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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/07/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.07.2018

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 – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS– TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA–(REQ. Nº 298/18)

5. 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. COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL EM
CONJUNTO DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA; E COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A DISCUSSÃO
E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DOS DIAS 14,18,19,21,26,27 E 28/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL, ASSIM COMO DOS DIAS 20,25/06, E DOS DIAS
03 E 04/07/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª
SESSÃO).

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033/2018,
DE AUTORIA DA DEPUTADA ANA DO GÁS, QUE CONCEDE A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO  “MANUEL BECKMAN”,
AO 2º TENENTE DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO – PMMA, O SENHOR ANTÔNIO CARVALHO
PORTELA FILHO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

7. REQUERIMENTO Nº 323/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 051/2018, QUE CONCEDE A MEDALHA DE
MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO DO VALE AO SENHOR ADEMAR
DANILO.TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS  26,27
E 28/06/18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL E DOS DIAS
03 E 04/07/18 DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO).

8. REQUERIMENTO Nº 329/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, 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 160/
2018, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 330/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES COM MENÇÃO HONROSA AO SENHOR
JOEL JACINTHO, POR SUA RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO À
CULTURA POPULAR, FORTALECENDO A IDENTIDADE DO
POVO MARANHENSE.

10. REQUERIMENTO Nº 331/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES COM MENÇÃO HONROSA AO SENHOR
DIEGO GALDINO, POR SUA RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO,
COMO SECRETÁRIO DE ESTADO DA CULTURA E TURISMO, À
CULTURA POPULAR, FORTALECENDO A IDENTIDADE DO
POVO MARANHENSE.
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11. REQUERIMENTO Nº 332/2018, DE AUTORIA DO

DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES COM MENÇÃO HONROSA AO BUMBA
MEU BOI SOTAQUE ZABUMBA DE GUIMARÃES, POR SUA
RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO À CULTURA POPULAR,
FORTALECENDO A IDENTIDADE DO POVO MARANHENSE.

12. REQUERIMENTO Nº 333/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES COM MENÇÃO HONROSA AO BUMBA
MEU BOI SOTAQUE DE COSTA DE MÃO DA SOLEDADE, POR
SUA RELEVANTE CONTRIBUIÇÃO À CULTURA POPULAR,
FORTALECENDO A IDENTIDADE DO POVO MARANHENSE.

13. REQUERIMENTO Nº 336/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVIDADO A PRESTAR
ESCLARECIMENTOS A ESTA CASA, O SENHOR JOEL FERNANDO
BENIN, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO (IPREV), NO DIA 11
DE JULHO, ÀS 11 HORAS, NA SALA DE REUNIÃO DAS
COMISSÕES, ACERCA DE ATOS DE GESTÃO ADMINISTRATIVO-
FINANCEIRA DESSE INSTITUTO.

14. REQUERIMENTO Nº 337/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, 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 145/2018 DE SUA AUTORIA.

VI - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

15. REQUERIMENTO Nº 334/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS À SECRETÁRIA DE ESTADO
DA GESTÃO, PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES
(SEGEP), LILIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, BEM COMO
AO PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES DO ESTADO DO MARANHÃO (IPREV), JOEL
BENIN, INFORMAÇÕES DETALHADAS ACERCA DA REAL
SITUAÇÃO DO FUNDO ESTADUAL DE PENSÃO E
APOSENTADORIA (FEPA) DO ESTADO DO MARANHÃO.

16. REQUERIMENTO Nº 335/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR AOS
FAMILIARES E À POPULAÇÃO DE SÃO JOÃO DO SÓTER, PELO
FALECIMENTO NO ÚLTIMO DIA 30  DE JUNHO, DO
SECRETÁRIO DE CULTURA, O SR. CÍCERO DE JESUS COSTA
ROCHA E DO VEREADOR ANTÔNIO DA CONCEIÇÃO AGUIAR,
PELO TRÁGICO ACONTECIMENTO DURANTE O
ENCERRAMENTO DA FESTA JUNINA DAQUELE MUNICÍPIO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/07/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 163/18, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que institui o sistema de Monitoramento e de Avaliação
de Políticas Públicas do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 164/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a remessa de comunicações
registradas com entrega em mãos e mensagens de correio eletrônico aos
candidatos aprovados em concurso público, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 165/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Veda realização de despesa pública em
inaugurações de obras ou serviços públicos, sem que estas estejam em
condições de pleno funcionamento”.

4. PROJETO DE LEI Nº 166/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Isenta o pagamento de multas e juros dos
tributos estaduais que estiverem com os seus rendimentos em atraso”.

