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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/06/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE........................................................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.

– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

5. PROJETO DE LEI Nº 224/2015, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE O ACESSO DE
PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAUDE, QUE FAZEM
TRATAMENTO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA E/OU
MOBILIDADE REDUZIDA, TRANSTORNOS GLOBAIS DO
DESENVOLVIMENTO, E COM ALTAS HABILIDADES OU
SUPERDOTAÇÃO, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS
PÚBLICA E PRIVADAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
INDIVIDUAIS DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA;
E COMISSÃO DE SAÚDE - RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.  TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª
SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI Nº 155/2016, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DOS HOSPITAIS, CLÍNICAS E POSTOS
DE SAÚDE DA REDE PÚBLICA E PARTICULAR NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
INDIVIDUAIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA. RELATOR DEPUTADO RICARDO
RIOS; E COMISSÃO DE SAÚDE - RELATOR DEPUTADO
DOUTOR LEVI PONTES. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

7. PROJETO DE LEI Nº 285/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO A SEMANA DE
CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO COMBATE
À INTIMIDAÇÃO SISTEMÁTICA (BULLYNING) NAS
INSTITUIÇÕES DE ENSINO DAS REDES PARTICULARES E
PÚBLICA ESTADUAIS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO EMENDA SUPRESSIVA OFERECIDA PELA
COMISSÃO - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO À
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

8. PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DIABETES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

9. REQUERIMENTO Nº 262/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO SENHOR
SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO MARANHÃO,
SENHOR CARLOS EDUARDO LULA, SOLICITANDO À
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO – SES/
MA, INFORMAÇÕES SOBRE O ANDAMENTO DAS OBRAS
DOS 07 (SETE) CENTROS DE HEMODIÁLISE NO INTERIOR
DO ESTADO DO MARANHÃO, CUJA CONCLUSÃO FOI
OBJETO DE QUESTIONAMENTO EM AÇÃO PROMOVIDA
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PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. SUBSCRITO PELO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO. INDEFERIDO PELA
MESA, A AUTORA RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
COM BASE NO ART. 159 DO R.I.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06,07 E 11/
06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E 13/06/18
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

10. REQUERIMENTO Nº 274/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC,
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS
PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM
COMO POLO PASSIVO DA DEMANDA A EX-GOVERNADORA
ROSEANA SARNEY OU QUALQUER UM QUE TENHA
INTEGRADO SUA EQUIPE DE GOVERNO. INDEFERIDO PELA
MESA, O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
COM BASE NO ART. 159 DO R.I.  TRANSFERIDA A VOTAÇÃO
DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE 06, 07 E 11/
06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E 13/06/18
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

11. REQUERIMENTO Nº 275/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE – STC,
RODRIGO PIRES FERREIRA LAGO, CÓPIA INTEGRAL DOS
PROCESSOS JUDICIAIS INSTAURADOS PELO ATUAL
GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO QUE FIGUREM
COMO POLO PASSIVO DA DEMANDA ENTIDADES
REPRESENTATIVAS DE CLASSE DO MARANHÃO.
INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR RECORREU DA
DECISÃO AO PLENÁRIO, COM BASE NO ART. 159 DO R.I.
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 06,07 E 11/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, 12 E 13/06/18 DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 287/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUER, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 097/2018, DE AUTORIA DO PODER
JUDICIÁRIO. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE  07 E 11/06/18
POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, 12 E 13/06/18 DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

13. REQUERIMENTO Nº 294/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO A REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO Nº 044/18, QUE CONCEDE TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR FLÁVIO GURGEL
ROCHA. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DEVIDO
À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (2ª SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 300/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
06 DE SETEMBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA
MANUEL BECKMAN, AO PASTOR EUDES RAULINO
SARAIVA.

15. REQUERIMENTO Nº 301/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE NO DIA
13 DE SETEMBRO DE 2018, PARA A ENTREGA DA MEDALHA
MANUEL BECKMAN, AO ENGENHEIRO AGRÔNOMO
RAIMUNDO COÊLHO DE SOUSA.

16. REQUERIMENTO Nº 302/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO, EDIVALDO HOLANDA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO
DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/2018, DE SUA AUTORIA.

V - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

17. REQUERIMENTO Nº 293/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER, DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS A SECRETÁRIA DE
ESTADO DE GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA AOS
SERVIDORES, A SRA. LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES
GUIMARÃES, INFORMAÇÕES SOBRE OS CRITÉRIOS DE
CLASSIFICAÇÃO E A INDICAÇÃO DA PONTUAÇÃO DOS
CANDIDATOS DESCLASSIFICADOS QUE PRESTARAM O
CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO,
CONFORME RESULTADO FINAL DA PRIMEIRA ETAPA DO
CONCURSO E A CONVOCAÇÃO PARA O CURSO DE
FORMAÇÃO, PUBLICADO PELO EDITAL Nº 11 – PMMA, NO
DIA 26 DE MARÇO DE 2018. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(2ª SESSÃO).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/06/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 144/18, de autoria do Senhor

Deputado Cabo Campos, que considera de Utilidade Pública o Instituto
Social Kerigma – “ISK”, com sede e foro no Município de São Luís, no
Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 145/18, de autoria do Senhor
Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Patrimônio Cultural
e Imaterial do Maranhão a Marcha para Jesus em Imperatriz.

3. PROJETO DE LEI Nº 146/18,  de autoria do Senhor
Deputado Eduardo Braide, que considera de Utilidade Pública
Associação Folclórica e Cultural de Bumba Meu Boi de Matraca do
Maiobão.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 141/18, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que estabelece diretrizes gerais sobre a
atuação dos bombeiros civis, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 142/18, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Associação Comunitária Guajajara da Terra Indígena Lagoa Comprida
Ascalwa da Aldeia Leite, Município de Jenipapo dos Vieiras – MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 143/18, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública a Associação
Atlética Bandeirante Futebol Clube.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 045/18,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Yossi
Shelley, Embaixador de Israel no Brasil.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 140/18, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que considera de Utilidade Pública Instituto
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Maranhense de Pesquisa, Proteção Agroecológica, Social e Tecnológica
– IMAPA e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE JUNHO DE 2018.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, realizada no dia treze de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Carlinhos.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Madeco,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Léo Cunha, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Roberto Costa, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Edson Araújo,
Graça Paz, Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo,
Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos
os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura do texto bíblico e da ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CARLINHOS FLORENCIO (lê texto bíblico e ata) -
Ata lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para fazer a
leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 144 / 18

Considera de Utilidade Pública o Instituto Social
Kerigma– “ISK” Com sede e foro no Município de
São Luís, No Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, O Instituto
Social Kerigma – “ISK”, com sede e foro no Município de São Luís,
no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 12 DE JUNHO DE 2018 –
Cabo Campos – Deputado Estadual. - “A Força que vem da Fé”

JUSTIFICATIVA

O Instituto Social Kerigma – ISK, com sede e foro na cidade de
São Luís no Estado do Maranhão, dotada de personalidade jurídica de
direito privado, com endereço na Estrada de Ribamar, Nº 05 G, Km 2
sala 001, Aurora - Anil, São Luís – MA, Instituição sem fins lucrativos
que tem como objetivos:

· Desenvolver ações de proteção a família, a infância, a
maternidade, a adolescência e a velhice;

· Amparo ás crianças e adolescentes carentes e vítimas de
exploração sexual;

· Ações de preservação, habitação, reabilitação e integração à
vida comunitária de pessoas portadoras de deficiência;

· Promoção da integração ao mercado de trabalho de jovens e
adultos;

· Assistência educacional ou da saúde;
· Desenvolvimento da cultura;
· Atendimento e assistência aos beneficiários da Lei Orgânica

da assistência social e a defesa e garantia dos Direitos Humanos;
· Estabelecer e manter casas para triagem e recuperação de

dependência química;
Por sua contribuição e atuação social, em benefício às pessoas

excluídas da sociedade é de justiça que o Estado também considere
como de Utilidade Pública, visto a sua contribuição no processo de
inclusão social das comunidades da cidade de São Luís no Estado do
Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 12 DE JUNHO DE 2018 –
Cabo Campos – Deputado Estadual. - “A Força que vem da Fé”

PROJETO DE LEI Nº 145 / 18

Considera Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão a Marcha para Jesus em Imperatriz.

Art. 1º - Fica considerado Patrimônio Cultural e Imaterial do
Maranhão a Marcha para Jesus em Imperatriz.

Art. 2º - O Poder Público do Estado, na forma do que dispõe
o art. 228 da Constituição do Estado do Maranhão, promoverá e
executará todas as medidas com vistas ao cumprimento desta Lei.

Art. 3º - A presente Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. - São Luís, 12 de junho de 2018. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual-PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 146 / 18

Considera de Utilidade Pública Associação
Folclórica e Cultural de Bumba Boi de Matraca do
Maiobão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Folclórica e Cultural de Bumba Boi de Matraca do Maiobão com sede
e foro na rua 120, nº07, quadra 103, no Maiobão, no Município de
Paço do Lumiar, neste Estado.

Art.2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, em 07 de Junho de 2018. -
EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 300 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
realizada sessão solene no dia 6 de setembro de 2018 para a entrega
da Medalha Manoel Beckman ao pastor Eudes Raulino Saraiva,
concedida por Projeto de Resolução já aprovado por esta Casa.

Nascido em 17 de julho de 1956 na localidade São Miguel,
município de Caxias (MA), filho de José Raulino Saraiva e Margarida
Raulino Saraiva, Eudes Raulino Saraiva é casado e pai de oito filhos.
Passou toda a sua infância em Codó (MA), para onde mudou-se com
os pais e 16 irmãos. Apesar das dificuldades financeiras enfrentadas
pela família, teve uma infância feliz ao lado dos familiares e muitos
amigos, entre eles César Pires.

Veio para São Luís em 1970 com uma das irmãs, e desde pequeno
ajudava nas despesas da casa, trabalhando como garrafeiro. Mesmo
trabalhando, incentivado pelo pai, Eudes Raulino sempre apresentava
bom rendimento escolar e foi para a capital com o firme propósito de
mostrar aos seus pais que o esforço deles não foi em vão. Com o apoio
do irmão Edilberto Raulino, que custeava seus estudos, estudou no
Colégio São Luís, do saudoso professor Luis Rêgo, e depois concluiu
o segundo grau no Colégio Cardoso Amorim.

Vendo sua dedicação aos estudos, o irmão Edilberto garantiu a
continuidade da sua preparação no cursinho José Maria do Amaral,
onde Eudes Raulino obteve os melhores resultados em matemática e
física, e começou sua paixão por engenharia civil, curso para o qual foi
aprovado na Federação de Estudos Superiores do Maranhão, que depois
tornou-se a Universidade Estadual do Maranhão (UEMA).

Formou-se em Engenharia Civil em 1982, foi professor de
várias instituições de ensino, como os colégios Ateneu Teixeira Mendes
e Dom Bosco, Escola Maria França e Cursinho Pré-Vestibular Seleção.
Trabalhou como engenheiro em várias empresas em São Luís e Balsas,
executando obras como a estrada que liga Balsas a Grajaú.

Em 1988 foi eleito vereador em Codó, e foi chamado para
comandar a Secretaria Municipal de Obras, realizando mais de 150
obras no período de um ano, entre eles o ginásio poliesportivo, 31
açudes e oito escolas na zona rural, além de outras seis escolas e da
pavimentação de mais de 40 ruas na sede do município. Na Câmara de
Vereadores, participou da elaboração da Lei Orgânica do Município de
Codó.

De volta a São Luís em 1993, Eudes Raulino chefiou o setor de
engenharia da Embratel, nomeado pelo então ministro Renato Archer.
Em 1984 foi aprovado em concurso público e é atualmente funcionário
público federal da Previdência Social.

Convertido desde 1997, Eudes Raulino é bacharel em Teologia
pela Faculdade IBES de São Paulo, com pós-graduação em Ciência da
Religião pela Fateh. È o pastor-presidente das Igrejas Assembleias de
Deus Fogo Santo, com sede no bairro do João Paulo, com mais 13
congregações distribuídas pelo Maranhão, Rio Grande do Sul, Paraná
e Argentina.

Com essa sessão solene, a Assembleia Legislativa do Maranhão
fará justa homenagem ao Pastor Eudes Raulino Saraiva.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de junho de 2018. -
César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.06.18
EM: 13.06.18

REQUERIMENTO Nº 301 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja

realizada sessão solene no dia 13 de setembro de 2018 para a entrega
da Medalha Manoel Beckman ao engenheiro agrônomo Raimundo
Coelho de Sousa, concedida por Projeto de Resolução já aprovado
por esta Casa.

Raimundo Coelho de Sousa possui uma rica trajetória pessoal
e profissional ligada ao setor rural, seara em que milita há mais de 40
anos. Nasceu em Fortuna (MA) no dia 08 de maio de 1951. Filho de
Jaime Coelho de Sousa e Sebastiana Jovita de Sousa, casou-se com
Alice Maria Cruz Coelho, é pai de Larissa Cruz de Macedo Coelho
Galvão, Yuri Cruz Coelho e Gustavo Cruz Coelho, e avô de Felipe
Cruz de Macedo Coelho Galvão e Maria Alice Cruz de Macedo Coelho
Galvão.

Em 1973 entrou na faculdade de Engenharia Agronômica,
formando-se em 1977. Especializou-se em Planejamento Agropecuário
pela SUDENE, em Recife (1978). Foi secretário executivo e presidente
da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão
(FAEMA). É um dos fundadores do Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural (SENAR), criado durante assembleia realizada em Brasília pela
Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), instituição
que implantou no Maranhão a partir da sua cidade natal, Fortuna,
onde iniciou intenso trabalho na educação, formação profissional e
promoção social do homem do campo.

Foi de Foi Diretor da AGERP (2009 a 2010), secretário adjunto
de Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão (2011 a 2014), sócio
fundador do Instituto do Homem e presidente da Comissão Nacional
de Assuntos do Nordeste da CNA, além de ter atuado como conselheiro
do SEBRAE/MA, da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA),
da Escola Agrotécnica Federal do Maranhão e da Empresa Maranhense
de Pesquisa Agropecuária (EMAPA).

Atualmente é membro de diversas instituições do setor
produtivo, como o Conselho Deliberativo da Confederação da
Agricultura e Pecuária do Brasil, o Conselho Temático de Política
Econômica e Legislativa da FIEMA, o Conselho Estadual do Meio
Ambiente (CONSEMA) . É representante do Sistema FAEMA/
SENAR, vice-presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE/MA
e Presidente do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e
Pecuária do Brasil.

Com essa sessão solene, a Assembleia Legislativa do Maranhão
fará justa homenagem ao engenheiro agrônomo Raimundo Coelho de
Sousa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de junho de 2018. -
César Pires - Deputado Estadual – PEN - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.06.18
EM: 13.06.18

REQUERIMENTO Nº 302 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente
sessão ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 045/2018,
de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 12 DE JUNHO DE 2018. -
Edivaldo Holanda - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.06.18
EM: 13.06.18
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REQUERIMENTO N° 303 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a mesa, seja enviada mensagem de Congratulações ao Município
de São João Batista - Maranhão, pela comemoração dos seus 60
(Sessenta) anos de emancipação política, que ocorrerá nesta quinta-
feira (14) de junho.

Almejamos que as conquistas do município sejam sempre em
prol de todos, demonstrando que cabe a nós fazermos o amanhã, na
incessante busca do caminho correto por um município mais digno
com os direitos cada vez mais concretizados.

Parabéns a todos que cumprem o seu dever, sempre fazendo o
melhor, também aqueles que buscam novas ideias e aceitam os desafios.
É com essa ideologia que alcançaremos os objetivos, deslumbrando o
sucesso dia após dia.

São 60 anos de muitas histórias e conquistas. Um passado de
glórias, um presente de desafios, um futuro promissor. Nossas
felicitações à população que constrói e colabora a cada dia para o
desenvolvimento deste belo município.

Parabéns São João Batista pelo teu aniversário!
Parabéns a todos os joaninos! 
Parabéns, minha terra querida!
Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL

BEQUIMÃO”.  Em São Luís, 13 de junho de 2018. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.06.18
EM: 13.06.18

INDICAÇÃO Nº 385 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Superintendente Estadual
de Operações dos Correios do Maranhão, Sr. Ricardo Melo Sousa
Barroso, solicitando a Reforma dos Correios da Cidade de Matinha
conforme solicitação da Prefeitura Municipal daquela cidade que
informou, através de ofício, as condições precárias para atender as
demandas da população do município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
“PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO”, EM 09 DE MARÇO DE
2018. - Roberto Costa - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 386 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro à Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja enviado expediente a Senhora Keren Barros
Presidente do Procon Maranhão, no sentido de disponibilizar uma
unidade Móvel do VIVA Cidadão para atender a comunidade de Barão
de Tromaí, no Município de Candido Mendes Maranhão.

O município de Candido Mendes conta com uma população
estimada superior a 19 (dezenove) mil habitantes, distribuídos em
uma área de 1.634 km². Esse vasto território faz limites comuns com
outros municípios, cuja população carece de ações do governo para
garantir seus direitos.

A feliz ideia do governador Flávio Dino em descentralizar os
serviços do Procon e do VIVA, garante ao cidadão direitos básicos e
cidadania no momento em que podem receber orientações, emitir
documentos pessoais, formalizar denuncias e etc.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 13 de junho de 2018. - Raimundo Soares Cutrim - Deputado
Estadual – PCdoB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Expediente lido. À publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Francisca Primo, inscrita no Pequeno Expediente,
por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (sem
revisão da oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos assistem por meio da TV Assembleia e ouvem
por meio da Rádio Assembleia. Senhor Presidente, eu venho a esta
tribuna nesta manhã para falar do retrocesso do Governo Federal,
Governo Temer, na luta contar a violência feminina. Sabemos que os
números registrados da violência contra a mulher em nível nacional e
estadual são alarmantes. O feminicídio fez quase cinco mil vítimas no
Brasil, apenas em 2016, apesar desses dados estarrecedores, o Governo
Federal reduziu as verbas destinadas às políticas públicas de combate
à violência contra a mulher. O corte no orçamento para a área fez com
que dos 42 ,9 milhões disponíveis, em 2016, caíssem somente para 16
milhões no ano passado. Então, Senhor Presidente, isso é um retrocesso
a essa política de combate à violência contra a mulher. A taxa de homicídio
está quase 4,5 para cada cem mil brasileiros, o aumento revelado pelo
instituto, divulgado na terça-feira, dia 5 de junho, pelo Instituto de
Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, mostra que, em dez anos, houve
um aumento de 6,4%. No Maranhão, por exemplo, são 47 casos de
feminicídio registrados no ano passado, até o dia 24 de dezembro. De
acordo com os dados da Secretaria de Estado Segurança, o número
contabilizado superou 2016 quando foram 26 casos de ocorrências
criminosas confirmadas pelo Departamento de Feminicídio e mesmo
diante desses dados preocupantes, o Governo Michel Temer reduz as
verbas de enfrentamento à violência contra as mulheres. A área teve um
corte de 62% no orçamento da União. Não podemos aceitar essa medida
adotada pelo Governo Federal, pois isso vai na contramão de todos os
passos alcançados após anos de luta e esforço. Portanto é inadmissível
dar um passo para trás, em pleno século XXI, não vamos desistir
dessa luta. Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a Sessão, por cinco minutos, até que alguém se
inscreva no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Declaro reaberta a Sessão. Deputado Wellington do curso por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Senhor Presidente, quero destacar a nossa
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ação em defesa dos servidores públicos do Estado do Maranhão, em
defesa dos aprovados do concurso público. Nós travamos uma luta
árdua pelo interior do estado e começamos pela cidade de Barreirinhas
e fomos à cidade de Anapurus, à cidade de Pindaré Mirim, à cidade de
Paraibano, à cidade de Matões do Norte pela nomeação dos aprovados
do concurso público. Já tivemos algumas respostas positivas, alguns
resultados positivos. E graças a nossa luta, graça ao nosso empenho,
graças a nossa defesa, nós tivemos um resultado positivo agora na
cidade de Barreirinhas. Pois, na cidade de Barreirinhas, já temos uma
atenção dada à cidade de Barreirinhas desde o início de fevereiro do ano
passado. Nós estivemos reunidos na cidade de Barreirinhas. Quando
chegamos lá, os aprovados no concurso haviam ocupado a sede da
Prefeitura, fazendo manifestação em busca da sua nomeação. Nós
representamos no Ministério Público. Realizamos duas audiências
públicas no final do ano passado. Novamente em setembro, tivemos
uma reunião com o promotor de justiça para que ele pudesse dar
atenção, a determinação já, para que ele pudesse nomear os aprovados
no concurso. E agora recebemos a notícia que o Prefeito de Barreirinhas
está nomeando todos os aprovados na cidade de Barreirinhas. Então
uma luta que nós temos agora a vitória. E uma vitória que nós vamos
buscar também nas outras cidades, outros municípios a que nós
dedicamos a nossa atenção. Nós fizemos audiência pública e lutamos e
brigamos na cidade de Anapurus. E na cidade de Anapurus contra o
nepotismo, as contratações temporárias, as contratações precárias.
Assim também na cidade de Lago-Açu, na cidade de Pindaré Mirim.
Uma luta que estamos travando contra a péssima administração do
Prefeito Henrique, na cidade de Pindaré Mirim. Continuaremos na
luta. Continuamos firme em defesa dos aprovados no concurso, em
defesa da população desses municípios. Agora estamos registrando
que graças a nossa luta incansável, determinada, nós conseguimos a
nomeação de todos os aprovados na cidade de Barreirinhas. E vamos
voltar o nosso olhar novamente para a cidade de Lago-Açu, de Anapurus,
de Pindaré Mirim, de Matões do Norte, de Paraibano, de Maracaçumé.
Senhor Presidente, ao retratar um assunto de suma importância, que é
a valorização dos servidores, a gente volta o nosso olhar para o Estado
do Maranhão, o descaso do Governador Flávio Dino com os servidores
públicos do Estado do Maranhão, a falta de respeito do Governador
Flávio Dino, por exemplo, com os policiais civis. Os policiais civis
estão com outra campanha em outdoor na cidade que diz: Policial civil
de luto. Mais de 40 policiais civis morreram neste governo sem alcançar
a valorização prometida. Governador Flávio Dino, tenha hombridade,
tenha humildade e tenha vergonha na cara. Os servidores públicos não
estão pedindo nenhum favor, não é favor ao Governador Flávio Dino,
é política de Estado. Governador Flávio Dino, respeite e valorize os
servidores públicos do Estado do Maranhão. Nessa mesma linha tem
uma denúncia, temos uma denúncia de que, nas cidades de Codó, São
Mateus, Peritoró, contratados da Secretaria de Educação estão há nove
meses sem receber os salários. Uma escola na cidade de Codó, a Escola
Reitor Ribamar Carvalho foi furtada no último final de semana porque
não tem vigia. Muitos contratados estão há oito meses sem receber o
salário, nove meses sem receber o salário, é uma vergonha, é o descaso
do Governador Flávio Dino com os servidores públicos e com os
contratados. Em contrapartida, o que o Governador Flávio Dino faz?
Está gastando, torrando o dinheiro do maranhense, torrando o dinheiro
público para a divulgação no WhatsApp. É uma vergonha, é lamentável,
é triste e fica a nossa pergunta: o que é prioridade para o Governo
Flávio Dino? O que é prioridade para o fraco Governo Flávio Dino?
Não tem prioridade quando o governador tem um monte de mazelas
que não foram corrigidas, um monte de problemas para serem corrigidos
e ele vai gastar, torrar quase um milhão de reais para divulgar as suas
ações, na maioria das vezes propagandas enganosas, propagandas
mentirosas, gastando o dinheiro público para continuar mentindo, gastar
o dinheiro público para continuar enganando. Senhoras e senhores,
isso é uma vergonha. E por último, para finalizar, ontem o Governador
Flávio Dino foi à cidade de São João dos Patos e foi recebido por um
morador que segurava uma placa, um cartaz, uma faixa em que ele
dizia: Flávio Dino, devolva as motos do povo de São João dos Patos

que estão presas em Presidente Dutra. O Governador Flávio Dino fez
uma maldade, praticou um ato sem dó e nem piedade, tomando as
motos e os carros dos maranhenses. Ele chega à cidade de São João dos
Patos, um morador, um cidadão solicitando, manifestando, se
humilhando para que o Governador Flávio Dino devolva as motos e os
carros apreendidos em Barra do Corda, em Grajaú, em São João dos
Patos, em Paraibano. Como que um jovem, como que um cidadão que
teve a moto e o carro apreendido lá na cidade de Colinas, lá em Jatobá,
quando que ele vai ter o bem dele de volta? Nunca mais. O bem é
apreendido em Jatobá, o bem é apreendido lá em Colinas, o bem é
apreendido em São João dos Patos e é levado para Presidente Dutra e
depois trazido para São Luís. Nós temos um projeto de lei que já foi
aprovado na CCJ, já vai ser votado, apreciado pela Assembleia e
encaminhado para sanção do governador, para que todos os veículos e
motos apreendidos no interior do Estado permaneçam no local que foi
apreendido. Vamos recorrer na Justiça, estamos entrando com uma
ação para que o Governador Flávio Dino devolva todas as motos e
carros que foram apreendidos de forma ilegal, porque a Constituição
Federal é bem clara quando afirma ser vedado, proibido à União, aos
Estados e aos Municípios utilizar o tributo para confiscar o bem do
cidadão, utilizar o tributo para tomar o bem do cidadão. Não somos
contra blitz, mas vejam que, vergonhosamente, o Governador Flávio
Dino parou de fazer blitz, parou de apreender, mas parou de fazer a
blitz. Tem que ter a blitz, mas blitz para apreender carros adulterados,
carros roubados, quem dirige embriagado, mas não para tomar o bem
cidadão. E, ontem, na cidade de São João dos Patos, o Governador
Flávio Dino foi recebido com uma solicitação, um pedido, uma
manifestação solicitando que o Governador Flávio Dino devolva as
motos e os carros dos maranhenses que ele tomou, que ele subtraiu,
que ele pegou sem dó e nem piedade. Mas isso vai acabar, nosso
projeto de lei está tramitando nesta Casa, vamos novamente acionar o
Ministério Público, acionar a OAB para que possa tomar as devidas
providências, porque essa palhaçada tem fim, essa palhaçada vai acabar.
Governador Flávio Dino, respeite os servidores públicos do Estado do
Maranhão, respeite a população do Maranhão, respeite o Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Com a palavra, o Deputado Fábio Braga, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, imprensa,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia.
Hoje, eu venho falar da minha viagem, do meu encontro com as lideranças
políticas da cidade de Humberto Campos, cidade na região do Munim
em que na sexta-feira passada, eu estive lá acompanhado do Deputado
Federal, Juscelino Filho, e das maiores lideranças da oposição, a todas
as lideranças de vários e vários povoados que fizemos uma reunião
produtiva em que fizemos vários e vários questionamentos e procurei
saber o que se passa e se acontece e o que está em discussão na cidade
de Humberto de Campos. Estavam lá o ex-Prefeito Luís Augusto
Spindola, o ex-prefeito Deco, o ex-prefeito de Santa Quitéria que me
acompanhava, Maninho, da região do Baixo Parnaíba. Estavam lá
também as duas maiores representantes da oposição da cidade, a nossa
amiga Neide e sua filha Gardênia e Neide e Gardênia Saboya, Roberto
Cunha, Raimundinho, o Vereador Hexley e o Vereador Augusto Filho,
todos no sentido de união de realizar o encontro com as várias lideranças
da cidade de Humberto de Campos. Eu, durante o período em que
estive lá fiz uma discussão com a população, com as lideranças que
estavam lá, no sentido de saber os transtornos que têm na cidade e dos
vários e vários problemas que estão tendo e acontecendo na cidade de
Humberto de Campos. Cidade essa que eu estive recentemente lá numa
visita em vários lugares, já estive em um povoado Achuí e recebi um
convite para ir no povoado Ampa que está com o processo de
emancipação para município do Estado do Maranhão. Esperando a
aprovação federal, da lei federal, no sentido que volte o poder para as
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assembleias legislativas poderem fazer as emancipações tão requeridas
e exigidas por parte de alguns povoados no estado do Maranhão. Não
diferentes lá estavam os vários e vários representantes de Rampa.
Povoado esse que quer ser emancipado. Eu já tive também, no último
ano, eu estive no Axuí, um grande povoado. Estive num festejo religioso.
Portanto eu tenho participado e discutido com o povo de Humberto
Campos o que é melhor para eles. O que eles têm reivindicado, uma
delas lá é uma estrada que liga a BR até a cidade de Humberto de
Campos. BR essa que passa de Rosário até Barreirinhas. São poucos
mais de 14 km que estão em vários e vários buracos no eixo da sua
estrada. Lá está sendo instalada uma série de empreendimentos,
carretas, caminhões andando por conta até da travessia que é feita para
a cidade de Primeira Cruz através de um porto lá dentro da cidade, de
um cais na cidade de Humberto de Campos. Muitas vezes, essas
estradas não aguentam, não suportam e estão esburacadas. Essa é uma
reivindicação da população que transmito aqui, que deixo e faço o
indicativo no sentido que o Secretário Clayton Noleto e o Governador
façam o mais rápido possível a recuperação dessa MA que liga a cidade
de Humberto de Campos. Essa foi uma. A outra é relacionada à saúde.
Boa parte dos recursos da saúde lá estão com dificuldades a serem
liberados pelo Governo do Estado. Fazendo com que haja uma
dificuldade por parte da saúde municipal. E uma das reivindicações
também são as estradas vicinais da cidade de Humberto de Campos,
principalmente na zona rural, onde se concentra boa parte da população.
Onde temos estradas esburacadas com difícil acesso, com difícil
deslocamento, com pontes que estão quebradas ou intrafegáveis.
Fazendo com que a vida do cidadão local de Humberto de Campos
tenha uma dificuldade maior já ainda nesse período pós o inverno.
Fazendo com que alguns serviços públicos, alguns desses como o
transporte escolar, quanto à parte de saúde, a ida e vinda de ambulâncias,
de veículos que possam socorrer doentes na zona rural até a sede da
cidade ou às cidades mais próximas, Rosário, ou até São Luís sejam
dificultadas e também sejam cada vez mais demoradas. Fazendo com
que a população sinta aí um estado de total incerteza quanto ao horário
de idas e vindas desses transportes por conta da má trafegabilidade
nessas estradas. Então boa parte desses pedidos, boa parte do que eu
dialoguei com a população lá farei para que chegue aos competentes
órgãos do Governo do Estado, para que sejam, em um curto prazo de
tempo, resolvidos tais problemas. O outro é a questão, que eu também
irei relatar ao Deputado Hildo Rocha, de que os membros da comunidade
de Rampa querem que, em um curto prazo de tempo, essa questão da
legislação, uma vez resolvida, seja encaminhado o projeto de
emancipação do povoado. Haja visto que a população mesmo reconhece
que possa preencher os requisitos. Então todas essas lideranças que
estavam lá de vários povoados, representantes de várias entidades e os
políticos locais da oposição, todos nós fizemos uma manhã com várias
discussões e levantamentos de prioridades a serem requeridas. Faço,
nesta manhã, boa parte desses levantamentos, alardeando boa parte
desses pedidos que a população reivindica na comunidade de Humberto
de Campos. Eu quero aqui transmitir o meu agradecimento, meu e da
minha esposa, do bom relacionamento que tenho com a comunidade de
Humberto de Campos e também da receptividade que tivemos na
cidade fazendo com que essa cidade permaneça sempre no nosso
calendário de festejos, de idas e vindas pelas comunidades na Zona
Rural. Foram vários e vários convites para que eu fosse a vários e
vários povoados e irei, ao longo desse período e dos próximos, conhecer
ainda cada vez mais a região belíssima de Humberto de Campos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém ainda gostaria de se inscrever
no Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por cinco minutos.
Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu acabo de chegar
ali da sessão da comissão, na qual nós tivemos um debate sobre o

contrato de prestação de serviço da BRK com os municípios de Paço
do Lumiar e São José de Ribamar. Além dos representantes da BRK,
estavam representantes também da CAEMA e da comunidade. Foi
extremamente interessante e esclarecedor esse momento com a
participação dessas representações que trouxeram informações que a
gente nem tinha conhecimento, o que permitiu, sobretudo, a abertura
de um diálogo que, a partir desse momento, vai existir entre a
comunidade e a BRK. Esse é o grande salto desta reunião que aconteceu
nesta manhã. Mas o que é interessante é que as inquietações que a
comunidade trouxe foram em relação às substituições de hidrômetros,
sobre a situação de abastecimento de água, uma vez que houve
interrupções na região do Jardim Araçagi, e sobre também o serviço de
esgoto, serviço que não é praticado em todas as ruas daquela
comunidade. De maneira que nós ouvimos os representantes da
comunidade, ouvimos a BRK e ouvimos a CAEMA, e fomos
surpreendidos com a informação de que a CAEMA tem uma divergência
com a BRK muito forte por conta dos bens que pertencem a CAEMA
e continuam sendo utilizados pela BRK. Há também divergências entre
eles sobre a questão do fornecimento da água, porque lá foi colocado
que ainda há fornecimento do Sistema Paciência para aquela região e
que, segundo a CAEMA, a água está sendo fornecida pelo Sistema
Paciência, mas está sendo cobrado pela BRK. Da mesma forma, o
serviço de esgoto, a CAEMA diz que parte do serviço de esgoto dessa
região ainda pertence a CAEMA, ou seja, o serviço está sendo oferecido
para a CAEMA, mas quem está cobrando é a BRK. Então há uma
divergência em relação a essa questão dos bens da CAEMA em relação
ao fornecimento da água e também ao serviço de esgoto, é uma questão
que vai ter que ser esclarecida. Foi debatido também a questão jurídica,
porque a BRK hoje tem uma sentença contra o contrato, que é uma
sentença da Vara de Interesses Coletivos e Difusos, comandada pelo
juiz Douglas Martins. A BRK recorreu e obteve uma liminar - uma
liminar - está esse contrato da BRK com os munícipios de Paço e
Ribamar, está sustentado por uma liminar de um desembargador, aqui
no Tribunal de Justiça. Certamente, essa liminar vai ser questionada, o
tribunal terá que se manifestar sobre o mérito e há um debate jurídico
sobre a legalidade dessa contratação do consórcio feito entre o município
de Paço e o município de Ribamar com a BRK. Aí é uma discussão
jurídica que vai ser feita na esfera própria, que é a esfera do Judiciário.
O fato, Senhor Presidente, é que nós conseguimos chegar a um ponto
muito importante que foi a abertura do diálogo, a BRK vai suspender
alguns procedimentos lá na região, vai manter a tarifa mínima para
todos os moradores, permitindo que haja o diálogo até que se chegue a
um entendimento em relação à prestação de serviço, ao preço que é
cobrado e, sobretudo, à qualidade do serviço oferecido, de maneira que
eu considero que foi uma sessão bastante exitosa e que eu agradeço a
participação de todos, cumprimento os representantes da BRK, da
CAEMA e, sobretudo, os representantes da comunidade que tiveram
a coragem de levantar a voz, de se mobilizarem, de questionarem o que
estava por trás disso e a gente se comprometeu em buscar as
informações necessárias, reunimos com o Juiz Douglas que nos deu
informações jurídicas, reunimos agora tanto com a CAEMA quanto
com a BRK e esperamos que haja esse desdobramento, que o diálogo
seja permanente e que a comunidade possa ser atendida na sua plenitude,
no que ela mais tem interesse, como foi colocado pela própria
comunidade, que é um serviço de qualidade e com preço justo, é tudo
o que a população quer, serviço de qualidade, água e esgoto e preço
justo. Portanto, nós vamos prosseguir acompanhando esse diálogo,
acompanhando esse debate, até que a gente possa ter uma evolução
nesses serviços, na qualidade dos serviços e no preço que é praticado
tanto em relação ao município de Paço do Lumiar quanto também ao
Município de São José de Ribamar. Muito obrigado pela atenção,
Senhor Presidente, eram estas as minhas palavras nesta manhã. Muito
obrigado.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - As PECs ficaram transferidas para a próxima sessão em razão
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da ausência do quórum qualificado. Parecer 212/2018, da CCJ, em
Redação Final ao Projeto de Lei 225/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo. Embora a Deputada esteja ausente, como já é o parecer
final da Comissão, nós vamos apreciar. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam estão. Aprovado. Vai à sanção.
Parecer 213/2018, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei 128/
2017, também da autoria da Deputada Nina Melo, em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Parecer 214/2018, da CCJ, em Redação Final
ao Projeto de Lei 051/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 102/
2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 8.326, de 15 de
dezembro, em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 292/2015, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, torna obrigatória a disponibilização
de mobiliário adequado para alunos com deficiência física. Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Projeto
de Lei 009/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Os três projetos seguintes itens 11, 12 e 13 da Ordem do Dia
ficam transferidos para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 266/2017,
de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº
017/2018, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução nº 039/2018, de autoria do Deputado
César Pires (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimento nº
262/2018, de autoria da Deputada Nina Melo. A Deputada está ausente.
Assim como o Requerimento nº 274/2018, o Deputado Adriano está
ausente. O nº 275/2018 também ele está ausente. Ficam transferidos
para a próxima Sessão. Também fica transferido o nº 287/2018 e o nº
294/2018. Requerimento nº 298/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos nº 299/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide e de minha autoria (lê)

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não, Deputado Bira.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ - Senhor
Presidente, com a permissão dos autores, eu queria também subscrever
esse requerimento.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Senhor Presidente,
gostaria também de subscrever o requerimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Braide, V. Ex.ª autoriza?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Com a sua
também, Senhor Presidente, tenho certeza, autorização de todos aqueles
que assim desejarem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que registre a subscrição dos Deputados Bira e Zé
Inácio. Requerimento à deliberação da Mesa. Requerimento 293/2018,
de autoria do Deputado Junior Verde. Transferido para a próxima
sessão.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.

Bloco Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar PV/PSD. Bloco
Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Bloco Parlamentar de Oposição.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Sexagésima Quarta Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
doze de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do

Pindaré.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Othelino
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Stênio Rezende, Wellington
do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Edilázio Júnior,
Júnior Verde, Neto Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro.
O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados: Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Cabo Campo, Fábio
Braga, Rafael Leitoa, Professor Marco Aurélio e Wellington do Curso.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia quando, por solicitação do
Deputado Wellington do Curso, foi feita verificação de “quórum”.
Nessa oportunidade, o Líder do Bloco Parlamentar Independente
comunicou que o referido Bloco estava em obstrução. Constatado que
havia “quórum”, o Presidente anunciou que as Propostas de Emenda
Constitucional nºs: 004/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira; 005/2018, de autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide e 013/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo, foram transferidas para a próxima sessão, por falta de
“quórum” qualificado. Em seguida, submeteu à deliberação do Plenário,
que aprovou o Parecer nº 211/2018, da CCJC, em redação final ao
Projeto de Lei nº 140/2016, de autoria do Deputado Josimar
Maranhãozinho, que “determina a aplicação de multa a construtoras e
a incorporadoras, por atraso na entrega do imóvel residencial ou
comercial ao consumidor. Em primeiro turno, regime de prioridade,
foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação os
Projetos de Lei nºs: 097/2018, de autoria do Poder Judiciário, que
altera a Lei Estadual nº 9.109, de 29 de dezembro de 2009, que dispõe
sobre custas e emolumentos; 305/2015, de autoria do Deputado Léo
Cunha, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Celebração de Corpus Christi em Imperatriz; 026/2017, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
medidas de informação e proteção à gestante e parturiente contra a
violência obstétrica no Estado do Maranhão, sendo este Projeto
aprovado sob forma de substitutivo; 067/2017, de autoria do Deputado
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Wellington do Curso, que institui o Dia do Profissional de Eventos no
Maranhão. Foram transferidos para a próxima Sessão, devido a ausência
dos autores em Plenário: os Pareceres nºs 212 e 213/2018, da CCJC em
redação final aos Projetos de Lei nºs 225/2015 e 128/2017, ambos de
autoria da Deputada Nina Melo e também os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 017 e 039/2018, de autoria do Deputado César Pires e
os Requerimentos nºs: 262/2018, de autoria da Deputada Nina Melo;
274 e 275/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney; 287/2018, de
autoria do Deputado Neto Evangelista; 294 e 293/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde. Na sequência, o Plenário aprovou os
Requerimentos nºs: 270/2018, de autoria do Deputado Léo Cunha,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 305/2017, de
sua autoria; 288, 289 e 290/2018, todos de autoria da Deputada
Francisca Primo, solicitando que seja registrado nos Anais da Casa,
votos de congratulações a população dos Município de São João dos
Patos, Açailândia e Tufilândia pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de junho; 292/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de congratulação ao Senhor
Alberto Pessoa Bastos, parabenizando–o pela nomeação como
Defensor Público-Geral do Estado do Maranhão; 297/2018, de autoria
da Deputada Francisca Primo, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 102/18, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 295/2018,
de autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar
á família da Professora Maria do Socorro Salomão Ribeiro Feitosa, que
faleceu no dia 05 de junho do ano em curso e 296/2018, de mesma
autoria solicitando que seja justificada sua ausência na sessão do dia 04
de junho do ano em curso, conforme atestado médico. O Projeto de Lei
nº 305/2017, de autoria do Deputado Léo Cunha, que considera
patrimônio cultural imaterial do Maranhão a celebração de Corpus
Christi em Imperatriz, foi aprovado ainda nesta sessão, devido a acordo
das lideranças. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nºs: 026
e 067/2017, ambos de autoria do Deputado Wellington do Curso e o
Requerimento nº 292/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 13 de junho de 2018.

SESSÃO ESPECIAL DO DIA 06 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11h.
MESA:
Presidente em Exercício Deputado Eduardo Braide
Deputado Wellington do Curso
Dr. Dayan Siebra

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a Sessão Especial convocada por meio do
Requerimento nº 158/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
Convido  para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor  Deputado
Wellington do Curso, que irá presidir a Sessão. Convido para compor
a Mesa o Dr. Dayan Siebra.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Que Deus abençoe a todos. Sejam
todos bem-vindos à Casa da Povo, Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. E é com muita honra que nós convidamos o Deputado
Eduardo Braide, autor do requerimento de convocação desta Sessão
Especial, que falará em nome do Poder Legislativo do Estado do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE -
Excelentíssimo Senhor Presidente desta Sessão Deputado Wellington

do Curso. Médico Dayan Siebra, é um prazer recebê-lo no Maranhão
e aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, a todos
aqueles que estão presentes nesta sessão, a imprensa. E dizer da
felicidade em termos a oportunidade de aprender com as lições que
tanto o senhor já ensinou na internet, nas redes sociais e que agora
teremos oportunidade de aprender um pouco aqui na Assembleia
Legislativa do Maranhão. O médico Dayan Siebra é cirurgião vascular,
médico Ortomolecular e master coach. O desafio da sua vida tem sido
restaurar a saúde e a qualidade de vida das pessoas. Nasceu no dia 24
de julho de 1974, na cidade de Crato-Ceará. Estudou Medicina em
Recife e, logo que se formou, casou-se e foi embora para Sobral, local
de nascimento da sua esposa, Dra. Andréa Gifone, também médica
oftalmologista. Dr. Dayan iniciou sua carreira como cirurgião vascular
na Santa Casa de Misericórdia de Sobral. Posteriormente, fez uma
especialização em Medicina Ortomolecular. E hoje é médico cirurgião
vascular. Há 19 anos buscando constantemente aprofundar-se em
Medicina Ortomolecular. Em uma determinada época da sua vida,
passou por um ataque de pânico, ocasionado por horas exaustivas de
plantões, que também lhe gerou gastrite, esofagite, hipertensão e
obesidade. Naquele momento, sentia-se frustrado, sozinho e incapaz
de prosperar. Foi, então, que tomou a decisão de mudar toda a sua
qualidade de vida e começou a procurar uma série de ensinamentos,
cursos e, acima de tudo, aprendeu a lição de que nós temos que cuidar
de nós e cuidar da nossa saúde. Após atender milhares de pessoas e
ministrar palestras em várias cidades no Ceará e ao longo do Brasil,
fundou em 2015 o instituto Dayan Siebra, uma empresa de atendimento
personalizado na área de saúde, qualidade de vida e treinamentos de
alto impacto na vida pessoal e profissional. Sempre inquieto e buscando
a melhoria constante, o doutor Dayan Siebra iniciou em 2017 um canal
no YouTube falando sobre saúde, Medicina Ortomolecular, qualidade
de vida e assuntos afins. Nesse canal ele entrega vídeos gratuitos e
diários que, com sua simplicidade, humildade e forma de comunicar-
se, encantou o coração dos brasileiros. E hoje conta com mais de 900
mil inscritos e mais de três milhões de visualizações em alguns de seus
vídeos, consagrando-se como se terceiro maior canal médico do YouTube
do Brasil. Segundo dados fornecidos por sua equipe técnica, a sua
página no Facebook e seus vídeos no YouTube são visualizados, por
exemplo, em várias partes do mundo, países como Portugal, Estados
Unidos, França, Japão, Índia, Arábia Saudita e Luxemburgo, aqui no
Maranhão, os dados comprovam que São Luís é uma das 25 cidades do
Brasil onde o Dr. Dayan possui mais seguidores. Dr. Dayan, atualmente,
como médico Ortomolecular atende além de Sobral no Ceará, em
Fortaleza, em São Paulo e Vitória, no Espirito Santo. Para ele qualquer
pessoa pode assumir o comando do seu corpo e da sua saúde e levar
uma vida plena. Também está à frente do Instituto Dayan Siebra que
atua com responsabilidade social em diversas cidades do nosso país,
poderia ainda falar mais sobre o Dr. Dayan, mas acho que hoje, mais do
que falar, nós queremos ouvi-lo, as lições que ele tão bem ensina nas
redes sociais, que ele possa trazer um pouco para compartilhar com o
Maranhão e nada mais justo, que nós possamos celebrar e homenageá-
lo nessa sessão especial, afinal de contas, esta é a Casa do Povo, Dr.
Dayan, e esta foi uma homenagem aprovada por unanimidade, por
todos os deputados que estavam presentes aqui na sessão quando
houve a votação do Requerimento para a celebração desta Sessão
Especial. Portanto fica aqui o nosso, em primeiro lugar, agradecimento
pela sua disposição, a sua vinda até esta Casa para que a gente possa
compartilhar, aprender e vivenciar de tudo aquilo que o senhor ensina
nas redes sociais, portanto para nós maranhenses e aqui os deputados,
mas, acima de tudo, o povo que tão bem representado pelos deputados
que aqui estão, que o senhor possa nos brindar com as suas lições para
que nós possamos ter cada vez mais uma melhor qualidade na vida de
cada um de nós. Que Deus abençoe o senhor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Quero parabenizar o Deputado Eduardo
Braide pela sensibilidade e autoria do Requerimento e iniciativa do
Requerimento e em trazer a São Luís, trazer à Assembleia Legislativa,
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à Casa do Povo uma referência e uma referência com exemplos bons, é
por isso que eu costumo dizer nesta Casa que às vezes a gente tem que
dar muito mais atenção ao nosso dia a dia dada a importância das
pessoas, a cada dia que passa as pessoas se tornam mais arrogantes,
prepotentes, não se olham nos olhos, não se cumprimentam, se
escondem atrás de um cargo, atrás de um curso, e muitas vezes esquecem
de fazer o mais importante, agradecer, ter amor, ter carinho, dizer que
gosta, dizer que ama, pedir desculpas, pedir perdão, é tão simples e
quão bom é para as nossas vidas. E muitas vezes as pessoas costumam
fazer isso quando as pessoas estão não mais próximas e é de suma
importância que nós possamos fazer isso em vida, então a gratidão, o
reconhecimento, o amor, o muito obrigado, de forma sincera, com
certeza traz bons dividendos para toda a vida. Então, hoje eu quero
parabenizar o Deputado Eduardo Braide pela sensibilidade, pela justa
homenagem e trazer à Assembleia Legislativa, à Casa do Povo, uma
pessoa que é referência para todo o Brasil, para todo mundo, porque
com as redes sociais se torna bem mais fácil de passar o seu
ensinamento, o seu conhecimento e o Dr. Dayan Siebra faz isso de
forma bem simples. Dr. Dayan Siebra, eu queria só dizer para o senhor,
o Deputado Eduardo Braide e todos que estão nos acompanhando ao
vivo pela TV Assembleia, que eu costumo trazer uma palavra de Deus,
que é uma palavra quando o povo estava cativo na Babilônia e Deus
levantou um profeta que foi o profeta Jeremias.  E ao levantar o profeta
Jeremias, o profeta Jeremias escreveu um livro tão simples, com três
capítulos, que é o Livro de Lamentações, mas tem uma passagem tão
bela que diz que precisamos trazer à memória as coisas que nos dão
esperança - precisamos trazer à memória as coisas que nos dão
esperança. Hoje com esta justa homenagem o deputado Eduardo Braide
faz isso, nos traz à memória as coisas que nos dão esperança. Hoje
estamos diante de um homem, de um médico que tem a sensibilidade de
ajudar outras pessoas. Traz à memória a oportunidade, por meio da
esperança, que ainda há esperança. Homens de bem, homens bons que
habitam esse universo e que dão a sua contribuição para melhoria com
olhar caridoso, com olhar carinhoso para o próximo. E eu não poderia
deixar de fazer essa simples citação e homenagem, mas também não
poderia também deixar de tirar o brilhantismo desta solenidade, deste
evento, e solicitar ao deputado Eduardo Braide que ocupe novamente
a Presidência da Sessão e que o deputado Eduardo Braide é que tem a
honra de convidar para proferir a palavra o próprio homenageado.
Então, deputado Eduardo Braide, quero convidá-lo para continuar
presidindo a Sessão, a partir de agora. Que Deus abençoe a todos.
Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Agradeço ao deputado Wellington do Curso
por presidir o início desta Sessão, pelas palavras elogiosas, pela forma
sempre cortês com que trata todos aqueles que por aqui passam. E
convido agora para fazer uso da palavra o Dr. Dayan Siebra