5. PROJETO DE LEI Nº 167/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que “Disciplina a realização de despesa pública com
publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos, no âmbito da administração direta e indireta e dá outras
providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 168/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Aeroportuário do Estado do Maranhão (AERO – MA), e dá outras
providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 169/18, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do curso, que estabelece a obrigatoriedade de fixação em obra
pública paralisada de placa contendo exposição dos motivos da interrupção
no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053/18,
de autoria do Senhor Deputado Sousa Neto, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor Sebastião Albuquerque Uchoa Neto.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Osmir de Cássia Sampaio.

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 055/18,
de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que acrescenta dispositivos
à Resolução Legislativa Nº 750/2014, que regulamenta o art. 139 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão (Medalha
Manuel Beckman).

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 161/18, de autoria da Senhora Deputada

Nina Melo, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Festa do Divino Espírito Santo, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 162/18, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui o Código de Defesa do contribuinte do Estado
do Maranhão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 052/18,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que concede Título de Cidadão
Maranhense ao Senhor Gustavo Pereira da Costa, natural da Cidade do
Rio de Janeiro, e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JULHO DE 2018.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Levi

Pontes.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos
trabalhos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da ata da
sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (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, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 163 / 18

Institui o Sistema de Monitoramento e de Avaliação
de Políticas Públicas do Estado do Maranhão e dá
outras providências.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão Decreta:
Art. 1º Fica instituído o Sistema de Monitoramento e de Avaliação

de Políticas Públicas do Estado do Maranhão, no âmbito do Poder Executivo
Estadual, com o objetivo de:

I - institucionalizar o monitoramento e a avaliação das políticas
públicas de forma coordenada e articulada no ciclo orçamentário;

II - aprimorar as políticas públicas do Estado;
III - melhorar a qualidade do gasto público.
Art. 2º Para os efeitos desta Lei entende-se por:
I - Políticas Públicas: programas, projetos e ações desenvolvidas

pelo Estado, diretamente ou indiretamente, com a participação de entes
públicos ou privados, que visam assegurar determinado direito de cidadania,
de forma difusa ou para determinado seguimento social, cultural, étnico ou
econômico;

II - Monitoramento: trata-se do acompanhamento e do registro
regular do andamento de um projeto, um programa ou uma política, com o
objetivo de identificar medidas corretivas, que poderá ser realizado por
meio de indicadores, produzido regularmente com base em diferentes fontes
de dados, trazendo informações sobre os desempenhos;

III - Avaliação: consiste em uma das etapas do planejamento estatal
por meio de exame sistemático e objetivo de projeto, de programa ou de
política, finalizado ou em curso, que contemple seu
desempenho, implementação e resultados, tendo em vista a determinação
de sua eficiência, efetividade, impacto, sustentabilidade e relevância de
seus objetivos, melhorando o gasto público, a qualidade da gestão, e o
controle social sobre a efetividade da ação do Estado;

IV - Órgãos Finalísticos: são as instituições do Governo Estadual
responsáveis pela formulação e execução das políticas públicas.

Art. 3º O Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas
Públicas do Maranhão será constituído pela seguinte estrutura de
funcionamento:

I - Comissão de Análise Estratégica;
II - Núcleo de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas;
III - Órgãos Finalísticos.
Art. 4º A Comissão de Análise Estratégica, responsável por

selecionar anualmente as políticas públicas a serem monitoradas e avaliadas,
de acordo com a estratégia governamental estabelecida no Plano Plurianual
do Governo do Estado do Maranhão, é composta pelos seguintes Secretários
de Estado, sob a presidência do primeiro:

I - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
II - Secretaria de Estado de Governo - SEGOV;

III - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação
Popular - SEDHPP;

IV - Secretaria de Estado da Educação - SEE;
V - Secretaria de Estado da Saúde - SES;
VI - Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos

Servidores – SEGEP.
Art. 5º O Núcleo de Monitoramento e de Avaliação de Políticas

Públicas, responsável pela coordenação e execução do monitoramento e da
avaliação das políticas públicas, a serem selecionadas anualmente, é
composto por representantes dos seguintes órgãos e entidades, sob a
coordenação do primeiro:

I -  Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e
Cartográficos – IMESC;

II - Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;
III - Secretaria de Estado dos Direitos Humanos e Participação

Popular - SEDHPP; 
IV - Escola de Governo do Maranhão (EGMA);
V- Fundação de Amparo à Pesquisa do Maranhão (FAPEMA).
Art. 6º Os órgãos executores das políticas públicas, definirão as

ações necessárias para aprimorar os resultados das políticas monitoradas
e avaliadas.