O SENHOR DAYAN SIEBRA - Bom dia, gente, eu estou me
sentindo muito importante aqui, nesse negócio aqui, não sei nem o
nome disso. Eu acho que é púlpito, talvez não sei. Mas estou muito
feliz, muito grato. Eu sou uma pessoa realmente muito simples, minhas
origens são humildes, nasci na cidade do Crato, no interior do Ceará,
num pé de serra, e eu estou muito confortável aqui por ter sido
convidado pelo deputado Eduardo Braide, quero saudar aqui o Exmo.
senhor Deputado Wellington do Curso, Presidente desta Sessão
Especial e o Exmo. senhor Deputado Eduardo Braide, autor do
Requerimento. Fiquei encantado por vocês valorizarem uma coisa   que
é saúde. Então isso é muito importante. Então esse Dayan que ajuda as
pessoas no Brasil inteiro, no mundo pelo YouTube, muito obrigado.
Nem sempre foi assim, a minha vida não era assim, e as coisas
começaram a mudar. Quero agradecer, principalmente hoje aqui,
independente de religião, agradecer a Deus, a Cristo, a minha mãezinha
que está lá no Crato, que me ensinou a gostar de gente. Porque eu acho
que gente que não gosta de gente não pode ajudar a gente. Então,
agradecer essa população aqui do Estado do Maranhão. A população

de São Luís que fizeram isso pela população também e por mim. Então
me sinto muito grato. Porque não é a minha cidade e vocês me acolheram
aqui. Cidade linda. Conheci o centro da cidade, a parte histórica e a
parte mais nova agora, maravilhoso, vocês estão de parabéns! Mas há
algum tempo quando entrei na faculdade de Medicina, há exatos 26
anos, eu entrei para ser cirurgião, eu queria ser cirurgião vascular,
operar vasos, artérias, veias, e eu era um cara que não tinha muito
dinheiro. E eu precisa de dinheiro para os meus finais de semana, para
o meu uso, o meu gasto diário e o meu pai não tinha essas condições
todas de me ajudar. E o que é que eu fiz? Eu arrumei um emprego como
auxiliar de corpo médico num hospital psiquiátrico e foi aí que a coisa
começou a mexer na minha cabeça. Eu queria ser cirurgião, mas tinha
um emprego num hospital psiquiátrico. Eu acredito que alguns aqui já
tenham entrado em hospitais psiquiátricos e tenham visto como é que
funciona. Eu comecei a entrar e no primeiro dia que eu cheguei no
hospital psiquiátrico meu chefe lá disse assim: Dayan, você já trabalhou
em algum hospital? E eu falei: professor, eu só tenho dois semestres de
Medicina, eu tenho um ano de Medicina, não sei passar nem um
remédio, ele disse: Não se preocupe, aqui é muito fácil. Se o cara agitar
é Diazepan, se ele estiver triste, chorando, é Amplictil, se ele tiver
duro e babando é Aldol, se ele tiver batendo em todo mundo são as três
injeções: Aldol, Amplictil e Fernergan. E eu ia de madrugada olhar
aquelas pessoas, aqueles pacientes nos corredores, e eu ficava e a
palavra era: Indignado. Eu via que ninguém se curava que aquilo era
uma balela, que aquilo era uma historinha para boi dormir, ninguém se
curava de nada, eram pessoas acorrentadas a remédios psiquiátricos.
Já no básico da minha faculdade, eu me indignei. Me formei, procurei
cirurgia vascular, porque eu gostava de mexer com vasos, varizes,  e
comecei a caminhada para fazer o pé de meia, que eu acredito que
muitos aqui pensam nisso, vou fazer o meu pé de meia, vou conquistar
o meu espaço e os médicos hoje são os mais doentes hoje, porque eles
cuidam de todos,  mas não conseguem ter tempo para cuidar de si
próprios. E o pior é que nós estamos vendo uma cascata de pessoas
procurando medicina em universidades em todo lugar do mundo para
poder ganhar um salário mais ou menos que as pessoas acreditam que
é muito dinheiro, não é. O médico ganha muito dinheiro porque ele
trabalha igual a um uber,  igual a um taxista, sem desmerecer, trabalha
só que é um uber que trabalha de madrugada, com consultas cada vez
menores, cada vez menos ouvindo os pacientes, que o paciente quer
entrar no  consultório  para  ser  ouvido muito mais  do que receber um
remédio, um omeprazol,  muito mais   do que  receber um  captopril,
um rivotril sei lá, mas nós criamos uma medicina de  dar remédio  para
sintoma , isso   foi me indignando   com  passar   do tempo  e  ao mesmo
tempo  eu estava  inserido  nessa realidade. Dando plantão, dormindo
em hospital e não vendo os meus   filhos, não vendo a minha mulher,
ficando obeso, gastrite, esofagite,  eu comecei  a  complicar a minha
vida  e não  sentia. Eu chegava em casa,  era  cara de classe  média,  tinha
um carro importado, tinha um apartamento  bom. Chegava em casa à
noite todos os  dias , às  23h.  O meu filho não tinha mais intimidade
comigo, o meu casamento estava  ruindo,  colesterol elevado, ansiedade,
ficando  tonto  e  ia nos médicos  e  era  sempre a mesma  coisa;  rivotril,
captopril,  omeprazol, vertix. Remédios para puder tapar buraco. Mas
nunca, nunca ninguém  disse para mim:   Pare  de trabalhar?   Pense qual
é o teu objetivo.  Coma melhor.  Como o meu colega   ia me  dizer  que
eu comesse  melhor  se  ele  também não  comia?  Como ele   dizer   que
eu deveria comer melhor, se nas  faculdades de  medicina  não se  ensina
nutrição médica? Como o médico atende hoje em dia e ele não fala
para os seus pacientes:  beba água se nós somos setenta e cinco por
cento água. E  por que passar remédio  se  você  não sabe  nem  qual é
a água que você tem que ensinar para seu paciente?  Mas a culpa não é
dos nossos médicos, é  o sistema   que precisa  ser mudado.  Existe a
medicina oriental que ensina meditação, chazinho,  suplemento, iodo,
algas e o novo estilo de vida, o novo não, o antigo estilo de  vida que  é
só fazer o  que  os  antigos  já  faziam, mas a nossa medicina ocidental,
isso não é um privilégio, gente, “do Brasil”. Então, nossa medicina
ocidental lida com as doenças. Então nós não temos Ministério da
Saúde no Brasil, nós temos Ministério da doença que ensina os médicos
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a passarem remédio e o foco é a doença. Na nossa faculdade a gente
estuda gastrite, esofagite, câncer. A gente estuda isso. Enquanto a gente
deveria estar estudando água, carboidratos, exercício físico. Isso é uma
coisa que precisa mudar. Então, eu comecei a entender no meu próprio
corpo que eu estava morrendo. Existe muita gente que pensa que não
morreu ainda. Há pessoas que sobrevivem e não estão nem vivos mais.
Para você estar morto você não preciso ter uma doença não. Para você
está morto basta você não ter uma vida extraordinária. Dayan mas o
que houve de extraordinária? Uma vida extraordinária é você acordar
de manhã com saúde, dormir à noite inteira, acordar feliz e uau! Acordei,
Deus, obrigado por estar vivo. É você se comunicar com o corpo. E
não apenas levantar para trabalhar e ter que tomar café para se acordar
e chegar no teu trabalho, por pior que seja, e não dizer um bom dia por
existir! Isso não é autoajuda, gente, isso é uma química que você mesmo
produz, por meio da sua alimentação, dos seus pensamentos, do seu
equilíbrio emocional. Mas eu não sabia disso. Precisei ver meu
casamento acabar, não acabou, graças a Deus, mas eu saí de casa com
todas as minhas roupas e meu violão. Levei meu carro. Fui embora
para casa de meus pais, deixei meus filhos, deixei meu trabalho e voltei
para meu interior. Fui no caminho, no carro, ouvindo Lady Laura,
pensa em uma depressão! Lady Laura, me leve pra casa, Lady Laura.
Chorando. Minha vida estava acabando. Cheguei em casa, quando
você chega na desgraça aí todo mundo lhe chama para beber, quem já
passou por isso aqui, quando você leva um chifre, dor de corno, lhe
chamam para beber. Me chamaram para beber no dia que eu cheguei na
casa dos meus pais, depois de oito horas de viagem de carro, café,
porque café é um veneno, eu sei que muita gente vai pensar: Sério?
Café é um veneno, torna o corpo mais ácido. E eu saí para beber e
minha mãe foi do meu lado, em cima de uma linha de trem e a gente ia
passando e deu uma dormência no meu rosto, palpitação, frieza no
corpo, passei mal, cheguei até a ter uma alucinação e sentir o cheiro das
flores do meu velório. O cérebro conecta tudo que existe. Naquela
hora, eu soltei a direção e a minha mãe mais velha do que eu, ela ficou
em pânico também, segurou a direção do carro e me levou para a
emergência. Chegando à emergência, e aí o costume: leva para UTI,
minha pressão estava 21x11, aos 35 anos, ou seja, nove anos atrás, e
vou fazer 44. Nessa época obeso, com esofagite, como eu já contei
para vocês, a calça não abotoava mais, tinha que todas as vezes que eu
sentava eu tinha que soltar o botão, se você faz isso é um  sinal de
alerta, e a vida nos dá muitos tapinhas no ombro, ela faz: se liga. E a
gente não ouve os tapinhas. E até que a vida nesse dia, nessa cena, me
deu um murro e eu caí no chão com ataque de pânico e quase tive um
AVC. Acordei de manhã com a minha mãe me dando comida na boca e
acredito que poucos aqui, graças a Deus, não têm essa experiência. Aos
35 anos, um médico, bem-sucedido profissionalmente, eu já era
referência em tratamento de varizes a laser na minha região, bem-
sucedido profissionalmente e inútil, invalido numa cama, com a mãe
dando comida na boca porque eu não conseguia segurar uma colher, os
meus nervos abalados e eu estava em estado de decadência emocional
e física. Naquele momento, eu entendi que ataque de pânico foi um
presente que Deus me deu. Na nossa vida, a gente costuma entender
que as coisas são coisas ruins ou boas, não funciona assim, a meu ver,
porque também eu não sou o dono da verdade. Não existem coisas
ruins ou boas, o que acontece é o significado que você dá  àquela coisa.
O ataque de pânico poderia ter sido o pior acontecimento da minha
vida, mas eu entendi que foi um presente que Deus me deu. E eu
pergunto a vocês: Quais são os presentes que Deus tem te dado e que
você não tem observado? Não tem percebido? Às vezes, a perda de um
ente querido, de uma mãe, de um filho, às vezes a perda de um emprego
é um presente, só falta você olhar e entender que presente foi esse,
qual o aprendizado você tirou. E o aprendizado que eu tirei é que eu
precisava valorizar outras coisas na minha vida, primeiramente, Deus.
Segundo, a minha saúde. Sem saúde não tem dinheiro. Sem saúde não
tem carreira. Sem saúde não tem nem espiritualidade. Como é que você
conversa com Deus sem saúde? Agora você vai rezar: Ave Maria cheia
de graça, o senhor é convosco... Com saúde você conversa com mais
energia com Deus. Não tem como você ter um relacionamento

apaixonante sem saúde. Você tem como ter um relacionamento normal.
Mas você chega à noite em casa, do trabalho, você faz sexo por
obrigação. Você brinca com seus filhos. Você senta no chão. Você vai se
ajoelhar a coluna dói, e teus filhos vão crescendo e ele vai brincar
futuramente com o traficante. Então, se você não tiver saúde, você não
tem nada. Então eu descobri que eu precisava eliminar várias coisas da
minha vida. Precisava eliminar muito trabalho, muitas horas de trabalho,
precisava eliminar empregos que não tinham futuro para mim e focar
no que era importante. Eu descobri que existia uma medicina, chamada
medicina ortomolecular, que ela mostrava a cura das doenças, por meio
dos alimentos. Hipócrates, o pai da Medicina, já dizia que o seu alimento
seja seu remédio. Que o seu remédio seja o seu alimento. Eu comecei a
ser minha própria cobaia, comecei a usar tudo em mim, eu comecei a
entender que eu poderia dormir melhor se eu usasse a melatonina, que
é o hormônio que nós produzimos e que a maioria das pessoas, após os
30 anos, começa  a dormir mal porque não tem melatonina, eu comecei
a entender que dormindo melhor eu ia ter menos ansiedade, que eu ia
ter menos pressão alta, que eu ia ter menos deficiência de memória e eu
ia ficar com o humor melhor e a cognição e o raciocínio mais completo,
eu comecei a ver que aquilo funcionava, que se eu comesse mais legumes,
frutas, verduras, carnes e menos óleo e menos fritura e menos café e
abominar refrigerantes da minha vida, pastel, bolo, pão, tudo que é
gostoso. Não é, gente?  Abominar tudo isso. Fazer exercícios físicos
diários, conviver com pessoas saudáveis, ter um contágio social com
pessoas equilibradas emocionalmente, eu poderia ter saúde e não tomar
remédio. E eu vi que tudo isso funcionou. Eu vi que esse método usado
em mim eu rasguei as minhas cartelas de Rivotril, porque eu tomava
remédio até para não quebrar coisa, gente. Vocês têm noção do que
isso? Eu brigava com minha mulher e quebrava um copo chão. Eu batia
nos meus filhos, de uma forma horrível, mas aquilo não era por má
intenção é porque eu era desequilibrado emocionalmente. E para mim
isso é doloroso falar? É. Mas eu preciso ser eu para todas as pessoas,
porque eu me comprometi fazer isso para melhorar a vida das pessoas.
Depois de tudo isso, depois de observar que nós tivemos êxito, nós
criamos um método; um método chamado DSLife. Esse método nós
começamos a fazer para 200, 100, 300, 500, 600 pessoas,
presencialmente, só quem era muito pouco, a gente sabia que poderia
melhorar a vida de muitas pessoas e eu comecei muito próximo dos
meus filhos, assisti a YouTube na minha cabeça eu não sei de alguns
aqui, mas na cabeça de muitos pais, YouTube é coisa de vagabundo,
YouTube é coisa de menino, criança que é YouTube e inclusive você
dizer que youtuber é como se as pessoas fizessem, “hum, vagabundo”,
mas aí eu entendi eu comecei a fazer, eu entendi eu posso usar essa
ferramenta para ajudar ao maior número de pessoas possíveis, porque
a minha missão ficou muito clara, a minha missão era levar a saúde,
qualidade de vida e transformação para as pessoas de todo o mundo
apreciando e degustando os talentos que Deus me deu e ainda tirando
muita onda, essa era a minha missão que eu tinha descoberto então
onde podia tirar tanta onda assim e brincar e ajudar as pessoas no
YouTube e eu comecei a assistir todos os canais de YouTube de médicos
e de não médicos de entretenimento e o que eu fiz? Peguei a veia de
brincadeira do Ceará, o povo do Ceará é um povo muito bem humorado,
dizem porque são mais feios do que os outros que têm a cabeça grande,
eu não sei, é verdade não sei, dizem que nós somos mais feios e que por
isso que a gente faz graça, dizem até que a palavra fake vem do Ceará,
que é fake que dói, não sei se é isso mesmo, mas eu peguei essa coisa
do Ceará, peguei os youtubers, peguei a medicina e juntei e fizemos
um canal onde a gente leva a medicina para a população, desde o mais
pobre desde a classe mais pobre, a pessoa que só tem celularzinho,
aquele mais simples até o cara sofisticado que mora em Miami e que
tem condomínios para alugar, em todas as pessoas, e nós começamos
o canal há exato um ano e três meses, há exato um ano e três meses
atrás, nós tínhamos 86 inscritos e hoje, eu acho que na nossa
apresentação não foi atualizado ainda porque está crescendo muito
rápido, nós hoje somos o maior canal médico no YouTube, nós estamos
com um milhão e quase trezentos mil inscritos, então isso foi uma
bandeira que a gente entendeu: nós chegamos aqui. Estamos muito
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longe? Estamos. Mas quem chega nunca chega. Nosso objetivo não é
chegar. Nosso objetivo é apreciar a caminhada. Nosso objetivo é cumprir
com nossa missão, é criar conteúdo relevante diário para todas as
pessoas. Divertindo as pessoas e levando saúde e qualidade de vida.
Todos os dias eu escuto comentários no YouTube: “eu emagreci 50
quilos, eu não uso mais remédio para pressão, eu não faço mais isso,
meu casamento melhorou, me separei também...” Então, a vida, tem
muita gente tomando antidepressivo, gente, porque está faltando se
separar da mulher ou do marido. Tem muita gente tomando rivotril
porque não vai para academia. Tem muita gente fazendo, aí eu vou
entrar numa coisa mais profunda, tem muita gente tendo câncer! eu
vou falar até com mais intensidade, câncer! Por falta de perdão. Tem
muita gente tomando câncer porque está usando tempero químico,
tempero em tablete para fazer a sopinha em casa. Tem muita gente
pagando passagem para Disneylândia com o filho e chega na Disney
não consegue ter um momento de conexão com o filho. Então, eu
entendo que tem muita gente que não consegue ter uma vida saudável
por desconhecimento, porque não sabe. E o nosso objetivo, o nosso
canal, é orientar as pessoas. Então, eu não falo de quem não conhece,
quem não conhece nós temos o nosso canal que vai te informar. Mas se
você já conhece, se você já sabe que aquilo é errado e você leva para sua
casa isso é um problema. Se você dá refrigerante para o teu filho, se
você dá açúcar, se você coloca suco de fruta com açúcar branco para o
teu filho você precisa mudar porque você está criando um adulto doente
e pela primeira vez na história as pesquisas têm demonstrado que os
nossos filhos podem viver menos que a gente, isso é terrível, gente,
nós não podemos deixar isso continuar e a nossa luta é diária, não
adianta passar apenas remédio, não adianta passar apenas isso, nós
precisamos mudar. Eu mudei o meu conceito de consulta médica, a
nossa consulta médica hoje dura horas, 40 minutos da consulta eu não
falo nada, eu só escuto, as pessoas chegam ao meu escritório, 75% dos
meus pacientes não têm doença física, têm doença emocional,
geralmente, ansiedade, depressão, stress. Mas por que tanto stress?
Porque as pessoas querem ter certeza das coisas da vida, querem ter
certeza: Ah, eu quero ter certeza que hoje a sessão acaba tal hora. Eu
quero ter certeza que a minha mulher não vai me trair. Eu quero ter
certeza que o meu filho vai passar no vestibular. E nós não podemos
ter certeza de nada. Quando a gente entende isso, que a vida mais
apaixonante do mundo não é a vida pautada na certeza, no controle, no
conforto, a vida mais apaixonante do mundo é a vida pautada na
incerteza e na variedade. Então, hoje, eu estou aqui nessa Assembleia
linda com pessoas maravilhosas e eu não sei aonde eu vou estar, hoje à
tarde, eu nem sei aonde eu vou almoçar, eu não sei o que eu vou fazer
amanhã, eu não sei qual o horário que eu vou conhecer os Lençóis
Maranhenses, mas eu vou. Eu não sei com que roupa eu vou conhecer.
Então, a vida fica muito leve, eu só sei que nós vamos ter um evento
chamado “Viva com Saúde, Viva com Paixão”, sexta-feira aqui, é uma
forma de gratidão para a população de São Luís, é uma forma de doar
três horas do meu dia contando todos os detalhes de como ter uma vida
com qualidade, como emagrecer, que nós estamos vivendo a epidemia
de obesidade. Como usar os chás para fazerem milagres na nossa vida.
Como usar os hormônios, de forma inteligente. Pessoas têm medo de
usar hormônios. Pessoas têm medo de usar hormônio, porque hormônio
dá câncer. Nós precisamos quebrar paradigmas, gente. Precisamos
quebrar paradigmas. Hormônio não causa câncer, mas nós entendemos
que uma pessoa de 50 anos, 60, 70 precisa de uma lista de 8 remédios,
captopril, rivotril, remédios para enxaqueca, vertix, e é uma lista, não
precisa dessa lista de 8 remédios. Uma pessoa precisa de uma lista de
50, mas não de remédios. Cinquenta alimentos, 50 vitaminas, minerais,
comida dentro de cápsula e de hormônios. Como uma mulher na
menopausa não usa hormônios, progesterona, testosterona? O
hormônio da felicidade é a testosterona. Nós não estamos nem sabendo
que isso existe. Um homem com mais de 50 anos com o peito caindo,
barriga de chope crescendo, dormindo no sofá, assiste ao jornal e dorme.
Não comparece mais com a mulher, rabugento, não quer sair de casa,
cabelo caindo. Como um cara desse não usa testosterona? A testosterona
é para bodybuilding?  Não. Bodybuilding nem precisa de testosterona,

ele é jovem muitas vezes, ele usa outras coisas, mas homens precisam
de hormônio. Mas por que não se fala isso? Eu vou dizer por que não
se fala isso. Não se fala primeiro porque não se ensina nas faculdades
de Medicina. Segundo, porque se o homem usar testosterona ele vai
deixar de usar um monte de remédios que é interessante para as
indústrias farmacêuticas. E eu sei que eu falar isso aqui é muito perigoso,
vão me perseguir um dia. Mas eu não estou preocupado com isso, a
minha missão é muito maior do que eu, a minha vida não me pertence
mais. Parece um discurso cheio de demagogia, mas para eu falar isso,
eu pensei anos e anos. Eu já conversei até com a minha esposa sobre
isso.  A minha vida não me pertence mais. A minha vida pertence a
Deus. A minha vida pertence a minha missão.  Por isso que eu fico com
saudade da minha família quando eu viajo 15 dias, estou em conexão
com eles todo tempo. Eu descobri que existe uma forma de amar, e foi
falado aqui em amor. Existem 4 formas de amar, a mais baixa delas é o
amor carência. Eu gostaria que vocês pensassem qual é a forma de
amor que você vem usando no dia a dia. O amor carência é: “ninguém
me ama, ninguém me quer”, e você busca amor no teu marido, na tua
esposa, busca amor no teu cliente, no reconhecimento. A 2ª forma de
amor, é o amor prostituto, é o amor barganha, é o amor de troca, é
aquele amor que você ama quem te dá amor. Ah, eu gosto da vizinha
porque ela me trata bem. Eu gosto do deputado porque ele é gente boa.
Eu gosto da minha secretária porque, mas quem não te trata bem você
trata mal. O 3º nível de amor é o amor abundância, esse que eu tenho
experimentado hoje em dia. Eu consigo me conectar a alguém e amar
aquela pessoa, plenamente, igual a um parente meu. Então, eu não
sinto saudade da minha família porque eu consigo amar, de forma
plena, o garçom que me serve água, aqui hoje, eu consigo amar de forma
plena o deputado, eu consigo amar de forma plena o professor Dimas,
que me deu uma aula ali fora de como chegar aos 90 anos com essa
saúde. Eu consigo amar de forma plena as minhas assessoras. Agora,
existe um nível mais excelente de amor que esse eu vou lutar a vida
inteira para chegar, não sei se vou chegar, que é o amor incondicional.
Eu não sou mulher, eu não sou mãe, as mães experimentam um amor
incondicional que elas conseguem defender até o seu filho, às vezes,
que é um assassino, que mata, causa uma chacina e ela grita: “Meu
filho, por que você se misturou com essas pessoas?” O amor
incondicional da mulher, esse é o amor que ele ama até quem te fere.
Madre Teresa de Calcutá amava todas as pessoas do mundo, Jesus
Cristo, Mandela perdoou os brancos. Então, esse nível de amor, quando
você entende que você precisa amar incondicionalmente todas as
pessoas, nem incondicionalmente, mas amar de forma abundante, você
não vai ter depressão. E as pessoas levam para o prato esse tipo de
coisa. Levam para o prato ansiedade, depressão, tristeza, angústia e
por isso que nós estamos vivendo uma epidemia de obesidade. Porque
as pessoas estão comendo emoções. As pessoas estão comendo
emoções, as pessoas não comem mais lentamente, não apreciam a
comida, não se conectam com o universo. Quando olham para um
prato de comida não conseguem entender que ali envolve um agricultor
que plantou o teu alface, envolve o seu Raimundo que criou aquela
vaca para colocar aquele prato e alguém pode pensar assim: Lá vem o
discurso natureba. Não, gente, eu não sou natureba. Eu sou um carnívoro,
sou um carnívoro, eu tenho um dia de porcaria por semana. Todo
domingo, eu como pizza, coxinha, bolo e há nove anos que eu mantenho
o meu percentual de gordura em 13%, coisa que eu não conseguia nem
aos 17 anos. Ah! Mas o Brasil não pode se falar de antienvelhecimento.
Como não falar de antienvelhecimento se hoje com 44 anos, apesar de
careca, eu pareço mais jovem do que aos 35, quem for para o nosso
evento vai ver a nossa foto. Como não falar se você pode retroceder ao
tempo? Você pode, sim. Porque você pode controlar os fatores externos.
Se os seres humanos, estávamos conversando agora  há pouco tempo
na TV, aqui embaixo, não sei se é  embaixo ou  em  cima, mas  estávamos
conversando  sobre:  Se  todos  nós hoje em dia  com os recursos  da
medicina tradicional, antibióticos, vacinas,  cirurgias,  com  tudo   isso
que nós temos, se a gente aliasse a uma boa alimentação,  a  um  exercício
físico diário,  nós  viveríamos pelo  menos  cento e  cinquenta  anos. Só
o que acontece?  Nós não fazemos isso.  Então, a nossa  proposta é
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curar doenças. Mas vocês  sabiam que nós  somos   proibidos  de falar
em cura. Médico que fala  em   curar  doença, médico  que fala  em curar
ansiedade, curar depressão,  curar  qualquer  doença é tido como picareta
e charlatão. O que é o ideal,  gente? O ideal é nós juntarmos  as  duas
coisas  e fazermos uma medicina ponderada. Juntarmos a medicina
tradicional, chinesa, a oriental   com todos os recursos; chás; meditação;
acupuntura; hipnose ;   alimentação saudável. Comermos o que a nossa
avó   comia  que  era banha de  porco,  que era o leite  que o  senhor
Raimundo  tirava da  vaquinha.  Voltar a fazer o que era antes. Ah!  Mas
comer o arrozinho lá da zona cerealista.  Tudo  que é  desembrulhado
faz mal  e é  fácil pensar.  O   que  que   você  come que é embrulhado?
Achocolatado, refrigerante,  tudo é  embrulhado,  tudo  que tem  rótulo
causa  câncer, banana tem  rótulo?  Não, banana é  saudável.  A carne
comprada no açougue,  aquela  picanha  gordurosa  que está lá
pendurada.   Ela tem  rótulo?  Tem não,  é  saudável. Dayan,   picanha.
É.  Tem muita gente que fala:  “Ah , e  você   come  picanha  todo dia?”
É   muito melhor  comer  picanha  todo   dia  com  gordura, inclusive,
leitão a pururuca, do que comer brigadeiro, gente, do que comer o
pãozinho francês todo dia. Você quer se envenenar coma seu pãozinho
com manteiga de manhã e o café. E o pior que eu vejo nas repartições
públicas e eu estou falando isso às vezes até pra incomodar mesmo.
Não pode faltar uma garrafa de café. O café é um veneno, você está
colocando ácido no seu corpo e seu PH está caindo e você não sabe
depois por que tem gastrite, por que tem esofagite. Por que você está
com tudo isso? Então eu convido a vocês a viverem um novo estilo de
vida e eu quero agradecer a todos vocês, ao Deputado Eduardo, ao
Deputado Wellington, agradecer a Deus, agradecer à população do
Maranhão por esta homenagem e esta homenagem me dá uma convicção
de que estou no caminho certo e que me dá mais energia para continuar
lutando por um país, por um mundo melhor, um mundo de pessoas
saudáveis, um mundo de pessoas menos tristes, um mundo de alegria,
de explosão de alegria, um mundo com menos remédios, mas se precisar
de remédio, a gente vai passar o remédio, se precisar do corticoide, a
gente vai usar o corticoide, se precisar da quimioterapia também, mas
é tudo muito simples: Vamos comer as coisas saudáveis, vamos amar
as pessoas. Cristo já esteve aqui na Terra e falou tudo isso e a gente vai
para a igreja e reza e não faz o básico. Perdoe as pessoas. Entenda por
que elas fazem isso. Tenha compaixão, se coloque no lugar dos outros,
se alimente de forma saudável e um dia por semana chute o pau, coma
tudo, tire meleca do nariz e jogue, seja mais leve, ande descalço, pule na
grama, tome banho de mangueira, esfregue a barriga na água da mangueira,
faça sexo selvagem, tenha uma vida leve. Quando precisar dizer um
nome feio, diga também, dê língua para alguém, resgate a criança que se
já foi, que pulava corda, que não tinha vergonha de subir aqui e falar. E
erre, e se errar, erre de novo, faça isso duzentas vezes, tente o que
ninguém tentou, quando alguém disser assim: você é louco. Então você
já sabe que está no caminho certo. Vocês acham que virar youtuber,
quantos médicos disseram que eu era um psicopata, louco, e hoje
procuram saber como é que eu fiz, ah, está milionário, engana-se que
isso é recompensa para as pessoas. Seu trabalho e a sua profissão só
vai ter valor quando você conseguir extrair dela algo para melhorar o
mundo. Quando você extrair da tua profissão algo para melhorar o
mundo e conseguir usar na tua profissão, os teus dons e talentos e fizer
desse mundo, um mundo melhor, você vai estar realizado, você vai
estar em plenitude. Plenitude é a tua vida vai estar transbordando de
água. Se você se sente assim, você vai ser feliz. Mas seja feliz hoje,
porque as pessoas esperam algo acontecer para serem felizes. Quer ser
feliz? Comece decidindo ser feliz agora. E a vida é muito curta para
você esperar chegar em algum lugar, não espere chegar, vá degustando
todos os passos. A minha mensagem final é: Viva. Mas, não viva uma
vida mais ou menos, não tenha relacionamentos mornos. A qualidade
das nossas vidas é igual, a qualidade das nossas emoções e dos nossos
relacionamentos. Decida a partir de hoje ter emoções extraordinárias,
viver em um estado emocional lindo, é isso que atrai pessoas. Mulheres
e homens solteiros aqui, saibam que não é botox, não é abdômen dividido,
não é corpo sarado, não é bunda grande que faz alguém se interessar
por você, mas o estado emocional lindo. Provavelmente, você já deve

ter visto na sua faculdade mulheres feinhas de corpo, que agarravam
todo mundo. Já deve ter visto aquele “caba”, como a gente diz, aquele
“cabinha” baixinho que andava com mulherão panicat e você dizia:
também, tem dinheiro. Talvez ele tinha um estado emocional lindo, ele
divertia aquela mulher.  Grandes mestres têm estado emocional lindo.
Então decida ter um estado emocional lindo e não aceitar um
relacionamento com as pessoas ou conjugal menor do que um
relacionamento apaixonante. Se você vive um relacionamento morno,
não aceite isso. Ah, eu vou mudar de parceiro. Não. Tente com o seu
parceiro até a última gota. Viver um relacionamento apaixonante, se
não viver, mude de parceiro. Mude você mesmo. Eu espero todos
vocês no nosso evento, sexta-feira, Viva com Saúde, Viva com Paixão,
no Grand São Luís Hotel. Gente, muito obrigado, que tenham todos
um excelente dia. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Fazer umas breves considerações, antes de
encerrar a sessão. Eu fico pensando nas meninas que olharam
atentamente a sua fala, a sua palestra, quando o senhor falou que não
é mais para comer o brigadeiro e elas vão ter que ir perguntar logo o quê
que elas vão comer para substituir o brigadeiro, aí elas vão ter que ir
sexta-feira lá no evento para poder saber. Mas dizer da felicidade e do
nosso agradecimento, acho que mais do que uma homenagem à sua
trajetória, a forma como o senhor ajuda as pessoas, de forma gratuita,
pelas redes sociais com as suas palestras, da forma como que você faz
com que a pessoa reflita sobre a vida que tem. Mas dizer da felicidade
e do nosso agradecimento, acho que mais do que uma homenagem à sua
trajetória, a forma como o senhor ajuda as pessoas de forma gratuita,
pelas redes sociais, com suas palestras, da forma como você faz com
que a pessoa reflita sobre a vida que tem, mas o nosso agradecimento,
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em tê-lo aqui
compartilhando a sua experiência de vida, porque a gente percebe que
tudo aquilo que o senhor colocou ali da tribuna na verdade é aquilo que
o senhor passou na sua vida e que aprendeu e vem aprendendo a cada
dia, levando em consideração que a vida é um eterno aprendizado. Mas
que possamos, todos nós, poder buscar um pouco desse conhecimento,
mas mais do que isso, colocá-lo em prática, acho que isso é o mais
importante de tudo. E fica aqui realmente os nossos agradecimentos
em nome de toda Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em
nome do povo do Maranhão, essas contribuições que o senhor dá a
cada dia para que todos nós possamos ter uma vida melhor. Muito
obrigado. Faltou só um detalhe.

O SENHOR DAYAN SIEBRA – Gente, o horário do evento,
às 19h, na sexta-feira. E quem, por acaso, tiver interesse, essas duas
jovens que estão aqui elas podem inscrever vocês, lá no evento também
as inscrições estarão abertas e pelo nosso YouTube em todos os vídeos
tem link do evento, é só se inscrever, pode se inscrever por lá mesmo
lá e não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube também,
Dr. Dayan Siebra e me seguir no Instagram também, que tem vários
vídeos de vocês aqui lá hoje já.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 07 DE JUNHO DE 2018.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Maurício Robson Carvalho Bezerra, concedidas
por meio dos Projetos de Decreto Legislativo 006 e 007, de 2016,
ambos de autoria do Deputado Vinicius Louro, e Decretos Legislativos
479 e 480, de 2016, respectivamente. Convidamos para compor a
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Mesa o Tenente-Coronel Pedro Augusto Lima Brandão, homenageado
desta sessão solene. Fazendo uma correção: Tenente-Coronel Maurício
Robson Carvalho Bezerra, homenageado também desta sessão solene.
Excelentíssimo Senhor Dicival Gonçalves da Silva. Excelentíssimo
Senhor Jefferson Portela, Secretário de Estado e Segurança Pública.
Excelentíssimo Senhor Leonardo Diniz, Delegado Geral da Polícia Civil.
Coronel Jorge Luongo, Comandante Geral da Polícia Militar. Com
muita honra, o Senhor Raimundo Louro, ex-Deputado Estadual.
Convido agora o Deputado Estadual Wellington do Curso para presidir
enquanto eu faço meu discurso.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Exmo. Senhor
Deputado Wellington do Curso, Presidente desta sessão solene.
Tenente-Coronel Pedro Augusto Lima Brandão, homenageado desta
sessão solene. Tenente-Coronel Maurício Robson Carvalho Bezerra,
para quem também aprovamos essa homenagem. Exmo. Senhor Dircival
Gonçalves da Silva, é com muita honra e alegria que eu venho aqui
fazer essa justa homenagem a V. Ex.ª. Exmo. Senhor Jefferson Portela,
Secretário de Estado de Segurança Pública. Exmo. Senhor Leonardo
Diniz, Delegado Geral da Polícia Civil. Coronel Jorge Luongo,
Comandante Geral da Polícia Militar, e Senhor Raimundo Louro, Ex-
Deputado Estadual. Muito me honra um dia como o de hoje e, portanto,
sinto-me feliz em poder reunir, numa única sessão solene como esta,
nomes que, por meio de seus trabalhos árduos, por suas dedicações e
esmeros, transformam a sociedade maranhense de maneira positiva.
São agentes e verdadeiros legitimadores da expressão “dedicação ao
trabalho”. Senhores, Tenente-Coronel Pedro Brandão, Tenente-Coronel
Maurício Bezerra e Delegado Dicival Gonçalves, sejam muito bem-
vindos a esta Casa. Vivemos em constante reconfiguração social, os
valores, os costumes, as tradições estão em constantes lapidações e
transformações, mas algumas coisas não podem e jamais devem mudar
para o bem de toda a coletividade. Quando éramos crianças, quantas
vezes não assumimos em nossas brincadeiras o papel de polícia num
sonho de um dia poder defender alguém de um perigo iminente. Mais
uma vez cito Rousseau quando afirmava que a “essência humana é
boa”, em sua obra chamada Discurso sobre a Origem e Fundamentos
da Desigualdade entre os Homens. Defendia que o homem nasce bom,
mas a sociedade o corrompe. Trata-se da ideia do bom selvagem,
fundamental para compreender as transformações e reconfigurações
sociais. Para o pleno entendimento sobre as transformações da
sociedade e a reconfiguração dos seus valores, é preciso que tenhamos
em mente a intuição da lei do progresso sobre todos nós. As
transformações de valores, o avanço, os novos conceitos nos convidam
a ficarmos mais vigilantes e chamarmos para nós a responsabilidade
dos valores morais às novas gerações. Em nossa obrigação, a conservação
e a luta pela aplicabilidade de ações que visem à ordem, à segurança e
ao bem-estar coletivo. Servimos de referência para todos. A criação de
instituições, como a Polícia, é de suma importância para a sociedade.
Não haveria ordem sem o auxílio de mulheres e homens que diariamente
arriscam suas vidas, renunciam à sua zona de conforto por priorizarem
o bem comum. Mais que isso, inspiram e nutrem em milhares de
jovens a possibilidade de luta por uma sociedade mais justa, igualitária
a todos os cidadãos. Sinto-me um privilegiado em poder, além de
reconhecer, publicizar a grandiosidade do trabalho de grandes homens
como os senhores. Tenente-Coronel Brandão, um entusiasta da
educação, um exemplo de dedicação e verdadeira devoção ao propósito
de ensinar. Pedro Augusto Lima Brandão, junto aos demais membros
da Corporação Militar Maranhense, implantou, em 28 de novembro
de 2006, o primeiro Colégio Militar do Estado do Maranhão, o Colégio
Militar Tiradentes. O excelente desempenho da escola promoveu a
origem, no ano de 2010, do Colégio Militar Tiradentes II, em Imperatriz;
em 2012, do Colégio Militar Tiradentes III, em Bacabal; em 2016, do
Colégio Militar Tiradentes IV, em Caxias; em 2017, do Colégio Militar
Tiradentes V, em Timon, além do Colégio Militar Tiradentes VI, em
São José de Ribamar, no bairro do Parque Vitória, em parceria com os
municípios. Tenente-Coronel Brandão é graduado na primeira turma
do CFO, em 1995, é bacharel em Segurança Pública pela Academia da

Polícia Militar do Maranhão em parceria com a Universidade Estadual
do Maranhão. A sua trajetória na busca pela excelência no ensino público
do Estado nos enche de orgulho e satisfação em poder lhe conceder
essa honra legislativa, exatamente pelos exponenciais resultados que já
se olha através dos esforços implantados e obstinadamente perseguidos
desde 2006. Prova disso são mais de 20 aprovações no curso de
Medicina e Direito em universidades públicas, resultados positivos e
cada vez mais crescentes no IDEB, para quem não sabe, o Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica, foi criado em 2007, e reúne em
um só indicador os resultados de dois conceitos igualmente importantes
para a qualidade da educação, o fluxo escolar e as médias de desempenho
nas avaliações. Parabéns, Coronel Brandão, pelo excelente trabalho e o
povo do Maranhão agradece. Tenente-Coronel Maurício Bezerra
homem de coragem e fibra que há 28 anos sai de casa para trabalhar
colocando sua vida em risco para garantir a segurança e paz a toda a
coletividade maranhense. Pai zeloso de Isabela e Clarissa, esposo de
dona Marta Lúcia é egresso da 1ª Turma de Oficiais da Academia da
Polícia Militar do Maranhão, atuou com determinação e bravura em
seis municípios e hoje no município de Timon coordena em âmbito
regional o Programa Pacto pela Paz que trabalha junto à sociedade civil
com inúmeras ações das quais engloba uma articulação entre as Forças
de Segurança e a participação da sociedade civil e organizada num
engajamento mútuo para as comunidades e que alcança mais os
municípios que compõem o Estado do Maranhão. Tenente-Coronel
Maurício, o Maranhão lhe agradece por seus esforços, por sua dedicação
e pelo irretocável trabalho desempenhado em benefício de nossa gente.
Por fim, e não menos importante, destacamos o trabalho do delegado
de polícia de Pernambuco, Dicival Gonçalves, que hoje oficialmente se
torna cidadão maranhense. Dicival tem a construção de um perfil
profissional sólido, grande destaque por sua capacidade técnica e
devotamento pela segurança pública no Estado do Maranhão. Como
superintende estadual da Polícia Civil no interior, desenvolve ações
ostensivas no Estado com o objetivo de desbaratar quadrilhas
especializadas no tráfico de drogas e criminosos que atuam em delitos
de homicídios e latrocínios. No atributo de suas funções, o delegado
Dissivaldo trabalhou com esmero na operação Vigor que foi coordenada
pela SPCI junto das 18 delegacias regionais do interior. No mapa da
operação, foram 11 prisões. Por homicídios foram três em Timon,
quatro em Caxias, uma em Bacabal e uma em Viana. Por latrocínio, uma
em Pinheiro. Em São João dos Patos, por outros crimes, podendo
destacar ainda operações em Chapadinha onde foram combatidos crimes
como o tráfico de entorpecentes, com o saldo de oito traficantes presos,
um menor recolhido e cinco mulheres presas que foram transferidas
para Pedrinhas por tráfico. Tudo isso e muito mais ações só foram
possíveis por meio de muito empenho e dedicação ao bem coletivo e
devotamento de homens, como o delegado Dicival, que no trabalho
integrado com a PM e os delegados das regiões, busca o pleno
estabelecimento da segurança pública. Hoje à frente da coordenação
executiva do programa Pacto pela Paz, no governo do Maranhão, o
delegado Dicival, frente a esta coordenação, vem reforçando os interesses
nessa esfera nos âmbitos difusos da sociedade maranhense. Na
interlocução que os conselhos comunitários proporcionam nas ações
cívicas sociais, destacam-se os serviços de consultas médicas,
orientação jurídica, atendimento na área de odontologia, nutrição,
enfermagem. Profissionais da área da saúde realizam o aferimento da
pressão arterial, exame de glicemia, serviços desenvolvidos também
pelo departamento psicossocial. Também a disponibilização de
expedição de documentos de identidade na própria comunidade,
serviços de corte, costura e bordados, possibilitando ao cidadão
maranhense oportunidade de emprego e renda. São ações de valorização
e ajuda à cidadania para que o cidadão possa ter mais dignidade e ainda
uma inclusão social cada vez maior. Assim, finalizo com o coração
cheio de alegria aos senhores por terem aceitado esta homenagem e a
maior honraria do Legislativo Maranhense na certeza de estar sendo
justo e grato por toda a atuação profissional dos senhores para a
promoção da segurança pública de qualidade e bem-estar a toda
sociedade maranhense. Meu muito obrigado. Senhor Presidente, só
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aproveitando e quebrando um pouco o protocolo, diante de todas as
minhas palavras, sinto uma emoção porque, diga-se de passagem, é a
primeira vez que eu venho fazer uma sessão solene desse naipe, dessa
envergadura, reconhecendo o trabalho desses grandes homens que hoje
estão à frente dos senhores e senhoras, cada um na sua função, mas
cada um desempenhando um trabalho que tem que ser realmente
reconhecido por todo o Estado do Maranhão. Hoje os senhores estão
sendo homenageados, mas também me sinto honrado de estar
homenageando V. Ex.ªs. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Eu quero fazer algumas considerações,
dada a importância desta solenidade e a honra de estar presidindo
temporariamente esta sessão homenageando homens públicos.
Parabenizar inicialmente o Deputado Vinícius Louro pela sensibilidade
em trazer à Assembleia Legislativa a apreciação dos três nomes, um
para receber o Título de Cidadão Maranhense e os outros dois, uma
outorga de medalha. Então, quero parabenizar o Deputado Vinícius
Louro pela sensibilidade. Cumprimento todos que estão na plateia e
agradeço a presença de todos vocês em nome do Presidente Othelino,
Presidente desta Casa, e em nome também dos demais deputados
estaduais. Está presente também o Deputado Professor Marco Aurélio,
além de mim, Deputado Vinícius Louro. Em nome do Presidente
Othelino, quero agradecer pela presença de todos vocês. Aqui é a Casa
do Povo e seria tão bom que mais vezes vocês pudessem vir à Casa do
Povo e conhecer a nossa realidade, os trabalhos que desenvolvemos em
defesa da população do Maranhão. E aproveitar também para
cumprimentar de forma especial o Tenente-Coronel Lenine,
Comandante da Cavalaria, o Major Ricardo que também está lá no
Tiradentes, Major Ricardo que serviu comigo no 24º Batalhão de
Caçadores, era Sargento do Exército, Major Ricardo também está aqui
hoje. Cumprimentar de forma especial também Dr. Carlos Alessandro,
que foi oficial da Polícia Militar e hoje é delegado renomado, um dos
melhores delegados que nós temos no Estado do Maranhão. Então,
parabenizá-lo também. Seja muito bem-vindo à Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. E cumprimentar de forma especial também a
Beatriz. Beatriz é uma jovem, aluna do Colégio Tiradentes, da periferia
de São Luís e que essa solenidade sirva de exemplo não só para você,
mas para todos os seus colegas. Aqui estamos homenageando na
Assembleia Legislativa, de autoria do Deputado Vinicius Louro e
acatado por todos os deputados de forma unânime, homens de bem,
homens honrados e valorosos da Segurança Pública. Aqui na Assembleia
Legislativa, nós nos preocupamos com a segurança pública em duas
vertentes: a segurança pública do cidadão, a segurança pública da
sociedade, e a valorização do homem da segurança pública, a valorização
do agente da segurança pública. Nessa valorização, nós contamos hoje
com a sensibilidade do Deputado Vinicius Louro, que é meu irmão,
tenho carinho e respeito. Deputado Raimundo Louro também está
presente na solenidade, está aqui na Mesa também, que é como um pai,
um amigo. Sua irmã, Priscila Louro, também está presente e toda a
família, Dona Adelaide, toda família. Então mais uma vez, Vinícius
Louro, parabéns pela sensibilidade. Essa homenagem não é do Deputado
Vinícius Louro, é de autoria do Deputado Vinícius Louro, da
sensibilidade do Deputado Vinícius Louro, mas é uma homenagem de
toda a Assembleia Legislativa, é do Poder Legislativo, em nome do
Presidente Othelino e de todos os deputados estaduais que acataram a
sua solicitação. Então mais uma vez eu quero parabenizá-lo, que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, as suas
mãos poderosas sobre todos os agentes de segurança pública e que
possa protegê-los cada vez que vocês saem de casa para defender as
nossas vidas. Um homem de segurança pública sai de casa e se despede
da esposa, dos filhos, da mãe, dos familiares para defender as nossas
vidas e, ao sair de casa, muitas das vezes não sabe se volta vivo para
casa, mas faz isso com muita determinação, de forma destemida e é por
isso que a Assembleia Legislativa tem respeito, carinho e admiração
por todos os agentes de segurança pública, do soldado da graduação

básica, inicial, ao maior posto que é o de coronel, e a todos os delegados,
como falei hoje, caro amigo, Carlos Alessandro, que é um exemplo,
estudioso, jurista, homem de Deus, evangélico e que tem todo o nosso
respeito e o nosso apreço. Quanto aos homenageados, mais uma vez a
nossa gratidão pelo que vocês fazem pela segurança pública do Estado
do Maranhão. Por que a gratidão? Porque, enquanto legisladores,
deputados estaduais, enquanto sociedade, nós depositamos a nossa
confiança nas mãos de vocês. Então mais uma vocês que Deus abençoe
cada um de vocês e nada mais justo e é com dever de justiça que eu
convido o Deputado Vinícius Louro para voltar a presidir a presente
sessão. Que Deus abençoe a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Convido para compor a Mesa o Senhor Ubiratan
João de Castro, Grão-Mestre da Maçonaria do Maranhão. Quero aqui
aproveitar também para registrar a presença do Excelentíssimo Senhor
Gerson Pinheiro, Secretário de Estado de Igualdade Racial. Condecoração
do agraciado pelo Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Dicival
Gonçalves da Silva, Delegado de Polícia Civil. Condecoração dos
agraciados com a Medalha Manuel Beckman, primeiro ao Tenente-
Coronel Pedro Augusto Lima Brandão. Condecoração do agraciado
Robson Carvalho Bezerra. Só uma correção: Maurício Robson Carvalho
Bezerra. Concedo a palavra ao Senhor Jorim Wanderley Ithamar,
Presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes.

O SENHOR JORIM WANDERLEY ITHAMAR – Bom dia a
todos. Vou quebrar aqui o protocolo para poder ser o mais breve
possível, tendo em vista o horário que está avançando. Quero saudar a
todos na Mesa em nome do presidente da Mesa e toda a plateia. Falar
sobre um irmão é muito fácil, meu irmão Dicival Gonçalves, que muito
bem colocado na sua função na época como superintendente dos
interiores, por meio do Dr. Jefferson Portela, eu diria que nós tínhamos
duas histórias, uma realidade antes do Dr. Dicival, Dr. Portela, no
interior do Estado do Maranhão, e outra realidade depois. Falando
com mais prioridade, na região dos Lençóis Maranhenses, nunca se
teve acesso para que um carro pudesse atravessar aquele rio, uma van
do Instituto de Identificação Criminal, mas ele ultrapassou e quebrou
todos os paradigmas para poder pegar e levar carteira de identidade
para a população daquele município. Isso com a colaboração do Dr.
Dicival, Dr. Jefferson Portela que está aqui presente. Então, assim, eu
queria te parabenizar, Dicival, em nome da Associação Brasileira de
Bares e Restaurantes, representando seis mil estabelecimentos em todo
o Brasil, pelo trabalho, pelas solicitações feitas em nome da Abrasel,
da Secretaria de Segurança, para que você possa pegar e fazer com que
São Luís, na área de turismo, seja mais protegida. Nós temos índices
baixos em áreas delimitadas como a Lagoa, como a Avenida da Litorânea,
então, assim, te parabenizar de peito, de coração, não acredito muito,
Dr. Jefferson Portela, que ele não volte para Pernambuco, pelo menos
para poder visitar, porque eu também sou de Pernambuco e, quando
você sai de Pernambuco, você sempre retorna. Sem dúvida nenhuma,
você está com uma pessoa que dispensa comentários sobre sua
competência, qualidade, ética, postura, que é o Delegado Dr. Jefferson
Portela, e os demais homenageados aqui. Parabéns a todos vocês. Muito
obrigado pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO VINÍCIUS LOURO
– Concedo a palavra ao Delegado Dicival Gonçalves da Silva.

O SENHOR DELEGADO DICIVAL DA SILVA – Bom dia,
senhoras e senhores. Primeiramente bom dia a todos os senhores e
senhoras que aqui se encontram honrando-me com suas presenças. Eu
vou tentar de uma forma, Deputado Vinícius Louro, externar o meu
contentamento, a emoção é muito grande, eu estou segurando o coração
aqui, que o motor é 5.4, são 30 anos nessa atividade. O secretário dizia
lá fora: “Quantos anos tu tens, Dicival?”. Eu disse: “Meu irmão, é
5.4”. A Deus toda honra e toda glória nesse dia especial da minha vida
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e ao nosso Senhor Jesus Cristo. Sem ele não estaria aqui. Eu quero
externar meu profundo agradecimento ao autor da indicação de Título
de Cidadão Maranhense, concedido a minha pessoa pelo nobre
Deputado Vinícius Louro e chancelado pelos seus pares deputados
desta Casa. Recebo do fundo do meu coração tamanha honraria
expressando, neste momento, meu contentamento pelo reconhecimento
na altura de minha carreira policial, mas dizer de forma singular, nobre
deputado, desculpa, gente, mas dizer de forma singular, nobre deputado,
a todos nessa Casa Legislativa que, a cada dia da minha vida, com
gratidão servirei ao povo desse Estado, indistintamente da posição
social, da cor, da crença e condições financeiras. Não fiz planos para
vir para este Estado, só o conhecia pelos livros, terra dos poetas como
Gonçalves Dias, Ferreira Goulart e tantos outros. Mas jurei a Deus
que serviria ao povo, portanto, Caro Deputado Vinícius Louro, muito
obrigado, muito obrigado mesmo por poder receber esse título na
presença de todos os meus colegas e amigos, de minha família. Quero
dizer que vale a pena servir àqueles que precisam de nossa atenção e
segurança, que é a sociedade maranhense. Eu escrevi isso ontem, altas
horas da madrugada, não sabia se falava sem olhar, mas meu filho disse
que estava aí: “Painho, o senhor está muito nervoso”. Mas são palavras
de coração e verdadeiras. A minha esposa Rita e meu filho Dickson,
agradecer por todo apoio que sempre deram para que eu pudesse
cumprir meu mister, pois muitas vezes estive ausente por uma causa
justa, minha querida esposa. Há uma pessoa aqui que, ao longo dos 30
anos, caminhamos juntos, desde quando acadêmico da Universidade
Católica de Pernambuco. Iniciamos em 1987 a carreira de escrivão de
Polícia Civil. A pessoa a que me refiro é o Delegado Jadson Alan Freire,
este amigo, irmão, onde trilhamos bons momentos e maus momentos
nos desafios da vida cotidiana, enfrentando as barreiras, mas nunca
desistindo por conta das dificuldades. Eu quero agradecer ao colega,
amigo e irmão, venerável mestre da minha Loja Renascença 40, o
Delegado Jefferson Miller Portela, então nosso Secretário de Segurança
Pública, o mesmo ser humano. Nós que convivemos com o senhor lado
a lado sabemos que o senhor é o mesmo. E eu estou falando que eu o
conheci há 17 anos quando nem era delegado de polícia, era um simples
candidato ao concurso de delegado neste Estado. O senhor nos recebeu
há 17 anos quando ainda era Presidente da Associação dos Delegados
da Polícia Civil do Estado do Maranhão, nos recebendo e defendendo
nossos interesses classistas. Dizer-lhe meu muito obrigado, meu colega,
amigo, irmão e meu chefe do sistema de segurança, com quem tenho
ombreado e aprendido com os seus ensinamentos e oportunizado na
minha vida e na minha carreira policial como delegado, confiando
comandar cargos de direção da nossa honrosa Polícia Civil, na
Superintendência da Polícia Civil do interior por três anos e três meses.
E agora um programa de grande envergadura para o Estado, o Pacto
pela Paz, como coordenador executivo com o seu aval e a decisão
maior do nosso Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, a quem
também agradeço. Os meus irmãos maçons, saúdo todos em nome do
nosso Grão-Mestre Ubiratan de Castro pela honraria de estarem aqui
dividindo comigo este momento de alegria. Aos colegas delegados,
saúdo todos em nome do Delegado Geral, meu colega e amigo, Doutor
Leonardo Diniz. Meu muito obrigado por estarem aqui todos os
delegados. Não quero cometer a gafe de citar um por um, mas eu sei
cada um que está aqui. Superintendente Alexandro, Narcotráfico.
Superintendente Armando, agora com SPCI, haja bronca, dos 217
municípios, não é, Armando? O meu amigo Davi Pernambucano e
tantos outros. A Capelania que aqui está em nome do nosso Pastor Jaci
e os pastores da Polícia Civil e da Polícia Militar. Aos meus colegas
coronéis e oficiais da Polícia Militar e demais policiais. Saúdo todos
em nome do meu amigo, colega, amigo, Coronel PM de carreira, Luongo.
Já viajávamos por esse interior com o nosso secretário e deveras
merecido comandar esta grande e honrosa instituição onde nós
trabalhamos integrados, que é o nosso Sistema de Segurança. Aos
colegas do Corpo de Bombeiros, saúdo todos em nome do Comandante
Célio Roberto, que aqui não está, mais a minha amiga, Tenente Coronel
Diana. Me perdoe a emoção, trava um pouco as palavras no caminho.

As comunidades que aqui estão representadas pelos seus moradores,
presidentes, meu muito obrigado por terem vindo. Portanto, onde
passei como delegado de Polícia Civil na cidade de Buriti de Inácia Vaz,
morei por dois anos e seis meses com a minha família. Em Vargem
Grande passei por dois anos por determinação do nosso Secretário,
anteriormente o Delegado Geral Dr. Jefferson Portela: “Tem que ir
para lá para arrumar e por ordem”. Espero ter cumprido a missão,
Secretário. Queriam que eu voltasse depois e o senhor disse: “Mas,
nunca, é para cima e não para baixo mais”. Com todo o respeito aos
demais. Cidade de Morros, onde passei mais dois anos como delegado.
Cidade Operária, um ano e três meses. Cidade Olímpica como delegado
dois anos. E, por último, a Superintendência do Interior, três anos e
três meses. Estando agora no Pacto pela Paz. Só tenho que agradecer a
todas as comunidades com que sempre mantive um bom relacionamento
e as equipes que me auxiliaram, os policiais civis, agentes escrivães,
comissários, peritos e coronéis daquela região do sexto. O Aritanã,
Edivaldo, trabalhamos também no interior. Contudo, não tenho dúvidas
que este título de cidadão é o reconhecimento, nobre deputado, da
população que tocou o seu coração e mente para me fazer esse grande
reconhecimento em público. Por isso, senhoras e senhores, meus colegas
delegados, oficiais, comunidade, irmãos maçons e tantos outros que
aqui estão, quero dizer que gostaria de voltar ao tempo, mas sei que
isso não é possível, pois faria tudo de novo, meu Secretário, desde o
início da minha vida como policial. Mas com muito mais dedicação às
pessoas que procuraram por mim e pelo serviço da Polícia Civil, Polícia
Judiciária. Digo essas palavras porque o que me faz bem a cada dia é
estar com meus colegas policiais, meu staff, Tenente Coronel Ivan
Góes, Major Lemos, Jorge, Maristela. Miguel todo dia está comigo,
que é o Superintendente da Polícia Técnica Científica. O Secretário
mandou integrar, integramos e muito bem integrado: Piauí, Pernambuco
e Maranhão. Está me tranquilizando já. É verdade que estivemos perto
de desistirmos de viajar para este estado, nobre deputado, para fazer o
concurso de delegado, porém resolvermos vir e aqui estou. Passaram-
se doze anos, procuro honrar cada dia de trabalho fazendo o que eu
mais gosto, que é ser policial, delegado de polícia, combatendo crime,
servindo às comunidades vítimas. Jurei que viria para esse estado
perante Deus, o nosso GADU, o nosso grande arquiteto do universo,
que ia servir o povo. E o faço com satisfação todos os dias até hoje.
Aqui fiz novos colegas, amigos da sociedade civil, juízes, promotores,
oficiais, investigadores, escrivães, peritos, dentro de uma construção
verdadeira e respeitosa. Por isso digo, para encerrar, meu muito obrigado,
Deputado Vinícius Louro, amigo. Obrigado ao Raimundo Louro. Meu
muito obrigado a minha amiga, colega e amiga, Priscila, irmã do
Deputado Vinícius Louro, que conhecia o meu trabalho desde a Cidade
Operária. E ela disse certa vez: “Até do interior eu sabia do seu
trabalho”. Muito obrigado, Priscila. Por isso digo, para encerrar, meu
muito obrigado, Vinícius Louro. Obrigado a todos que aqui vieram me
prestigiar. Que o nosso Deus GADU, que me honra, continue dando-
me força, saúde, sabedoria para contribuir mais com a Segurança Pública
desse imenso Estado da Federação, servindo ao povo maranhense. E
para encerrar, eu queria fazer uma citação de Madre Teresa de Calcutá,
que servia aos pobres, os menos favorecidos: “Vou passar pela vida só
uma vez, por isso alguma coisa que possa fazer com alguma amabilidade
que possa ter com o ser humano, devo fazê-la agora, pois não passarei
outra vez por aqui”. E, acrescentando, nesta terra. Que Deus me conceda
muito mais saúde para que eu possa, Senhor Secretário, Deputado
Vinícius Louro, todos que se encontram nesta Mesa, parabenizar o
Tenente-Coronel Pedro Augusto Lima Brandão, deveras merecida essa
honraria. E é um prazer, neste momento, está ombreado ao seu lado,
lhe prestigiando e o senhor me prestigiando. Tenente Coronel Mauricio
Robson Carvalho Bezerra, homenageado, tem relevantes serviços
prestado no Estado e está conosco no Programa Pacto pela Paz, na
região do interior, região de Timon, Caxias. Porque o pacto somos
todos nós. E o pacto tem dado resultado, Senhor Secretário, com a
redução dos índices de violência. A atividade meio complementa a
atividade fim. E a atividade fim é complementada pela atividade meio.
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Portanto é importante, sim, ter essa interlocução, interagir e as forças
de segurança cada vez mais pró-atividade junto à sociedade. Doutor
Leonardo, eu falei, meu chefe, continua sendo o meu chefe. Eu estou
emprestado no pacto. Comandante Dulongo, dizer a todos que me
perdoem. Jorge Pontes, meu irmão, prestigiando neste momento.
Gilvan, vereador de Rosário, é uma alegria. Dra. Adriana, minha
subdelegada geral. Só estou emprestado no pacto, devo obediência.
Ana Régia, delegada especial aqui prestigiando. Helena, eu sempre
dizia: Helena de Troia vem? Tem uma voz e um coração abençoado.
Tenente Nogueira, meus capelães, senhor Jaci, Fábio, chefe de segurança
do Secretário, e tantos outros que aqui estão. Edivaldo, tantos outros.
Tem hora que a gente, o olhar é uma coisa fabulosa. Meu amigo Gerson
Pinheiro, Secretário de Estado de Igualdade Racial. E me fez essa
surpresa, Secretário. Eu disse: eu tenho um Secretário de Estado lá. Ele
disse vai ter dois. Vinha mais. Aí eu disse que bênção, glória a Deus! O
meu presidente, eu gostaria, irmão Carlos Rangel, Presidente da Cruz
Vermelha aqui do Estado do Maranhão, de pé e à ordem. Eu gostaria
que meus irmãos maçons pudessem levantar-se para que a própria
sociedade pudesse conhecer os irmãos maçons que aqui estão. Meu
Subsecretário de Segurança e irmão, Dr. Saulo. Estou todos os dias
com ele. Eu o procurando, procurando todos os dias, Secretário. E
dizer que é uma honra. Portanto, eu encerro, Deputado Vinícius Louro.
Consegui não chorar externamente, mas por dentro está tudo alagado.
Que Deus abençoe a todos. E é muita felicidade compartilhar meu
tempo nesta terra com os senhores e ser maranhense reconhecido por
esta Casa. O senhor me surpreendeu quando eu recebi a mensagem.
Deputado, está aqui dando um título de cidadão. Eu já me considerava
irmão. Não é, Secretário? E o Secretário dizia assim, só para finalizar:
a ponte lá de Timon eu já derrubei. E agora eu não sei o que ele vai me
dizer. Muito, mas muito obrigado e que Deus nos abençoe, meu irmão
Medeiros, venerável, que está aqui também. Que Deus nos abençoe e
muito obrigado. Me perdoem aqueles que não citei os nomes, mas
todos estão no rol do coração e da mente. Deus abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Dr. Dicival, a gente que se sente honrado de ter
agora mais um maranhense dentro da nossa sociedade. E fico feliz, e
peço desculpas porque essa honraria era para gente já ter apresentado
desde o primeiro ano do nosso mandato pelo reconhecimento do
trabalho que o senhor tinha no Estado do Maranhão. Eu sempre o
admirei pela forma, o tratamento. O senhor sempre tratou as pessoas,
tanto o pequeno quanto o grande, de forma igualitária. Isso é muito
importante para que a gente possa ter pessoas como o senhor que tem
grandes serviços relevantes no Estado do Maranhão. Então, às vezes,
a gente olha uma honraria dessa que está sendo apresentada ao senhor,
mas eu sempre soube que o senhor, no seu coração, é maranhense.
Muito obrigado. Concedo a palavra ao Tenente Coronel Pedro Augusto
Lima Brandão. Trouxe até torcida organizada, Coronel.

O SENHOR TENENTE-CORONEL PEDRO AUGUSTO
LIMA BRANDÃO - Deputado Vinícius Louro, eu saúdo a todos os
demais deputados aqui presentes; senhor Secretário de Segurança; meu
Comandante Geral, colega de turma a quem eu saúdo. Todos os oficiais
da Polícia Militar; os homenageados da Mesa; senhores e senhoras;
meus queridos alunos e funcionários do Colégio Militar. Eu estou feliz
por dois motivos, primeiro, pela homenagem; segundo, porque o
Coronel Aritanã disse: Tu não vais chorar! Quando eu olhei aqui o
delegado se emocionando, eu digo: agora eu já posso. Só que ele disse
o seguinte, esqueci. Ah não, está aqui. Toda vez que eu vou discursar
eu tenho que colocar o lenço, mas eu vou tentar. Eu treinei. Eu juro, eu
treinei. E toda vez que eu treinava o discurso, eu chorava. Então para
não chorar na hora. E quando eu fui distribuir os convites, eu poderia
ter distribuído os convites somente para os coronéis, colegas meus, a
alguns delegados, mas eu preferi distribuir para aquelas pessoas que
estão comigo todos os dias: meu vigilante; pessoal da cozinha, que faz
a merenda escolar; pessoal da Secretaria; minhas supervisoras; direção

pedagógica. São essas pessoas que estão comigo. Não que as outras
não sejam merecedoras, mas essa homenagem tem uma simbologia. E a
simbologia é justamente o reconhecimento, Deputado, de um trabalho
que é realizado não por mim. Na verdade, quem iniciou, e eu peço que
fique de pé, uma salva de palma para ao Tenente Coronel Ribamar. Ele
foi o primeiro diretor geral. E também estou feliz aqui porque olhei
algumas pessoas aqui que nunca mais tinha vista. O delegado Alessandro,
fui professor particular da esposa, a Rose, porque eu precisava de
dinheiro para poder ir para meu curso de engenharia que eu fazia
depois que eu fiz o CFO da Polícia. Meu colega ali o coronel Itanar; o
colega Edivaldo, por quem eu tenho o maior respeito e consideração;
meu amigo e primo cabo Bruno, que também eu convidei. Fiquei muito
feliz de olhar o delegado Aurélio. E um beijo especial aqui para minha
filha Ana Maria. A quem uma vez, por conta do serviço, eu fui dizer:
“minha filha, boa noite”. Ela disse “bom dia, boa tarde e boa noite”. E
aí eu entendi o recado. Minha querida esposa Conceição de Maria.
Tem muita folha, mas ela é pouca. A letra está grande para poder eu
enxergar mesmo. Bom eu sempre tive dificuldade. Antes disso, quando
eu soube que eu ia receber a medalha, eu chamei meu professor Rodrigo.
Eu disse: Rodrigo, tem uma tarefa. A gente tem que escrever alguma
coisa. E como tu escreve muito bem. Eu disse: eu vou te dizer o que eu
quero, o que eu imagino do Colégio Militar e tu me ajudas. Pronto.
Professor, obrigado, pela parceria e desculpa. E uma salva de palmas.
E a professora Valda, Deputado, que foi a gestora da unidade regional
de educação, que é quem fiscaliza as escolas. Ela foi a primeira pessoas
que nos recebeu pra que a gente pudesse montar a escola obrigada
professor por estar aqui sempre tive dificuldade de falar de mim mesmo
talvez por um motivo muito simples: nunca se sabe ao certo por onde
começar, se da infância, quando germinam as nossas descobertas, se da
juventude quando marcantes influências nos fazem sentir na alma, ou
se da maturidade, quando tomamos consciência definitiva de nossa
passageira presença no mundo e da necessidade tantas vezes dolorosas
de legar o útil para as gerações vindouras. Portanto, a oportunidade de
falar da minha relação com o Colégio Militar Tiradentes é de certo
modo um alívio, porque é nessa escola que confluem três vocações
minhas despertadas, cultivadas e exercidas ao longo dos meus 50 anos:
a de militar, gestor e educador. Há muito estou na vida militar. No
Exército tive o vislumbre de um sentido amplo e nobre de educação, o
de lapidação do caráter nos desafios físicos e mentais, o de elevação do
ânimo ante qualquer tipo de dificuldade. Soldado é superior ao tempo.
Foi assim que eu aprendi. E o de canalização da consciência para a
disciplina, para o respeito e, sobretudo, para o senso do dever. A vida
militar, se uma comparação desastrada for permitida, é uma pós-
graduação nos valores adquiridos na família com provas extenuantes e
contínuas. Tive a alegria e o privilégio de, em 1995, fazer parte da
primeira turma de Oficiais formada na Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias. Já bacharel em Segurança Pública, no ano seguinte,
servindo ao Batalhão Ambiental. Lá, por seis anos, pude experimentar
algumas vivências educativas, no campo do esclarecimento de questões
sobre o Meio Ambiente. Tais vivências pedagógicas vieram a se
aprofundar em 2002. Integrei-me ao Centro de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças, como a gente gosta de dizer, o nosso
querido CEFAP. O inusitado convite me foi feito pelo hoje Tenente-
Coronel José de Ribamar Costa, quando em 2006 eu participava de um
curso de aperfeiçoamento de Oficiais para o ingresso no quadro de
Oficiais Superiores em Natal, Rio Grande do Norte. Ele contava com
meu serviço para uma tarefa que não revelava, para minha inquietação.
Na verdade, ele me ligou e disse: Brandão, eu queria te convidar para
uma missão. Ele disse: Tu aceita? Sim, mas qual a missão? Ele disse: tu
aceita? Eu disse: não, Ribamar, mas qual a missão? Ele disse: tu aceita?
Eu disse: Como vou aceitar o que não sei? Ele disse: aceita ou não
aceita? Eu digo: Olha lá. Está bom. Eu aceito. Aceitei por dever e
confiança sem ter a menor ideia do que se tratava, o que viria a ser o
posto de Diretor Adjunto do Colégio Militar Tiradentes. Trabalhamos
imensamente. Era preciso reformar por completo uma estrutura
depredada, as dependências do antigo CEMA, no bairro da Vila
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Palmeira. E aqui eu faço um parêntese, que infelizmente não por culpa
muitas vezes do estado, mais por conta dos alunos mesmos, que
depredam o patrimônio público. Porque eu não acredito que seja
professor. Eu não credito que seja diretor. Infelizmente é preciso que
se tenha essa consciência. E é essa consciência que a gente passa para
os nossos alunos com relação à preservação do patrimônio público,
porque são impostos que nós pagamos. Era necessário lidar com o
desafio de adaptar crianças e jovens à filosofia da educação militar. Era
indispensável o equilíbrio entre flexibilidade e firmeza para ajustar em
uma só instituição profissionais oriundos de duas Secretarias Estaduais:
a de Segurança Pública e a de Educação. Então imagine você adentrar
num ambiente escolar, onde você é Militar e está trabalhando com
professores civis, onde você tem ainda aquela questão do ranço Militar.
Então há uma confusão, mas foi uma linha plena que nós conseguimos
caminhar. O fato é que a intensa dedicação de nossa equipe, na qual se
incluíram eu, o Tenente Coronel Ribamar, a Subtenente Cleres, na
época, o Sargento Abreu e a Sargento Tânia. Foram cinco pessoas para
montar essa escola. Após a consolidação de uma estrutura física propícia
às atividades de uma escola, passamos a investir de maneira mais
aguda na qualidade pedagógica do colégio em busca dos resultados que
hoje a gente tem. Ao longo de uma década, resultados importantes
foram se acumulando e chamando a atenção da sociedade civil e das
instituições militares para o CMT, como nós chamamos a nossa escola.
Esse foi sem dúvida o motivo pelo qual nos foi cedido o prédio do
outrora Colégio Universitário. Onde conseguimos montar uma estrutura
física que, a julgar pelo testemunho de nossos visitantes, não fica a
dever as melhores escolas particulares da capital. O sucesso do semi-
intensivo proveu uma formação de novas unidades no interior do estado.
E tive a satisfação, justamente coordenado pelo Tenente Coronel
Ribamar, senhores deputados e senhores membros da Mesa, de fundar
o Colégio Militar Tiradentes II em Imperatriz, Colégio Militar
Tiradentes III em Bacabal, Colégio Militar Tiradentes IV em Caxias,
Colégio Militar Tiradentes V em Timon e, por último, o Colégio Militar
Tiradentes VI em parceria com o município aqui em São Luís, no
Município de Ribamar no Parque Vitória. Então são seis escolas que
nós montamos, eu e o Tenente Coronel Ribamar, juntamente também
com outros membros da equipe. Em 2015 o Tenente Coronel Ribamar
julgou cumprida sua brilhante missão como Diretor Geral do CMT1.
De forma que assumi o posto, meu desafio era elevar mais ainda os
índices de qualidade, mantê-los e estabelecer um sistema de gestão
cada vez mais humanizado, em que funcionários, professores e alunos
se sentissem valorizados e inseridos numa rede de trabalho tecida com
solidariedade, respeito e fraternidade. O trabalho segue. Encontro
satisfação não apenas em buscar novos projetos para a escola, mas em
acompanhar cada detalhe que acompanha das buganvílias do
estacionamento à limpeza dos banheiros. Do estado das cadeiras nas
salas de aula que eu olho quase todo santo dia, da Biblioteca ao
funcionamento de umas cinco lâmpadas fluorescentes. E aí as nossas
carteiras são as mesmas desde 2014. Não busco elogios, embora os
aceite, reconhecendo os perigos. Pois se as críticas por vezes nos
levam ao desânimo, elas ao menos no impelem a provar nosso valor.
Por outro lado, o elogio mesmo mais sincero contém uma carga narcótica
e estupefaciente que pode nos aprisionar de modo irremediável no
comodismo e na autocomplacência. Há na recepção de nossa secretaria,
próxima a sala em que trabalho, uma galeria com espaços reservados a
foto de ex-comandante do Colégio Militar. Obviamente apenas uma
foto está ali. Eu não sei se eu choro, ou se eu fico sorrindo, mas eu
estava indo tão bem. Delegado o senhor está cheio por dentro. O meu
já tá tão cheio que transborda, não é? Mas eu quase chego lá. Está
terminando. Então ocorreu-me, certa vez, que um dia minha foto estará
no espaço a sua direita e que provavelmente muitas décadas. Na
verdade, é um sentimento de respeito e admiração que eu tenho pelo
Tenente-Coronel Ribamar. Ocorreu-me certa vez que um dia minha
foto estará no espaço a sua direita e que provavelmente muitas décadas
tratarão de preencher os outros quadros com mais e mais fotografias.
Uma delas ou mais quem sabe pode vir a ser de nosso ex-aluno, um

estudante que nesse exato momento resolve uma equação, ou discute
um texto literário, ou aprende aulas de ordem unida em uma de nossas
salas. Saber que contribuí para a realização disso é estupendo, é um
prêmio e a prova de realização profissional, mas, sobretudo, pessoal.
Quase eu consigo, mas não tem como, senhores e senhoras, não se
emocionar trabalhando em uma escola onde a gente tem resultados,
onde oportuniza aos nossos jovens aquilo que tem nas escolas
particulares e que aos nossos filhos nós podemos pagar, que é um
ensino de qualidade, que é hoje você adentrar um curso de Medicina.
Houve só um erro: não são vinte. A gente ainda chega lá nos vinte, mas
nós temos dois alunos formados em Medicina e mais dois fazendo o
curso. Nós temos alunos, ex-alunos que trabalham aqui na escola e são
formados em Direito, no curso de Formação de Oficiais, alunos na
academia da Força Aérea, alunos que são oficiais do exército. Isso é
prazeroso. Para encerrar, eu tenho certeza quem não viu, quem não
ouviu o vídeo de um capitão de Natal em que ele também estava na
Assembleia falando dos colégios militares. E ele disse o seguinte: Se
alguém tiver uma ideia melhor do que a nossa, que coloque, porque a
nossa dá certo. Porque nós colocamos para eles é a ordem, é a disciplina,
é o respeito, é a possibilidade de ingressar no curso superior e ter uma
vida melhor. É isso que nós fazemos. E ele disse o seguinte que nós
conseguirmos pegar um carvão, que é carbono, e transformar em um
diamante, como é que nós não conseguimos fazer desses jovens
vencedores? Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Tenente-Coronel Brandão, para a gente é uma
honra, é uma satisfação poder lhe agraciar com a maior honraria da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, que é a medalha
Coronel Beckman. E queríamos nós que a sua pessoa se pudesse
multiplicar pelo exemplo e o trabalho e a dedicação que o senhor tem
para o colégio Tiradentes. Eu fico muito honrado de hoje eu estar aqui,
Deputado Vinícius Louro, lhe agraciando com essa honraria. Quero
aqui também parabenizar o Tenente-Coronel Ribamar, porque foi um
trabalho em conjunto, tanto o senhor como o Tenente-Coronel Brandão.
E isso ai é um reflexo que nós temos que tomar como base, tentar
multiplicar para que chegue na nossas escolas municipais, nas escolas
públicas, esse exemplo de trabalho que vocês fazem lá, trazendo o
princípio de educação a esses jovens que hoje estão aí. Que daqui a
pouco, de forma competitiva, estarão juntos quem sabe no curso de
Medicina, Direito, como já tem muitos aí. Parabéns mesmo. Quem fica
honrada é a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Quero
aqui registrar as presenças do Coronel Edivaldo, amigo nosso que nós
conhecemos lá na cidade de Pedreiras, quando teve a frente lá da
Companhia Independente, naquele momento, 10ª Companhia. Quero
aqui também registrar a presença do Coronel Edeilson, que também
está presente aqui nesta Sessão Solene, amigo nosso da cidade da mãe
de Pedreiras, que é São Luiz Gonzaga. Também o Coronel Aritanã, que
também se encontra aqui presente, homenageando os agraciados.
Também quero registrar a presença do comandante do Corpo de
Bombeiros Célio Roberto, que nos honra com a sua presença, como
também do pastor apóstolo Joacir, pastor João Jorge, pastor Vinícius.
Até eu tenho a liberdade de chamar de xará. Para a gente é um prazer
muito grande de conhecer, representando a Capelania da Polícia Civil
do Estado do Maranhão. Como também quero aqui registrar a presença
da minha irmã Priscila Louro. Registrar a presença do Deputado
Estadual professor Marco Aurélio. Registrar a presença do Coronel
Jinkings, aqui presente, do gabinete militar da Assembleia Legislativa,
como também da Flávia Uchôa, que trabalha aqui com a gente, esposa
do nosso amigo Tenente-Coronel Diógenes. Como também registrar a
presença do Dr. Aurélio, delegado diretor da Academia da Polícia Civil.
Enfim, quero chamar agora para fazer uso da palavra o nosso Secretário
de Segurança do Estado do Maranhão, o senhor Jefferson Portela.
Desculpa. Concedo a palavra ao Tenente-Coronel Maurício Robson
Carvalho Bezerra.
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O SENHOR TENENTE-CORONEL MAURICIO ROBSON

CARVALHO BEZERRA - Algumas pessoas estão achando que estou
tirando lenço, mas eu não trouxe lenço. Quero, por oportuno e em
primazia, como já é minha praxe e privilégio, saldar o nosso Deus todo
poderoso, rei sobretudo e sobre todos, criador do céu e da Terra, que
nos acolhe aqui nesta manhã com sua santíssima, forte, fiel e sólida
presença. Registrar a presença de meus familiares, a minha amada
esposa, Marta Lúcia. Por isso que tenho esse sorriso tão cativante,
casado com uma jovem senhora. A minha filha Clarissa Késia; a minha
mãe, Delmair Bezerra. Quero fazer menção ainda da minha primogênita,
Isabela Gemima, que não pode estar presente hoje por compromissos
acadêmicos, visto que ela hoje, aos 17 anos de idade, já é acadêmica do
curso de Odontologia na cidade de Caxias, mas que está aqui presente
no meu pensamento e no meu coração. Fazer uma saudação também,
uma lembrança do meu saudoso pai, José Rodrigues Bezerra Sobrinho,
que quando a saudade aperta muito, eu lhe abraço em sonhos. E agradeço
a Deus por dele ser filho. Cumprimento a todos os senhores e senhoras
parlamentares na pessoa do Exmo. Senhor Deputado Vinícius Louro,
autor da designação desta honraria a mim concedida. Destacando de
igual modo o seu pai, o ex-deputado Raimundo Louro, por quem nutro
calibrosa estima e refinada consideração, pelo que sei firmemente serem
mútuos estes sentimentos. Tomo a honrada liberdade de saudar todas
as autoridades na pessoa do Exmo. Senhor Deputado Vinicius Louro.
Mais uma vez saudar os senhores parlamentares. Quero saudar de
maneira destacada, em negrito e caixa alta, com o mais profícuo respeito,
o Exmo. Senhor Secretário Estadual da Segurança Pública, Doutor
Jefferson Portela. Apresentar a minha satisfação em contemplar a
presença do Exmo. Senhor Coronel Jorge Luongo, Comandante Geral
da nossa Polícia Militar. E permita-me emprestar seu nome para saudar
todos os queridos amigos presentes da turma pioneira de oficiais da
nossa Academia de Polícia Militar do Maranhão. No entanto, me
abstenho de citar nomes para não incorrer em falta. O que me custaria
muito caro em nosso grupo particular de WhatsApp. Mas louvo a
Deus pelas suas vidas. Saúdo a todas as demais autoridades civis,
militares e eclesiásticas. A imprensa e a todos os senhores servidores
desta casa. Quero fazer menção também aqui que um amigo que estaria
certamente presente nesta data seria o nosso Coronel QOPM Raimundo
Nonato dos Santos Sá, que não pode estar presente por motivo de
força maior. Infelizmente um acontecimento trágico em nossa corporação
o impediu de trazê-lo até aqui. Mas o nosso Coronel Ribamar saberá
levar esse abraço. E aproveitando o momento, quero me solidarizar
com as famílias enlutadas desse trágico ocorrido hoje pela manhã.
Assim diz o livro bíblico de Eclesiastes, no capítulo 9, nos versos de 1
a 10: “ Deveras todas essas coisas considerei no meu coração para
declarar tudo isso, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas
mãos de Deus, e também o homem não conhece nem o amor nem o
ódio. Tudo passa perante ele. Tudo sucede igualmente a todos. O
mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro como ao impuro.
Assim ao que sacrifica como ao que não sacrifica, assim ao bom como
ao pecador, ao que jura como ao que teme o juramento, este é o mal que
há entre tudo quanto se faz debaixo do sol e a todos sucede o mesmo e
que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade e
que há desvarios no seu coração enquanto vivem e depois se vão aos
mortos. Ora, para aquele que está entre os vivos há esperança porque
melhor é o cão vivo do que o leão morto, porque os vivos sabem que
hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma nem tampouco
terão eles recompensa, mas a sua memória fica entregue ao esquecimento
também o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem
parte alguma para sempre em coisa alguma do que se faz debaixo do
sol, vai pois come com alegria o teu pão e bebe com coração contente
o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras, em todo tempo
sejam alvas as tuas roupas e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça.
Aproveita a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida vã
dos quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade
porque esta é a tua porção nesta vida e o teu trabalho que tu fizeste
debaixo do sol tudo o quanto te vier a mão para fazer, fazes conforme

as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais não há obra nem
projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma, amém. Aguçou-me
a minha curiosidade em saber mais sobre a origem desse sagrado livro
e que é integrante do compêndio mais conhecido e lido mundialmente
a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. E desta forma relata a minha
pesquisa Eclesiastes é um dos livros poéticos e sapienciais do Antigo
Testamento da Bíblia Cristã o título Eclesiastes é uma transliteração
da tradução grega do termo hebraico coele que significa aquele que
reúne, mas que é costumeiramente traduzido como professor ou
pregador nas traduções da Bíblia em português, que vem a ser o
pseudônimo utilizado pelo autor do livro. O livro data do período
entre 450 e 180 anos antes de Cristo e é da tradição de autobiografias
míticas do Oriente Médio na qual um personagem descrevendo a si
próprio como um rei relata as suas experiências e delas tira lições
geralmente autocríticas, o autor que se apresenta como filho de Davi,
rei em Jerusalém, notadamente, Salomão, discute o sentido da vida e a
melhor forma de viver, ele proclama que todas as ações de um homem
são inerentemente vãs ou fúteis, pois tanto os sábios quantos os tolos
terminam na morte. Eclesiastes claramente endossa a sabedoria como
meio para uma vida terrena bem vivida, pois apesar desta falta de
importância dos atos, o ser humano deve aproveitar os prazeres simples
da vida diária, como beber, comer e se orgulhar do seu trabalho, pois
são presentes de Deus. O livro conclui com um mandamento: Teme a
Deus e observa os seus mandamentos, porque isto é tudo do homem.
Eclesiastes 12, versículo 13. Sem querer me alongar nas palavras, pois
creio que com estas que aqui reproduzi já semeei o terreno, já mostrei
a direção, já cumpri a minha missão nesta solenidade, pois nada mais
há que eu ou outrem possa acrescentar a estas palavras expostas no
texto de Eclesiastes, capítulo 9, versos de 1 – 10; visto que a autocritica
da vida foi feita pela homem mais sábio do mundo, sabedoria esta
concedida pelo próprio Deus eterno e santíssimo que deseja, não pelas
boas obras de nossas mãos, que embora sejam mandamentos, não nos
justificam perante ele, porém Deus deseja nos resgatar para reinar com
ele para sempre, tão somente pela sua superabundante graça e
misericórdia. Com este momento e pelo dom de nossas vidas rendo ao
meu Deus toda e toda Glória pelos séculos dos séculos, amém. Era o
que eu tinha a dizer, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Agora, eu chamo para fazer uso da palavra, o Secretário
de Segurança do Estado do Maranhão, o Senhor Jefferson Portela.

O SENHOR SECRETÁRIO DE SEGURANÇA DO
MARANHÃO JEFFERSON PORTELA – Senhor Presidente desta
Sessão Magna, em homenagem aos nossos guerreiros da Polícia Militar
e da Polícia Civil. Eu gostaria com a sua permissão em pedir que
permanecessem sentados exclusivamente, o Delegado Dircival, o
Coronel Brandão, o Coronel Maurício, que todos nós de pé pudéssemos
saudá-los com uma fortíssima salva de palmas. À vontade, sentados,
por favor. Senhor Presidente, nós pedimos essa participação coletiva
na forma de aplausos, para que todos pudessem quebrar o silêncio
desta manhã, começo de tarde, porque o silêncio falava alto em resposta
a tudo que foi dito aqui nesta tribuna, todos os que não falaram em
palavras falaram agora na forma de aplausos a estes três heróis, das
suas famílias e da nossa instituição Polícia Civil e Polícia Militar, sem
dúvida, homenageando também os colegas, dos Bombeiros, do
DETRAN, órgãos também do sistema de segurança. Quero saudar
com muita alegria e agradecer, Deputado Vinícius Louro, a sua pessoa
por esta nobre iniciativa, veja como o tempo não é do homem, é de
Deus, o senhor pode ter pensado uma hora homenagear um, o
Comandante Mauricio, outra hora pensou em homenagear o Coronel
Brandão, outra hora pensou em homenagear o Delegado Dicival, e com
o tempo acertado pela luz que vem do alto, hoje o senhor pôde
homenagear os três ao mesmo tempo nesta sessão maravilhosa, que
vivemos aqui como dia de glória. Então muito obrigado em nome do
sistema de segurança, trazer a V. Ex.ª o abraço do Governador Flávio
Dino, em seu nome repassar o abraço a toda esta Casa Legislativa.
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Faço questão de cumprimentar a todos na Mesa em ordem de
assentamento, começando pelo Grão Mestre da Maçonaria, Ubiratan
João de Castro, Grande Mestre iluminado dos conhecimentos
maçônicos; o nosso Coronel Jorge Luongo, nobre amigo e colega de
gestão do sistema de segurança, está sempre conosco aí com a permissão
da sua família, por muitas horas do dia, a maioria das horas, prestando
a sua coragem, a sua inteligência ao sistema de segurança. Nosso
homenageado, Coronel Maurício, que deixou aqui com suas palavras
iluminadas pelo Poder Divino, buscado na Bíblia, falou aqui em primeiro
momento saudando o nosso Deus de Honra e Glória, e por isso mesmo
essa trajetória iluminada fez com que ele chegasse aqui, nossos pastores
estão aqui todos, capelães e os que também não são capelães, mas que
são pastores que estão fazendo trabalho divino, ouviram muito bem
dizer o Comandante Maurício. Já cumprimentei o nosso Presidente,
quero cumprimentar o Comandante Brandão. Comandante Brandão,
um homem que tem vergonha de chorar, ainda tem muito que aprender,
porque a emoção faz parte da vida, uma vez que nós não somos
máquinas; já dizia Chaplin: Homens é que somos. Portanto, isso aí faz
parte do nosso corpo e às vezes revela a expressão do nosso espírito,
umas vezes na forma de tristeza e outras vezes na forma de alegria. Eu
sei que aqui as suas lágrimas de dentro e de fora foram conjugadas por
alegria, com reconhecimento e por gratidão. E já pensando no futuro
que ainda eu sei que está distante, quando o senhor se emocionava ao
dizer que um dia estará na galeria dos ex-comandantes da Escola Militar,
esse tempo está longe, está longe, o senhor ainda tem lá muito tempo
para botar essa fotografia na parede. O Delegado Dircival Gonçalves,
esse pernambucano do Maranhão e também do Piauí, porque ele se
aliou a todos os maranhenses e arrumou mais um aliado do Piauí, que
é o Dr. Miguel, quando a gente se espanta os dois estão comendo carne
seca para relembrar os seus Estados juntos, um traz a farinha e o outro
traz a carne de bode, estão sempre juntos por aí. Com os seus irmãos
Jalisson e Davi Feller, são seus colegas que vieram de Pernambuco no
mesmo concurso, estão aqui ombreando com ele sempre. Dr. Leonardo
Diniz, nosso jovem Delegado-Geral, nós precisávamos explorar alguém,
então vamos pegar um mais novo, boto ali é o Delegado Leonardo, bota
ele na Polícia Civil, para gastar energia, começar embranquecer um
pouco os cabelos na jornada. O nosso comandante do nosso Deputado
que está aqui, pai, Vinícius Louro, sua irmã, obrigado pela sua amizade
com o nosso irmão Dircival e a amizade que a senhora tem por ele se
estende a nós em via de retorno como gratidão da nossa parte. Os
senhores e as senhoras todos aqui, nosso mestre Evaristo, dona Rosário
Tavares que está ali, eu gostaria de pedir a ela uma salva de palmas,
porque é uma servidora exemplar, está o tempo todo conosco, o nosso
casal amigo ali, Jorge e Arlete Pontes estão conosco, os nossos irmãos
todos, de todas as instituições aqui presentes. Vou saudar todos nesta
forma, porque o bom seria nominarmos a cada um aqui nestas cadeiras,
mas faço questão de saudar todos indistintamente dizer que os senhores
falaram alto com a presença nessa homenagem tripla aos nossos irmãos
da Polícia Militar e da Polícia Civil. É bom viver um dia de glória,
porque é algo que ninguém pode nos tomar em qualquer tempo, com o
tempo que Deus nos conceder, mais breve ou mais alongado, esse dia
é nosso, nós que estivemos aqui vivemos este dia, ninguém nos toma
isso, nós somos testemunhas do que ele sentiu nos corações, e que as
famílias, imagine aqui a mãe do Coronel Maurício, a filha, esposa, a
emoção que deve estar ali, a senhora como mãe lembrando daquele
menino ainda correndo com as travessuras de criança e agora um
comandante de Polícia Militar, um chefe de família ao lado de sua
esposa e dos filhos. Seu pai que está lá no céu, assim como o meu, já
partiu há 25 anos, certamente, pode estar, com a permissão de Deus,
presente em espírito, sem dúvida alguma, se não estiver aqui está lá de
cima olhando, a visão espiritual é maior do que os olhos da matéria,
então, certamente, ele sabe de lá que o senhor vive aqui. E os familiares
do Dircival, sua esposa Rita, seu filho Dicson, vivendo aqui lembranças
de um outro lugar, de um outro tempo e de uma outra hora. Doutor
Dircival, os romanos quando avançavam o grande Império Romano,
eles usaram uma tática, não a da força a da força da conquista, da

violência do primeiro momento, e eles viram que aquela conquista da
espada não ganhava o povo e entenderam de ganhar de outra forma, de
outro jeito que não a forma da força e eles resolveram conceder para as
pessoas mais ilustres daquela região conquistada pela força um Título
de Cidadania, para que o império se fizesse presente com outra forma
de relacionamento, uma homenagem ao cidadão mais destacado daquela
comunidade e concederam o Título de Cidadão Romano. Mas era o
contrário, era o Império Romano tentando ganhar o território
conquistado, através de alguém de destaque, a história evoluiu e
chegamos ao Título de Cidadania, na modalidade que temos no presente,
não para enganar alguém, conquistar através de seu representante para
o seu domínio, mas para declarar que essa pessoa é que ganhou a nova
terra, dizer que essa pessoa ganhou tanto que vira filho tanto os que
aqui nascem, é a forma atual do Título de Cidadania, lá da origem
histórica do Império Romano da antiguidade na forma de concedê-lo
para conquistar e dominar como disfarce, ganha um dando o Título a
ele de Cidadão Romano, para que os cidadãos de lá sejam subjugados
ao nosso Império. Na atualidade houve uma correção histórica e é o
senhor que ganha o povo de onde o senhor chegou, então isso é bom e
é bom nós vivermos isso, e é bom o senhor ser aqui ser aplaudido pelos
meninos e garotas da Escola Militar, é bom ver aquele grito de alegria
comandante, porque eles poderiam ter ficado calado quando lhe
chamaram, mas gritaram de lá, eu vou pedir para gritar de novo, por
favor, em homenagem ao nosso comandante. Esse grito aí, quem ouvir
não precisa mais nem almoçar hoje. Muito bem, eu vou dedicar esse
último grito ao Alex. Fique de pé, por favor. Olha onde está um colega
dos senhores, que usou a mesma farda, que passou pelos os mesmos
bancos, que ouviu e recebeu os mesmos valores que vocês recebem
hoje. Esses valores que fizeram o Alex chegar aqui, olhem que alegria,
nosso colega, do Colégio Militar, trabalhando nesta Casa Legislativa e
vivendo uma hora que ele não imaginou, vendo uma homenagem a um
diretor daquela escola. Nem ele pensou, mas como eu disse: o tempo
vem definido pela luz que vem do alto, não é nosso. Gostaria de pedir
uma salva de palmas ao nosso aluno Alex, servidor aqui da Casa. Dizer
que a Escola Militar não forma só alunos, forma cidadãos, não existe
ex-aluno da Escola Militar, ele será um aluno eterno, porque levará
cravado no seu peito, não com uma ponta de espada, mas com a
ministração dos mais altos valores que possam marcar a vida de um
homem e de uma mulher sobre a terra. Então ele jamais será, grande
professor Evaristo, um ex-aluno, a Escola Militar não militariza o
jovem, ele forma o cidadão no caminho do qual ele não tremerá, seguirá
sua retidão, não seguirá desvios falsos de toda a ordem, aqueles que
vêm pintados de ouro, com aqueles que venham chamados pelos vícios,
o garoto e a garota estarão imunes a estas fraquezas humanas, porque
as virtudes estarão marcadas na sua alma e no seu cérebro. Quando o
corpo perecer, a luz ficará ainda para o seu espírito, levará aquilo que
viveu e que viverá como eterna lembrança dos mais altos valores que
deve marcar a trajetória humana sobre a terra. Porque é isso, Comandante
Maurício, que o nosso Deus espera de nós, deu-nos o livre arbítrio
como sagrada missão, está dada a permissão divina para vivermos
entre a fronteira do mal e a fronteira do bem. Nós é que vamos dizer se
vamos corresponder o que o nosso Criador espera de nós enquanto
criaturas, nós vamos com a nossa prática cunhar isto sobre a terra,
amanhã, quando formos chamados ao leito de morte, inevitável para o
corpo, mas não para o espírito, nesta hora haverá uma prestação de
conta e haverá um julgamento também na terra quando nos olharmos
naquele ataúde de madeira alguém vai dizer: Ali está deitado, vencido
pela morte plena, um homem ruim. Ou vai dizer o contrário: Ali neste
leito de morte repousa o corpo de um herói, daquele que não se curvou
aos vícios, daquele que defendeu as virtudes, que ergueu templos a
virtude. E ali aquela pessoa estará viva e não morta dentro de um
ataúde de madeira. Portanto, grande Deputado Vinícius Louro, peço
aos capelães que em gratidão orem pelo Senhor e pela sua família, e
declaramos aqui, em nome do Sistema de Segurança, a nossa eterna
gratidão por esta iniciativa que o senhor teve de homenagear os nossos
heróis, homenagem boa é homenagem em vida, homenagem póstuma,
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nós fazemos para declarar gratidão àqueles que se foram, mas quando
ela pode ser prestada na presença ela é boa demais, porque é uma
alegria de mão dupla para quem homenageia e para quem recebe a justa
homenagem. Que Deus nos ilumine, proteja o nosso Estado, o nosso
país e o nosso planeta, e proteja o nosso universo com as luzes sagradas
que vêm do alto. Muito obrigado e um bom dia a todos ...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Ouviu, Doutor Dircival, eu estava falando aqui
para nosso Secretário, para ver se ele me arruma pelo menos 10%
dessa oratória dele. Porque realmente o homem é duro. Eu quero chamar
agora para fazer uso da palavra, o Senhor Deputado Professor Marco
Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente desta Sessão Solene Deputado Vinícius Louro,
todos os membros desta Mesa, todos os participantes. Eu já não iria
mais falar que eu sei que todo mundo está com fome. E aí me desestimulei
mais ainda em falar depois desse belo discurso do Secretário Jefferson
Portela, que é difícil falar logo após ele. Mas eu faço questão de
homenagear, eu pediria ao Cerimonial que me passasse aqui, por
gentileza, para que eu possa cumprimentar rapidamente todos os
membros da Mesa. Secretário Jefferson, nosso respeito, nosso irmão.
Deputado Vinícius Louro, que muito bem preside esta Sessão, autor
do Requerimento que concede as honrarias hoje feitas; Tenente-Coronel
Pedro Araújo Lima Brandão, Pedro Augusto que nos emocionou com
seu testemunho de vida, hoje homenageado nesta sessão. Tenente-
Coronel Mauricio Robson, também homenageado com a Medalha
Manoel Beckman. Para quem não sabe, a Medalha Manoel Beckman é
a mais alta honraria desta Casa, ela é concedida a pessoas que têm
contribuição social, que têm relevância ao Estado do Maranhão,
portanto entendam a dimensão desta honraria que vocês recebem hoje,
ela seria para vocês tal qual a Brigadeiro Falcão. Para nós, é a Medalha
Manuel Beckman, então é uma honraria mais do que digna e nós nos
sentimos felizes com esta homenagem. Companheiro, Exmo. Senhor
Dr. Dircival, que tem todo o meu respeito, eu não conheço os dois
homenageados, passei a conhecer hoje nesta sessão solene, Tenente-
Coronel Brandão, já tenho referência do seu trabalho, através do meu
amigo que é diretor do Colégio Militar Tiradentes, lá em Imperatriz,
Cavalcante, que sempre fala desse trabalho digno que V. Ex.ª faz. Eu
vim hoje mais pelo Doutor Dircival, que eu já conheço há mais de três
anos e fiz questão de ficar até o final da sessão e vir fazer essa fala, e ele
não chorou durante o pronunciamento, mas durante a fala do Secretário
Jefferson eu acho que eu vi uma lágrima ali no canto do olho, e foi
digna, foi digna. Doutor Leonardo Diniz, Delegado-Geral da Polícia
Civil, que faz um excelente trabalho. Deputado Raimundo Louro, eu
não chamo ex-deputado, é o Deputado Raimundo Louro, porque esta
cadeira que está aqui que o Deputado Vinícius Louro representa muito
bem, é sua essa cadeira, e eu tenho certeza de que o Deputado Vinícius
Louro faz essa retribuição, essa legislatura arrojada com referência do
seu trabalho e com certeza com orgulho do pai que tem. Senhor
Secretário de Segurança Jefferson Portela e Coronel Luongo, eu faço
essa homenagem a V. Ex.ªs também pelo trabalho que têm desenvolvido.
Na última terça-feira saíram dados comparativos em níveis nacionais e
coisa que muita gente não quer ver, coisa que muita gente quer negar,
que é exatamente a redução dos índices de violência do Maranhão. E
esse trabalho é feito não somente pelos comandantes, mas integrado
com a maioria de vocês que está aqui e outros que não puderam estar
aqui, que mostra uma curva que começa a dar resultados a partir dos
resultados de 2015, 2016, que foram aferidos, e que mostra que essa
curva é decadente dos índices da violência. O número de homicídios é
decrescente no Maranhão, a partir deste trabalho feito integrado. Eu
faço isso porque há tantas injustiças que têm sido feitas com trabalho
de vocês. Alguns setores com interesses próprios que sempre procuram
tirar o brilho do trabalho de vocês e eu faço aqui por uma questão de
justiça mesmo essa homenagem, porque vocês são fortes, vocês são

guerreiros, vocês são bravos, vocês têm feito um trabalho digno. O
trabalho de vocês policiais, muitas vezes as pessoas são tão ingratas,
porque na hora que dá tudo certo dificilmente alguém aplaude e em
qualquer momento que alguma coisa possa dar errado, aí vai todo
mundo para cima cobrar, criticar, isso é injusto com vocês. Portanto é
preciso reconhecer todos os dias o trabalho do Comando Geral da
Polícia Militar, Secretária de Segurança Pública, Comando dos
Bombeiros, o Coronel Célio Roberto, o trabalho e a dedicação que
todos vocês têm. E eu faço questão de pedir uma sala de palmas a
todos os policiais militares, civis, bombeiros que reforçam a segurança
pública do Maranhão. Senhor Ubiratã Castro, grão-mestre da Maçonaria
do Maranhão, nosso respeito e nossa saudação. Meus amigos e minhas
amigas, é muito fácil falar de um dia festivo igual a esse. Essas cerimônias
de condecorações, de homenagens aqui na Assembleia Legislativa, elas
são muito simbólicas para nós que participamos e são inesquecíveis
para quem é homenageado. Há um pensamento que diz que ambição e
conquista sem ter contribuição não tem significado algum - ambição e
conquistas sem ter contribuição não tem significado algum. Chegar no
topo e ficar isolado e não fortalecer o crescimento e não possibilitar
que outras pessoas sejam contempladas não tem significado algum, as
trajetórias de vida de vocês os trouxeram a este momento e muitas
vezes nós perdemos oportunidade de dizer, de homenagear, de aplaudir
e, infelizmente, às vezes só vamos fazer na despedida, na partida de
um irmão, um dia importante quando todos nós com as nossas presenças
fazemos essa homenagem. Quando o Deputado Vinicius Louro, de
uma maneira muito sábia, Deputado Vinicius, eu faço questão de
destacar, quando V. Ex.ª traz a esta Casa as proposições, os projetos
de Resolução Legislativa e apresenta homenageando estas três
personalidades e nas pessoas delas homenageando as corporações as
quais elas fazem parte, então V. Ex.ª foi muito assertivo, muito justo
essa homenagem e faço questão de dizer que ela parte do Deputado
Vinícius Louro, mas ela é muito maior do que o Deputado Vinícius
Louro, é a Assembleia que aprova unanimemente e mais do que isso,
como aqui tem os representantes do povo, então é o povo do Maranhão
que concede essas honrarias a V. Ex.ª. E eu faço questão de destacar, a
minha fala, eu finalizo no sentido de dizer que continuem com a
integridade, que continuem firmes com suas missões, quase sempre
para vocês serem bons policiais, às vezes acabam negligenciando a
atenção à família. A vida é feita de renúncias e é preciso fazer renúncias
para sermos bons servidores, mas isso vale a pena, o dia de hoje
mostra que vale a pena a homenagem que recebem. Mas há uma
homenagem maior que, às vezes, nós, seres humanos, não somos
capazes de dizer, de falar ou de expressar, mas o principal é que Deus
está vendo a semente que cada um de nós planta, a semente que vocês
estão plantando, o tempo, a eternidade será capaz de retribuir as
sementes que todos plantamos e com certeza nascerão, eu tenho certeza
de que todos vocês estão plantando bem, e que Deus possa ser justo
com cada um de nós, muito obrigado e parabéns a todos homenageados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Eu quero agradecer as palavras do Deputado
Professor Marco Aurélio e quero aqui agradecer a presença de todos
vocês, a presença dos alunos do Colégio Tiradentes. Quero aqui
agradecer a presença e parabenizar o Tenente-Coronel Pedro Augusto
Lima Brandão. Parabenizar o Tenente-Coronel Mauricio Robson
Carvalho Bezerra. Parabenizar o Excelentíssimo Senhor Dircival
Gonçalves da Silva. Também agradecer a presença do Excelentíssimo
Senhor Secretário de Segurança, Jefferson Portela. Excelentíssimo Senhor
Leonardo Diniz, Delegado-Geral da Polícia Civil. O Coronel Jorge
Luongo, Comandante-Geral da Polícia Militar. O Senhor Raimundo
Louro, ex-deputado estadual. O Senhor Ubiratan João de Castro, Grão-
Mestre da Maçonaria do Maranhão. Para a gente é um motivo de muita
honra e orgulho de ter a presença de V. Ex.ªs como também o Tenente-
Coronel Ribamar, um dos fundadores do Colégio Tiradentes, Coronel
Edivaldo, Edeilson, Aritanã, Celio Roberto, do Corpo de Bombeiros,
Priscila Louro, Flávia, Coronel Jinkings, do Gabinete Militar. E dizer
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que apesar de todos esses aqui que estão sendo homenageados, mas eu
me sinto honrado de estar fazendo dessa honraria. Fiquem com Deus
nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº  006  / 2018

RELATÓRIO:
O Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 028, de 13 de

abril de 2018, submete à consideração da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, de acordo com o previsto na Constituição
Estadual (art. 136, §2º), o Projeto de Lei nº 086/2018, que Dispõe
sobre as Diretrizes para Elaboração e Execução da Lei Orçamentária
para o exercício de 2019 e dá outras providências.

A proposição sob exame esteve em pauta, para recebimento de
Emendas no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da publicação
(26/04/2018), nos termos do Art. 248, § 2º, do Regimento Interno,
decorrido o prazo regimental sem receber emendas ou substitutivo.

O Projeto de Lei em epígrafe segue o disposto na Constituição
Estadual, no art. 136, § 2º, que dispõe que “a lei de diretrizes
orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da administração
pública estadual, incluindo as despesas de capital para o exercício
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual,
disporá sobre alterações na legislação tributária e estabelecerá a política
de aplicação das agências financeiras oficiais de fomento”.

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, nesse contexto, representa
o elo entre o planejamento de médio prazo, consubstanciado no PPA,
e o planejamento de curto prazo, expresso na LOA. Sua finalidade,
nos termos do texto constitucional, consiste em eleger, anualmente, as
ações, geralmente extraídas do PPA, que serão prioritárias para execução
no exercício subsequente, incluindo as despesas de capital; orientar a
elaboração da proposta de lei orçamentária anual; dispor sobre as
alterações na legislação tributária; bem como estabelecer a política de
aplicação das agências financeiras oficiais de fomento, quando for o
caso.

Além das finalidades acima citadas, a LDO estabelece o
montante das despesas que cabe ao Poder Legislativo, ao Poder
Judiciário e ao Ministério Público. Também autoriza, explicitamente,
a concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação
de cargos, empregos e funções ou alteração de estrutura de carreiras,
bem como a admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título,
pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive
fundações instituídas e mantidas pelo poder público.

Cabe destacar que a importância das LDO’s não se exaure nas
funções acima enumeradas, haja vista que a Lei de Responsabilidade
Fiscal (LRF) – Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000 – na
Seção II do Capítulo II, confere-lhes a atribuição de constituírem
instrumento normativo de variada gama de temas, dentre os quais, o
equilíbrio entre receitas e despesas, os critérios e formas de limitação
de empenho, o estabelecimento de metas fiscais, a programação
financeira e a destinação de recursos a entidades privadas.

Por fim, recorde-se que, na prática, as LDO’s vêm albergando
um conjunto de regras sobre a execução orçamentária e financeira,
fiscalização e outras situações não atendidas pela Lei n° 4.320, de 17/
03/1964, em face da superveniência das regras instituídas pela
Constituição de 1988, e tendo em vista a não aprovação, pelo Congresso
Nacional, da legislação complementar prevista no            § 9º, do art.
165, da Carta Magna. A Emenda Constitucional nº 86/2015 incluiu o
inciso III:

Dispor sobre critérios para a execução equitativa, além de
procedimentos que serão adotados quando houver impedimentos legais
e técnicos, cumprimento de restos a pagar e limitação das programações
de caráter obrigatório, para a realização do disposto no § 11 do art.
166. 

Este parecer visa a uma avaliação do Projeto de Lei das
Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019, tomando como
base as normas constitucionais em vigor, bem como as normas

infraconstitucionais, inclusive a Lei Complementar nº 101/00, e
destacando as eventuais alterações em relação aos exercícios anteriores.

De acordo com a Mensagem Governamental, “a propositura
em questão dispõe sobre as metas, prioridades e normas da
Administração Pública, que serão consideradas para a elaboração e
execução da Lei Orçamentária Anual de 2019, tendo como base a
premissa da continuidade do nosso compromisso com a manutenção
e ampliação dos importantes investimentos que estão sendo realizados
em nosso Estado, simultaneamente ao responsável cumprimento das
obrigações de pagamentos da dívida, do custeio da máquina pública,
e dos salários dos servidores ativos e inativos. Para tanto, mesmo
diante de um cenário fiscal desafiador, sem abdicar de uma gestão
fiscal eficiente e responsável que adota, com transparência, a efetiva
qualidade e controle dos gastos públicos, darei continuidade às
iniciativas de enfrentamento das injustiças sociais, ampliando as
condições de infraestrutura educacional; atuando, no estímulo à
geração de emprego e renda, no fortalecimento e ampliação da
segurança pública, da infraestrutura e logística; na promoção dos
direitos humanos, na universalização do saneamento básico, além
das diversas ações nas áreas de habitação, saúde, turismo, juventude,
esporte e lazer.”

2. DAS METAS E PRIORIDADES DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA ESTADUAL

Compete à LDO eleger as Metas e Prioridades da
Administração Pública para o exercício financeiro subsequente.

 Especificamente, uma das funções mais generalista da LDO é
servir de indicador de quais das mais diversas ações apresentadas no
PPA serão executadas com prioridade logo no exercício seguinte. Assim
temos que, se, por exemplo, o governo instituir uma ação que preveja
ao longo de quatro anos reduzir o déficit habitacional com a construção
de 10 mil moradias, na LDO de cada ano deverá indicar quantas
habitações daquelas 10 mil programadas, serão executadas no ano
seguinte.

Este Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias 2019 menciona
em outros dispositivos dois destaques quanto às prioridades:

1° - as ações do Plano de Desenvolvimento Socioeconômico –
PDS, os quais não serão objeto de limitação de empenho, e terão
precedência na alocação de recursos no Projeto e na Lei
Orçamentária de 2019;

2° - devem-se observar os compromissos definidos em reuniões
com lideranças representativas das Regiões de Planejamento do Estado,
bem como as resoluções aprovadas nos Conselhos Deliberativos de
políticas setoriais.
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No tocante as metas fiscais, o PLDO nº 086/2018 orienta que
a elaboração da Lei de Orçamento para o exercício 2019 deve ser feito
no sentido da obtenção da meta de resultado primário estabelecida no
anexo de metas fiscais constante de anexo deste PLDO, podendo as
metas serem ajustadas até o montante estabelecido no Programa de
Ajuste Fiscal – PAF a ser estabelecido com o Governo Federal.

Dentre as principais metas estabelecidas na Lei de
Responsabilidade Fiscal, destaca-se as metas fiscais que estabelecem
as projeções de receitas e despesas e o resultado primário e nominal.

As metas fiscais previstas na LRF e estabelecidas na LDO
revestem-se na economia que o governo deve fazer para pagar a dívida
pública evitando que ela cresça. Os governos calibram a economia
prevista de acordo com o que desejam para a dívida: para que ela caia,
é preciso economizar mais.

3. DA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS
ORÇAMENTOS DO ESTADO

Neste capítulo, o PLDO nº 086/2018 aborda questões de ordem
técnica instrumental prescrevendo conceitos e metodologia a ser adotada
quando da elaboração do projeto de lei de orçamento anual.

Merece destaque o art. 13 do PLDO nº 086/2018, o qual
manteve, em relação ao ano anterior, o valor da Reserva de
Contingência em 2,5%, no mínimo, da Receita Corrente Líquida.

Por reserva de contingência deve-se entender como dotação
constante da lei orçamentária, sem destinação específica nem vinculação
a qualquer órgão, cuja finalidade principal é servir de fonte de
cancelamento para a abertura de créditos adicionais, ao longo do
exercício.

A Reserva de Contingência é, costumeiramente, a fonte de
recursos para as emendas parlamentares.

Especificamente sobre as emendas parlamentares ao Projeto
de Lei Orçamentária Anual - PLOA cumpre destacar que foi aprovada
pelo Congresso Nacional, a PEC nº 86/2015 que trata do orçamento
impositivo e suas consequências no modelo orçamentário brasileiro. A

PEC inseriu novas disposições nos arts. 165 e 166 da Constituição
Federal, determinando a obrigatoriedade de execução das programações
orçamentárias derivadas de emendas individuais.

A LDO, assim como no ano anterior, não trouxe previsão do
orçamento impositivo para o Estado do Maranhão.

A falta de previsão legal do limite do valor das emendas pode
gerar conflitos de interesse no momento de emendar o orçamento,
pois, se não está estabelecido em lei, o valor deverá ser convencionado
entre parlamentares e governo.

Outro destaque é o art. 14, incluído na LDO de 2016 e mantida
nos anos seguintes, que diz:

Fica o Poder Executivo autorizado a incorporar na elaboração
e execução dos orçamentos, as eventuais modificações
ocorridas na estrutura organizacional do Estado, bem como,
na classificação orçamentária da receita e da despesa, por
alterações na Legislação Federal.

Além disso, assim como as leis de diretrizes orçamentárias dos
anos anteriores, o presente PLDO nº 086/2018, foi omisso ao tratar do
encaminhamento à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão em
até 30 (trinta) dias, após o encaminhamento do Projeto de Lei
Orçamentária de 2019, os demonstrativos relacionados a seguir:

I – demonstrativo da programação orçamentária relativa às
operações especiais, no âmbito dos Orçamentos Fiscal e da
Seguridade Social;
II – a despesa total com pessoal e encargos sociais, por
Poder e órgão, realizada nos últimos três anos, a fixada na
Lei Orçamentária de 2018 e a programada para 2019, com a
indicação da representatividade percentual do total e por
Poder em relação à receita corrente líquida, tal como definida
na Lei Complementar n° 101, de 04 de maio de 2000;
III – estimativa do resultado da previdência social dos
funcionários, especificando receitas e despesas mensais do
exercício, as despesas com pessoal e encargos sociais por
órgão, concursos públicos a serem realizados, reestruturação
de carreiras, reajustes gerais e específicos;
IV – estimativa das despesas com amortização e encargos da
dívida pública estadual interna e externa;
V – demonstrativo da receita por fonte;
VI – demonstrativo da receita corrente líquida prevista na
proposta orçamentária;
VII – os pagamentos, por fonte de recursos, relativos aos
grupos de despesa “juros e encargos” e “amortização” da
dívida interna e externa, realizados nos últimos três anos, a
despesa fixada na Lei Orçamentária de 2017 e o programado
para 2018;
VIII – demonstrativo da Reserva de Contingência e das
Transferências Constitucionais para os municípios;
IX – demonstrativos dos recursos para aplicação na
manutenção do desenvolvimento do ensino, conforme
disposto no art. 220 e no parágrafo único do art. 272 da
Constituição do Estado, no art. 212 da Constituição federal
e no art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias;
X – as receitas provenientes do Sistema Único de Saúde –
SUS;
XI – o Orçamento de Investimento, indicando, por projeto,
as fontes de financiamento, distinguindo os recursos
originários das empresas e do Tesouro Estadual.

Tais omissões resultarão na impossibilidade de se obter análise
mais aprofundada sobre o Projeto de Lei de Orçamento 2019, quando
do seu encaminhamento a esta Assembleia Legislativa.
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4. DAS DIRETRIZES PARA ELABORAÇÃO E

EXECUÇÃO DOS ORÇAMENTOS DO ESTADO E SUAS
ALTERAÇÕES

A LDO reserva boa parte do seu projeto para tratar das
diretrizes para elaboração dos orçamentos do Estado, relativamente ao
exercício de 2019 (Capítulo III).

No artigo 17 do PLDO nº 086/2018, é disposto o limite da
programação orçamentária dos Poderes Legislativo, Judiciário, do
Ministério Público, e da Defensoria Pública para o exercício 2019.
Dispõe o artigo que tais órgãos terão como limite para outras despesas
correntes em 2019, as mesmas dotações fixadas na Lei Orçamentária
de 2018, corrigida pela variação acumulada do IPCA para o período de
julho de 2017 a junho de 2018.

Essa metodologia de apuração dos limites orçamentários dos
demais poderes do Estado, bem, como dos órgãos independentes,
acarreta um engessamento da ampliação das ações e políticas públicas
desenvolvidas por tais órgãos, uma vez que, o orçamento anual de tais
instituições tem como parâmetros de ajuste, a inflação e não o gasto
efetivamente realizado no exercício anterior.

À guisa de exemplo, o orçamento total fixado para Assembleia
Legislativa para 2018 é de R$ 383.379.000,00. Durante o exercício de
2018 pode ser que haja alguma suplementação orçamentária em favor
da Assembleia e o valor final executado no final do ano seja superior ao
fixado na Lei de Orçamento.

Contudo ao se delimitar os parâmetros para elaboração dos
orçamentos da Assembleia para 2019, deve-se considerar o valor
inicialmente fixado de R$ 383.379.000,00 independentemente de o
valor executado ter sido muito superior ou de ter havido a criação de
novos serviços ou instalações.

Em pesquisa ao mesmo dispositivo em outros Estados,
percebe-se a preocupação em manter uma proporcionalidade, entre o
aumento das ações dos poderes, em face de novas realidades sociais, e
o crescimento nominal de suas dotações orçamentárias dentro do
orçamento geral do Estado.

No Estado do Ceará, o dispositivo contido na Lei de Diretrizes
Orçamentárias 2018 ao fixar os parâmetros dos orçamentos dos poderes
do Estado, leva em consideração o valor efetivamente executado no
exercício anterior e ainda a implementação de novos serviços.

Art. 23. Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, o
Ministério Público e a Defensoria Pública terão, como limites das
despesas correntes destinadas ao custeio de funcionamento e de
manutenção, o conjunto das dotações fixadas na Lei Orçamentária de
2017, acrescidos dos valores dos créditos adicionais referentes às
despesas da mesma espécie e de caráter continuado autorizados até 30
de julho de 2017, podendo ser corrigidas para preços de 2018 até o
limite dos parâmetros macroeconômicos projetados para 2018,
conforme o anexo II – Anexo de Metas Fiscais desta Lei.

§ 1º Aos limites estabelecidos no caput deste artigo poderão
ser acrescidas as despesas de manutenção e funcionamento de novos
serviços e instalações cuja aquisição ou implantação esteja prevista
para os exercícios de 2017 e 2018.

4.1 Do Orçamento Participativo
O PLDO traz a obrigatoriedade da aplicação do Orçamento

Participativo efetivado por meio de audiências públicas no seu §2º, art.
16, senão vejamos:

“Art.16 O Estado deverá realizar audiências públicas com a
finalidade de estimular a participação popular no debate e
aprimoramento do Projeto de Lei Orçamentária Anual de 2019.

O Governo do Estado vem, desde 2015 aplicando o Orçamento
Participativo da Lei Orçamentária Anual.

O Orçamento Participativo é coordenado pela Secretaria de
Estado de Direitos Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP) e
pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (SEPLAN).
Utilizou-se a divisão territorial elaborada pelo Ministério do
Desenvolvimento Agrário, e o Estado do Maranhão foi dividido em 15
territórios, são eles: Cocais, Cerrado Amazônico, Baixada Ocidental,

Centro Maranhense, Vale do Mearim, Alto Turi Gurupi, Cerrado Sul,
Médio Mearim, Baixo Parnaíba, Vale do Pindaré, Sertão do Maranhão,
Campos e Lagos, Vale do Itapecuru, Lençóis Munim, Metropolitana.

A forma de participar do OP é por meio das Escutas Territoriais,
que são reuniões presenciais organizadas para levantar contribuições e
propostas da população a fim de subsidiar a elaboração da LOA. Nelas
as pessoas são consultadas acerca das principais demandas da região,
de modo que as ações a serem desenvolvidas em cada território sejam
deliberadas pela própria população local.

4.2 Das Operações de Crédito Externas
O PLDO nº 086/2018, traz limitações temporais para a

contratação de operações de crédito externa. Segundo o art. 20:

“Art.20 As dotações relativas às operações de crédito
externas somente poderão ser incluídas no Projeto de Lei
Orçamentária de 2019 se contratadas ou encaminhadas à
apreciação do Senado Federal até 30 de junho de 2018.

4.3 Da Destinação de Recursos ao Setor Privado e a Pessoas
Físicas

A seção III, do Capítulo III do PLDO nº 086/2018, trata da
destinação de recursos ao setor privado e a pessoas físicas.

Em seu art. 24, inciso I, exige que para o recebimento de
subvenções do governo, a entidade privada sem fins lucrativos deve
prestar atendimento direto ao público, de forma gratuita, nas áreas de
assistência social, saúde ou educação e que tenham o reconhecimento
de Utilidade Pública Estadual ou Municipal.

Ocorre que houve inovação na legislação quanto ao tema. Com
a Lei nº 13.019/2014, que Estabelece o regime jurídico das parcerias
entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em
regime de mútua cooperação, para a consecução de finalidades de
interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou de
projetos previamente estabelecidos em planos de trabalho inseridos
em termos de colaboração, em termos de fomento ou em acordos de
cooperação; define diretrizes para a política de fomento, de colaboração
e de cooperação com organizações da sociedade civil; e altera as Leis
nos 8.429, de 2 de junho de 1992, e 9.790, de 23 de março de
1999. (Redação dada pela Lei nº 13.204, de 2015), surge o Novo
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. O Marco
Regulatório das Organizações da Sociedade Civil (MROSC) é uma
agenda política ampla que tem o objetivo de aperfeiçoar o ambiente
jurídico e institucional relacionado às Organizações da Sociedade Civil
e suas relações de parceria com o Estado.

De acordo com o referido normativo, não há a necessidade
de reconhecimento de utilidade pública das entidades, senão
vejamos:

Art. 1o Esta Lei institui normas gerais para as parcerias entre
a administração pública e organizações da sociedade civil,
em regime de mútua cooperação, para a consecução de
finalidades de interesse público e recíproco, mediante a
execução de atividades ou de projetos previamente
estabelecidos em planos de trabalho inseridos em termos
de colaboração, em termos de fomento ou em acordos
de cooperação.   
Art. 2o Para os fins desta Lei, considera-se:
I - organização da sociedade civil
a) entidade privada sem fins lucrativos que não distribua
entre os seus sócios ou associados, conselheiros, diretores,
empregados, doadores ou terceiros eventuais resultados,
sobras, excedentes operacionais, brutos ou líquidos,
dividendos, isenções de qualquer natureza, participações ou
parcelas do seu patrimônio, auferidos mediante o exercício
de suas atividades, e que os aplique integralmente na
consecução do respectivo objeto social, de forma imediata
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ou por meio da constituição de fundo patrimonial ou fundo
de reserva;          
b) as sociedades cooperativas previstas na Lei no 9.867, de
10 de novembro de 1999; as integradas por pessoas em
situação de risco ou vulnerabilidade pessoal ou social; as
alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de
geração de trabalho e renda; as voltadas para fomento,
educação e capacitação de trabalhadores rurais ou capacitação
de agentes de assistência técnica e extensão rural; e as
capacitadas para execução de atividades ou de projetos de
interesse público e de cunho social.
c) as organizações religiosas que se dediquem a atividades
ou a projetos de interesse público e de cunho social distintas
das destinadas a fins exclusivamente religiosos;            

O que existe são termos de colaboração, em termos de
fomento ou em acordos de cooperação entre a Administração Pública
e as organizações da sociedade civil. O PLDO nº 086/2018 continua
repetindo o que previa nos anos anteriores sem atentar para o novo
Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil.

4.4 Dos Créditos Adicionais
O PLDO nº 086/2018, aborda o funcionamento dos créditos

adicionais. Quanto aos Créditos Especiais, há a necessidade de sua
abertura ser feita por lei específica, como se pode verificar no art. 34
transcrito abaixo:

“Art. 34 Acompanharão os projetos de lei dos créditos
especiais mensagem que os justifiquem e evidencie o objetivo
do crédito proposto.

Em relação ao Crédito Suplementar, afirma que a previsão
para a sua abertura já está inclusa na LOA. Mas, quando “tratar de
anulação de dotação, devem evidenciar o objetivo do crédito proposto
e a repercussão decorrente da não execução da ação anulada parcial ou
total” (art. 39, PLDO/2018).

Já a reabertura do Crédito Especial e Extraordinário deverá ser
efetivada “mediante ato do Governador do Estado até 26 de abril de
2019”. (Art. 40, PLDO 2018).

4.5 Execução Provisória – Ante vigência do Orçamento
O PLDO nº 086/2018, permite que a programação constante

do Projeto de Orçamento de 2019 seja executada “provisoriamente”,
se não houver sanção do governador até 31/12/2018.

O PLDO nº 086/2018 permite a execução provisória da
totalidade das programações do Projeto de Lei Orçamentária de 2019,
nos seguintes termos:

- despesas que podem ser executadas sem observância de
parcelamento cronológico (“execução provisória integral”),
como as decorrentes de obrigações constitucionais e legais;
projeto ou atividade financiada com doações; projeto ou
atividade financiada com recursos de operações de crédito
externa; prevenção a desastres; pagamento de bolsa de estudo.
- as demais despesas ficam submetidas ao limite de execução
de 1/12 avos ao mês, até que ocorra a sanção do Orçamento
(“execução duodecimal”).

4.6 Da Limitação de Empenho
O PLDO nº 086/2018, seguindo o que prescreve a Lei de

Responsabilidade Fiscal traz a previsão de como proceder em caso de
frustração da receita prevista por meio da limitação dos empenhos.

Segundo o art. 9º da LRF:

Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de

Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público
promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários,
nos trinta dias subsequentes, limitação de empenho e
movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela
lei de diretrizes orçamentárias.

Seguindo o mesmo raciocínio, o PLDO prevê, em seu art. 44,
§1º, que caso ocorra a receita não siga o planejado, “o Poder Executivo
comunicará aos demais Poderes, Ministério Público e à Defensoria
Pública do Estado o montante que caberá a cada um na limitação do
empenho e da movimentação financeira, acompanhado da memória de
cálculo, das premissas, dos parâmetros e da justificação do ato”.

5. SOBRE AS DISPOSIÇÕES RELATIVAS ÀS
DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Este tópico corresponde ao Capítulo IV do Projeto da PLDO/
2018 (art. 48) e trata, principalmente, do atendimento ao disposto no
art. 169, da CF/88, complementado pela Lei Complementar nº 101/
2000 (LRF), que estabelece limites para a Despesa com Pessoal e
Encargos como um percentual da Receita Corrente Líquida, e impõe
condições para a concessão de aumentos de remuneração, a criação de
cargos e a contratação de pessoal, dentre outros atos que produzam
impacto na folha de pagamento do Governo.

Sobre o artigo 169, da CF/88, o seu parágrafo primeiro
estabelece que “a concessão de qualquer vantagem ou aumento de
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções, ou alteração
da estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de
pessoal, a qualquer título, pelos órgãos e entidades da Administração
Direta e Indireta” só poderão ser feitas “se houver autorização
específica na LDO”.

Desde 2011, a LDO inclui dispositivos que atendem à
determinação constitucional, quais sejam os artigos 48 e 49.

5.1 Parâmetro para elaboração das propostas relativo à
pessoal e encargos

Segundo o art. 46, do PLDO nº 086/2018, o parâmetro para
elaboração das propostas orçamentárias para 2019 é a folha de
pagamento vigente em maio de 2018.

5.2 Data limite para aumento salarial
Destaca-se no PLDO/2018, o § 1º, do art. 48, estabelecendo

que qualquer alteração na estrutura de cargos do Estado, que acarrete
aumento de despesa com pessoal no exercício 2019, somente será
admitida se o respectivo projeto de lei ou medida provisória cuja
tramitação seja iniciada na Assembleia Legislativa até o dia 14 de
setembro de 2018.

6. SOBRE AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO
TRIBUTÁRIA

Em relação a este tópico (Capítulo V), o Projeto da LDO não
apresentou novidades em relação ao ano anterior, limitando-se apenas
em afirmar que o Poder Executivo enviará à Assembleia projetos de lei
sobre matéria tributária que deva ser alterada.

7. DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA
ESTADUAL

O artigo 54, procura enfatizar as regras que precisam ser
obedecidas para se contrair recursos.

Art. 54 – As operações de crédito interno e externo reger-se-ão
pelo que determinam a Resolução n°40, de 20 de dezembro de 2001, e
a Resolução n° 43, de 21 de dezembro de 2001, todas do Senado
Federal, e na forma do Capítulo VII, da Lei Complementar Federal n°
101, de 04 de maio de 2000.

8. SOBRE AS DISPOSIÇÕES FINAIS
Este tópico (Capítulo VII) inclui diversas prescrições quanto

à elaboração e a execução do orçamento, bem como à programação
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financeira do Governo. Merece destaque o estabelecimento de critérios
para a limitação de empenho, em caso de ameaça ao cumprimento da
meta de resultado primário, como preceitua o art. 9º da LRF. O PLDO
não elenca, de forma clara, as despesas que poderão vir a ser
contingenciadas, determinando apenas que não serão objeto de
contingenciamento as despesas com obrigação constitucional ou
legal de execução (Anexo III).

9. SOBRE O ANEXO DE METAS FISCAIS
A LRF imprimiu na LDO sua preocupação com o equilíbrio

das contas públicas, obrigando o Governo a estabelecer um
compromisso com esta finalidade.

Este compromisso se formaliza, em grande parte, no Anexo de
Metas Fiscais, onde são fixadas metas relativas a receitas, despesas,
resultado primário e nominal, bem como ao montante da dívida pública.
A LRF determina que o Anexo seja composto por um conjunto de
demonstrativos, relativos às Metas fixadas, além da memória de cálculo
e da metodologia que fundamentaram as projeções efetuadas.

Sobre os documentos constantes no Anexo do PLDO nº 086/
2018, vale destacar que a memória de cálculo das projeções realizadas,
é pouco elucidativa, sem esclarecer, por exemplo, o impacto das
variáveis-chaves (inflação) sobre os diversos agregados de receita e
despesa.

O Resultado Primário representa a economia efetuada pelo
ente público para pagar juros, encargos e amortização da dívida.

Corresponde à diferença entre as receitas não financeiras e as
despesas não financeiras. É considerado um dos melhores indicadores
da saúde financeira dos entes públicos. A análise do resultado primário
demonstra, ainda, o quanto o ente público (União, Estados e
Municípios) depende de recursos de terceiros para a cobertura das
suas despesas. É um indicador, portanto, de “autossuficiência”.
Conforme determina a LRF, a meta de Resultado Primário deve ser
estabelecida na LDO para o exercício correspondente e para os dois
seguintes.

O Resultado Nominal apresenta a variação da dívida fiscal
líquida em determinado período, ou seja, a evolução da dívida.
Demonstra a necessidade ou não de empréstimos do setor público
junto a terceiros para cobrir as suas despesas. Caso o resultado seja
positivo, indica aumento do saldo da Dívida. Por outro lado, se o
resultado for negativo, indica diminuição do saldo da Dívida. Nesse
sentido, quanto menor (mais negativo) o resultado nominal, melhor do
ponto de vista da situação financeira.

Cenário macroeconômico de referência:

No ano de 2015, a meta de resultado primário do Governo do
Estado do Maranhão foi de R$ 0,00, isto é, o Governo não estava
obrigado a economizar recursos para o pagamento de dívidas,
principalmente dívidas com a União (mesmo possuindo em estoque de
dívida superior a R$ 5 bilhões) e obteve um superávit primário de R$
327,7 milhões, considerando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o
resultado primário levando-se em consideração as despesas
empenhadas o resultado é bem inverso, com um déficit primário real
de R$ 231,2 milhões. Mas quando se analisa o Resultado Nominal, a
meta prevista era negativa em R$ (890.989.566) e o realizado foi positivo
em R$ 1.196.318.430. Neste caso, a dívida que foi prevista para ficar
no patamar de R$ 3.894.643.159,00, passou para R$ 6.443.795.621,00,
que corresponde em um aumento de 65,45%.

Para 2016 foi previsto um resultado primário negativo de R$
361.938.277, e obteve um superávit de R$ 1.107.822.991,01
considerando-se despesas liquidadas. Ao se apurar o resultado primário
levando-se em consideração as despesas empenhadas o resultado foi
um superávit de R$ 533.456.547,63. Com relação ao resultado nominal,
este foi previsto em R$ 371.051.001, e foi realizado o valor negativo
de R$ 989.506.249. Ambos os resultados são positivos para o Estado,
pois um resultado primário positivo significa que o governo conseguiu
economizar para pagar juros, encargos e amortização da dívida; já um
resultado nominal negativo significa que houve uma redução do saldo
da dívida. E de fato, houve uma redução da Dívida Consolidada Líquida
em 2,89%, passando de uma previsão de R$5.616.572.340 para o
realizado de R$ 5.454.289.371,28.

Em 2017, o resultado primário estimado foi negativo em R$
277.089.017 e foi realizado R$ 362.074.812,03 negativo, considerando-
se as despesas liquidada, o que mostra uma grande diferença do valor
previsto. Ao se apurar o resultado primário levando-se em consideração
as despesas empenhadas o resultado foi de R$ 968.302.328,95 negativo,
o que mostra uma grande piora na situação prevista. Com relação ao
resultado nominal, este foi previsto em R$ 1.125.975.334, e foi
realizado o valor positivo de R$ 33.160.295,70, o que mostra uma
diminuição no saldo da dívida. A dívida consolidada líquida que foi
prevista no montante de R$ 8.772.317.745, finalizou o ano com o
valor de R$ 5.454.289.371,28.

Para 2018, o resultado primário estimado é negativo em R$
318.649.133, e o resultado nominal estimado é positivo em R$
1.157.562.959. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o
pagamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, como a Receita
Total passou, em 2017, de R$ 15.763.383.792 para, em 2018, R$
17.356.543.862, estima-se que a Dívida Consolidada diminua R$
2.301.128.417.

Para 2019, o resultado primário estimado é negativo em R$
758.056.197, e o resultado nominal estimado é positivo em R$
709.160.485. O que demonstra que o Estado continua sem conseguir
economizar suas despesas de custeio para garantir fundos para o
pagamento de suas amortizações de empréstimos. Mas, apesar de a
Receita Total passar, em 2018, de R$ 17.356.543.862 para, em 2019,
R$ 18.345.082.061, estima-se que a Dívida Consolidada aumente R$
279.1108,29. Isso se deve, também, ao aumento significativo do valor
deficitário do Resultado Primário, que foi estimado que passará de R$
318.649.133 negativo para R$ 758.056.197 negativo.

Para 2020 estima-se que os resultados primário e nominal
melhorem seus indicadores, reduzindo a dívida consolidada líquida.

A Tabela a seguir traz as metas previstas a valores correntes:

O PLDO nº 086/2018, não apresenta a Metodologia de Cálculo
dos Valores Constantes (considerando a inflação), como determina o
Manual dos Demonstrativos Fiscais elaborado pela Secretaria do
Tesouro Nacional.

9.1 Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal do Estado
do Maranhão (PAF)

O PAF está em sua 15ª Revisão (contemplando o período de
2017-2019) e é parte integrante do Contrato de Confissão, Promessa
de Assunção, Consolidação e Refinanciamento de Dívida nº 002/98
STN/COAFI (Contrato), de 22 de janeiro de 1998, firmado com a
União, no âmbito da Lei nº 9.496/97 e da Resolução do Senado Federal
nº 89/98. O programa dá cumprimento ao disposto nas cláusulas décima
quarta a décima sétima do referido Contrato.
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A Meta 1 do Programa é não ultrapassar em 2017 a relação

DC/RCL especificada abaixo:

A meta estabelecida para 2017 não foi alcançada. E a previsão
para os dois anos seguintes continua sem atingir a meta prevista no
PAF.

A Meta 2 do Programa é superar o resultado primário previsto
para o exercício de 2017. A seguir apresenta-se o quadro comparativo
entre a PLDO e o PAF:

Em relação ao exercício de 2017 a meta prevista para o PAF foi
realizada, já que a meta de resultado primário do PLDO ficou abaixo
do previsto no PAF. Mas nos dois anos subsequentes a meta não é
cumprida.

No tocante à Meta 3, esta consiste em não ultrapassar em
2017 o limite definido no Artigo 19, inciso II, da LRF, ou seja, não
ultrapassar 60% da Despesa Com Pessoal. A Meta 3 foi atingida visto
que em 2017 a Despesa com Pessoal atingiu o percentual de 53,11%,
ficando abaixo do limite de alerta.

De acordo com o PAF, no caso de eventual frustração de alguma
receita, o Estado se compromete a adotar as medidas necessárias em
termos de aumento de outras receitas e/ou diminuição de despesas, de
forma a alcançar os resultados primários estabelecidos. E, na
eventualidade de não conseguir realizá-los, o Estado não poderá
superar, para cada exercício, os montantes de Atrasos/Deficiências.

No ano de 2015, a meta do PLDO era de um resultado primário
igual a zero, mas o realizado foi 327.775.897,72. Já o PAF, em seu
relatório afirma que o valor realizado em 2015 foi de (150.000.000,00).
O que denota uma dissonância entre as metas planejadas e realizadas
por ambos os instrumentos, talvez por uma diferença de metodologia
de cálculo.

No ano de 2016, a meta do PLDO era de um resultado primário
igual a (277.089.017), mas o realizado foi de 1.107.822.991,01. Já o
PAF, em seu relatório afirma que o valor projetado é de
(506.000.000,00). Novamente demonstrando uma dissonância entre
as metas planejadas e realizadas por ambos os instrumentos.

Além da discrepância entre PLDO e PAF, a grande diferença
entre os valores planejados e executados do resultado primário na
LDO mostra uma falha no planejamento das referidas metas pelo
Governo do Estado.

9.2 Evolução do Patrimônio Líquido
De acordo com o inciso III do § 2º, do art. 4º, da Lei de

Responsabilidade Fiscal – LRF, o Anexo de Metas Fiscais deve conter,
também, a demonstração da evolução do Patrimônio Líquido – PL dos
últimos três exercícios anteriores ao ano de edição da respectiva Lei de
Diretrizes Orçamentárias – LDO.

Com base nesse preceito, e no Manual dos Demonstrativos
Fiscais da STN, o Demonstrativo da Evolução do Patrimônio Líquido
deve trazer em conjunto uma análise dos valores apresentados, com as
causas das variações do PL do ente da Federação como, por exemplo,
fatos que venham a causar desequilíbrio entre as variações ativas e
passivas e outros que contribuam para o aumento ou a diminuição da
situação líquida patrimonial.

Mas, o presente PLDO não segue os ditames apresentados, e
traz apenas o quadro da evolução do patrimônio líquido, sem apresentar
as causas que provocaram as variações do PL.

O PL passou, em 2015, de R$ 5.818.787.954 para (R$
10.807.212.588) em 2016, para (R$13.707.478.941) em 2017. Mas o
relatório não traz as causas dessa variação, dificultando a análise dos
referidos resultados.

A título de exemplo, o PLDO deveria trazer notas explicando
a causa da evolução do Patrimônio Líquido, como a seguir:

9.3 Origem e Aplicação dos recursos obtidos com a
Alienação de Ativos

O inciso III, do § 2°, do art. 4º, da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, prevê a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos.

O art. 44, da LRF, afirma que é vedada a aplicação de receita de
capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o
patrimônio público para o financiamento de despesa corrente, salvo se
destinada por lei ao Regime Geral de Previdência Social ou aos RPPS.

A LRF estabeleceu esse artigo objetivando preservar o
patrimônio público, de forma a impedir que os valores provenientes
da alienação de bens cubram despesas que deveriam ser suportadas
por receitas correntes de forma a evitar que haja a dilapidação do
patrimônio público. Todavia, o que se quer é impedir a alienação de
bens sem contrapartida de novos investimentos.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais, o referido
demonstrativo deve estar acompanhado de análise dos valores
apresentados, de forma a dar maior clareza possível à visualização da
situação descrita, destacando as eventuais variações atípicas e
tendências de queda ou crescimento dos valores de um exercício
financeiro para outro.

O Demonstrativo apresentado no PLDO nº 086/2018 não trouxe
uma análise dos valores apresentados, de forma a dar maior clareza à
visualização da situação descrita.

O Demonstrativo refere-se aos valores das despesas executadas
(despesas liquidadas somadas às despesas inscritas em Restos a Pagar
Não Processados), custeadas com recursos obtidos com a alienação
de ativos.

Só que o Demonstrativo do PLDO nº 086/2018 não traz apenas
as despesas que foram custeadas com recursos oriundos da alienação
de ativos, trazem um número bem maior, dessa forma não é possível
avaliar onde o produto das alienações foi realmente aplicado.

9.4 Demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias
do Regime Próprio de Servidores do Estado

O demonstrativo das receitas e despesas previdenciárias do
Regime Próprio de Servidores do Estado traz uma projeção atuarial
para os próximos 75 anos.

Apesar da abundância de dados, a ausência de comentários
elucidativos impede ao analista um maior conhecimento das
perspectivas da previdência em nosso Estado.

De acordo com o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN,
as tabelas que compõem este demonstrativo visam atender ao
estabelecido no art. 4°, § 2°, inciso IV, alínea “a”, da Lei de
Responsabilidade Fiscal – LRF, o qual determina que o Anexo de
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Metas Fiscais conterá a avaliação da situação financeira e atuarial do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores – RPPS.

O Demonstrativo conterá duas tabelas correspondentes aos
demonstrativos publicados no RREO (Relatório Resumido da Execução
Orçamentária).

A avaliação da situação financeira terá como base os Anexos 4
do RREO – Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias
do Regime Próprio de Previdência dos Servidores, publicados no último
bimestre do segundo ao quarto anos anteriores ao ano de referência da
LDO. O referido demonstrativo encontra-se publicado no site da
SEPLAN, no item Responsabilidade Fiscal.

A avaliação atuarial será baseada no Anexo 10 do RREO,
Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime de Previdência,
publicado no RREO do último bimestre do segundo ano anterior ao
ano de referência da LDO. Com relação a este Anexo, ele não foi
inserido no PLDO nº 86/2018 (como ocorreu nos anos anteriores), mas
se encontra publicado no RREO do último bimestre do segundo ano
anterior ao ano de referência da LDO (RREO 6º bimestre de 2017).

Segundo o Manual dos Demonstrativos Fiscais da STN, os
demonstrativos deverão estar acompanhados de análise descritiva
dos parâmetros utilizados na avaliação atuarial e de valores que
possuam maior relevância para o entendimento da situação
financeira e atuarial do RPPS. Variações atípicas observadas, base
de dados utilizada e outros elementos considerados relevantes também
deverão ser objetos de análise, estabelecendo-se, dessa forma,
consistência entre os dados utilizados e os valores apresentados.

O PLDO nº 86/2018 não trouxe (assim como nos anos
anteriores) a análise descritiva dos parâmetros utilizados na avaliação
atuarial, o que impede uma análise crítica dos demonstrativos
apresentados.

O objetivo do Demonstrativo é dar transparência à situação
financeira e atuarial do RPPS para uma melhor avaliação do seu impacto
nas metas fiscais fixadas, além de orientar a elaboração da LOA. Mas
a falta da referida análise descritiva dificulta o cumprimento de tal
objetivo.

9.4.1 Da Segregação de Massas
A segregação de massas é uma “segunda chance” e será em

médio prazo inevitável para todos os regimes próprios, em virtude do
histórico previdenciário nacional. A reforma trazida pela Emenda
Constitucional nº 20 e pela Lei nº 9.717/98 (Lei federal que norteia os
Regimes Próprios de Previdência) introduziram no serviço público o
conceito de previdência, ou seja, contribuir, aplicar, custear no futuro.
São normas novas que surtirão o efetivo efeito nos próximos 20 anos,
mas que precisam ser operacionalizadas agora.

Pois bem, a segregação de massas é a separação dos membros
do regime próprio em dois grupos (os vinculados podem ser divididos
em mais grupos). Esses grupos serão tratados separados no que
concerne à gestão financeira e contábil e são divididos em dois planos:
O Financeiro e o Previdenciário.

O primeiro grupo (Massa 1), que faz parte do Plano Financeiro
é formado por todos os servidores ativos, aposentados e pensionistas
que estavam no regime até a publicação da lei da segregação. Esse
plano não tem o propósito de acumulação de recursos. É tratado sob o
regime financeiro de repartição simples, em que as contribuições
previdenciárias em um determinado exercício sejam suficientes para o
pagamento dos benefícios. Grosso modo, as contribuições dos ativos
pagam os benefícios dos inativos. Eventual insuficiência financeira de
recursos é responsabilidade do Tesouro. É uma massa em extinção. A
insuficiência financeira é inevitável, pois os aposentados dessa massa
aumentam e os ativos diminuem.

O segundo grupo (Massa 2), que faz parte do Plano
Previdenciário é formado por todos os servidores ativos admitidos
após a publicação da lei, suas aposentadorias e pensões. É gerenciado
sob a égide do regime financeiro de capitalização, com propósito de
acumulação de recursos, que aplicados no mercado financeiro ao longo

do tempo sejam suficientes para formação de reserva que garantirá a
cobertura dos compromissos futuros dos benefícios.

As duas massas de segurados são tratadas isoladamente, contas
bancárias separadas, contabilidade própria para cada grupo e
individualizadas quanto ao cadastro e escrituração, além dos recursos
financeiros serem administrados separadamente pelo IPRESV.

É VEDADA qualquer espécie de transferência de segurados,
recursos e obrigações entre as massas, bem como a previsão ou
destinação de recursos de um Plano para o financiamento dos benefícios
e despesas administrativas do outro.

No tocante a Previdência, no Anexo Receitas e Despesas
previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores 2019,
AMF – Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, §2º, inciso IV, alínea “a”, aparece
a partir de 2016, valores na rubrica Outras Receitas Correntes, que
anteriormente eram zeradas. Como não há notas explicativas, resta a
dúvida da origem desses valores. Se elas derivam do regime de
segregação de massas ou de outra fonte.

9.5 Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
De acordo com Manual de Demonstrativos Fiscais 7ª-STN, o

Demonstrativo da Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita
visa a atender ao art. 4°, § 2°, inciso V, da Lei de Responsabilidade
Fiscal – LRF, e será acompanhado de análise dos critérios estabelecidos
para as renúncias de receitas e suas respectivas compensações, a fim
de dar maior consistência aos valores apresentados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal determina que:

Art. 14. A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício
de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita
deverá estar acompanhada de estimativa do impacto
orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua
vigência e nos dois seguintes, atender ao disposto na lei de
diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes
condições:       
I - demonstração pelo proponente de que a renúncia foi
considerada na estimativa de receita da lei orçamentária, na
forma do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados
fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes
orçamentárias;
II - estar acompanhada de medidas de compensação, no
período mencionado no caput, por meio do aumento de
receita, proveniente da elevação de alíquotas, ampliação da
base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou
contribuição.

Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício
decorrer da condição contida no inciso II do art. 14 da LRF, o benefício
só entrará em vigor quando implementadas as medidas de compensação.

O Demonstrativo identifica os tributos para os quais estão
previstas renúncias de receita, destacando-se a modalidade da renúncia
(anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, etc), os setores/
programas/beneficiários a serem favorecidos, a previsão da renúncia
para o ano de referência da LDO e para os dois exercícios seguintes, e
as medidas de compensação pela perda prevista de receita com a
renúncia.

O Demonstrativo tem por objetivo dar transparência às
renúncias de receita previstas no projeto de LDO, para uma melhor
avaliação do seu impacto nas metas fiscais fixadas, além de orientar a
elaboração da LOA considerando o montante das renúncias fiscais
concedidas.
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No PLDO/2017, foi omisso em 2 colunas. Ele não trouxe a

coluna Setores/Programas/Beneficiário, e nem a coluna Compensação,
que são dois itens essenciais para aferir o impacto da referida renúncia.
 Essa omissão foi corrigida no PLDO nº 086/2018.

A coluna SETORES/PROGRAMAS/BENEFICIÁRIO
identifica os setores, programas e beneficiários que serão favorecidos
com as renúncias de receita. E a COMPENSAÇÃO elenca as medidas
a serem tomadas a fim de compensar a renúncia de receita prevista.

A COMPENSAÇÂO prevista para todos os casos de renúncia
de receita foram:

A Lei nº 10.329/2015 majorou a alíquota de 17% par 18%,
acrescentou produtos no FUMACOP e majorou todas as taxas e
emolumentos do Estado.

A Lei nº 10.542/2016 majorou alíquotas de Combustíveis, e
elétrica e telecom. Essas medidas mais a modernização da A.T.
compensarão a renúncia.

9.6 Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado

De acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais - 7ª –
STN, o Demonstrativo da Margem de Expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado visa ao atendimento do art. 4°, §
2°, inciso V, da LRF, e será acompanhado de análise técnica
demonstrando a forma pela qual os valores apresentados foram obtidos,
embasados por dados, tais como indicadores de atividade econômica,
atividades desenvolvidas pela Administração Pública, que foram
direcionados e geraram os resultados apresentados, e outros que
contribuam para dar consistência ao referido demonstrativo.

O Demonstrativo informa os valores previstos de novas
despesas obrigatórias de caráter continuado (DOCC) para o exercício
a que se refere a LDO, deduzindo-as da margem bruta de expansão
(aumento permanente de receita e redução permanente de despesa). O
objetivo do Demonstrativo é dar transparência às novas DOCC
previstas, se estão cobertas por aumento permanente de receita e redução
permanente de despesa, para avaliação do impacto nas metas fiscais
estabelecidas pelo ente além de orientar a elaboração da LOA
considerando o montante das Despesas Obrigatórias de Caráter
Continuado concedidas.

O PLDO nº 086/2018, só trouxe a tabela, sem apresentar a
forma pela qual os valores foram obtidos, não permitindo assim, uma
real avaliação do impacto da expansão das despesas obrigatórias. O
demonstrativo deveria vir acompanhado por uma nota, como por
exemplo:

Nota: Na apuração da margem de expansão das Despesas
Obrigatórias de Caráter Continuado – DOCC, é prevista a redução
permanente de despesas por meio da racionalização da utilização dos
recursos humanos. O valor atribuído ao campo Aumento Permanente
de Receita foi gerado a partir da elevação da alíquota do ICMS do
Estado a que pertence o Município de Cruz Alta-AC e, também, pela
instituição da Contribuição de Iluminação Pública, prevista no art.
149-A, da Constituição Federal.

Por fim, o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, em seus
arts. 31 e 32, disciplinam o processo de apresentação de Emendas ao
Projeto de Lei Orçamentária para o exercício financeiro do ano de
2019, senão vejamos:

“Art. 31. As emendas ao projeto de lei orçamentária
obedecerão ao disposto no § 2º do art. 137 da Constituição
do Estado, sendo vedada a indicação de recursos
provenientes de anulação das seguintes despesas:
I - dotações financiadas com recursos vinculados;
II - dotações referentes a contrapartidas;
III - dotações referentes a obras em execução;
IV - dotações financiadas com recursos diretamente
arrecadados;
V - dotações referentes a precatórios e sentenças judiciais;

VI - dotações referentes a encargos financeiros do Estado;
VII - dotações correspondentes às ações relativas ao Plano
de Desenvolvimento Socioeconômico - PDS.
Art. 32. As emendas apresentadas deverão estar compatíveis,
em seu objeto de gasto, com a finalidade das ações a que
estão relacionadas.”

Ademais, o Projeto de Lei das Diretrizes Orçamentárias para a
elaboração e execução orçamentária de 2019, de um modo geral, segue
os ditames constitucionais e dá uma atenção especial às determinações
da LRF.

Além da LRF, serviu como base da análise o Manual dos
Demonstrativos Fiscais aplicado à União, Estados, Distrito Federal e
Municípios, em sua 8ª edição, elaborado pela Secretaria do Tesouro
Nacional, Subsecretaria de Contabilidade Pública, Coordenação-Geral
de Normas de Contabilidade Aplicadas à Federação.

De acordo com o referido Manual, foram verificadas várias
omissões de informações no PLDO nº 086/2018 que dificultam a
realização de uma efetiva avaliação das metas do Estado para o ano de
2019.

VOTO DA RELATORA:
Ante o exposto, somos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 086/2018 - PLDO, com destinação constitucional específica e
conteúdo material próprio, definido pelo art. 165, § 2º, da CF/88, bem
como de boa técnica legislativa e orçamentária, na forma do texto original.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento,  Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei nº
086/2018, nos termos do voto da Relatora.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 13 de junho de 2018.

Deputada Francisca Primo- Presidente e Relatora
Deputado Fábio Braga
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hemetério Weba
Deputado Antônio Pereira

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5975/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 012/2018-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata do Registro de Preços para de materiais de consumo do
tipo odontológico visando futuras aquisições para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 03 de
julho de 2018, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do
prédio da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av.
Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital.
O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da
Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio
digital, bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 13 de junho de
2018. ALEXANDRE HENRIQUE PEREIRA DA SILVA. Pregoeiro
da ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL
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