Art. 7º Ficam estabelecidas as seguintes linhas de avaliação pelo
Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas:

I - Análise Executiva: análise realizada a partir de dados secundários
e registros administrativos, com o objetivo de averiguar se a performance da
política é satisfatória ou se é necessário realizar uma avaliação mais
aprofundada;

II - Avaliação de políticas públicas em andamento: avalia o desenho
(objetivos, componentes de produção, população alvo, beneficiários
efetivos, período de execução, âmbito territorial, fontes de financiamento
e outros aspectos importantes que caracterizam o programa), a gestão e os
resultados do programa, analisando a consistência do desenho e dos
resultados esperados;

III - Avaliação de novas políticas públicas: avaliação que ocorre
durante a fase de formulação da política, para garantir a consistência entre
o problema a ser abordado, o desenho, os resultados e os objetivos definidos,
com o objetivo de contribuir para melhorar a formulação e garantir uma
execução mais eficiente e efetiva.

Art. 8º Será publicado, nos primeiros 90 (noventa) dias, de cada
ano, decreto dispondo sobre o Plano Estadual de Monitoramento e
Avaliação, cujo objeto é a definição das políticas que serão monitoradas e
avaliadas no respectivo exercício.

§ 1º Completado 1 (um) ano da publicação do Plano Estadual de
Monitoramento e Avaliação, deverá ser apresentado, em até 90 (noventa)
dias, o Relatório Anual sobre avanços na qualidade do gasto público,
informando as sínteses das avaliações já realizadas, classificando as políticas
públicas quanto ao desempenho e à reformulação, quando necessárias.

§ 2º Os resultados das avaliações subsidiarão a SEPLAN na
elaboração e na revisão do orçamento anual.

Art. 9º Os Órgãos Finalísticos deverão estabelecer, juntamente
com a SEP, compromissos institucionais de aprimoramento das políticas
monitoradas e avaliadas, por meio de Plano de Trabalho, contendo
responsabilidades, etapas e prazos, em conformidade com as
recomendações propostas nas avaliações e em consonância com a Lei
Orçamentária Anual.

Art. 10. As informações referentes aos resultados do
monitoramento e da avaliação das políticas públicas deverão ser publicadas
em meio de comunicação oficial, em consonância com o princípio da
publicidade e da transparência.

Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de julho de 2018. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Visando preencher uma lacuna existente na gestão das políticas

públicas e dos gastos dispendidos. Apresento este projeto de lei instituindo
o “Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do
Estado do Maranhão”, visando dotar de ferramentas administrativas no
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âmbito do Poder Executivo Estadual, com o objetivo de: 1: Institucionalizar
o monitoramento e a avaliação das políticas públicas de forma coordenada
e articulada no ciclo orçamentário estadual;  2: Aprimorar as políticas
públicas do Poder Executivo Estadual; e 3: Melhorar a qualidade do gasto
público.

Esta propositura foi inspirada na “Lei n° 10.744 de 05 de outubro
de 2017. Institui o Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas
Públicas do Espirito Santo”. Pela sua importância, pelo relevante alcance
social, solicito o apoio dos ilustres pares para a aprovação deste projeto de
Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de julho de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 164 / 18

“Dispõe sobre a remessa de comunicações
registradas com entrega em mãos e mensagens de
correio eletrônico aos candidatos aprovados em
concurso público, e dá outras providências.”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Ficam obrigadas as entidades organizadoras de concursos
públicos a enviar telegramas com entrega em mãos e mensagens de correio
eletrônico, se disponível no cadastro, aos candidatos aprovados em
concurso público no Estado do Maranhão, nos quais deverão conter as
seguintes informações:

I – Classificação do candidato, prazo, horário e local em que
deverá se apresentar;

II – Documentação necessária para assumir o cargo.
Art. 2º – A remessa das comunicações registradas e mensagens de

correio eletrônico independem da publicação no Diário Oficial do Estado,
e não invalida, sob qualquer aspecto ou motivo, o concurso público.

Art. 3º – O prazo para o envio do telegrama e da mensagem do
correio eletrônico deve ser anterior ou igual à da publicação da convocação
no Diário Oficial do Estado.

Art. 4º – Os telegramas e as mensagens de correio eletrônico serão
enviados aos candidatos aprovados de acordo com a lista de classificação
e em número suficiente às vagas existentes.

Parágrafo único. Em caso de haver desistência, serão enviadas
comunicações registradas ou mensagem de correio eletrônico aos candidatos
imediatos, por ordem de classificação até o preenchimento das vagas.

Art. 5º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa ampliar a divulgação dos resultados

dos concursos públicos para os meios de comunicação mais utilizados
como o e-mail e o telegrama. Tal proposição se deu da dificuldade de
muitos candidatos de acessarem aos meios convencionais de publicidade
como o diário oficial e outros.

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 165 / 18

“Veda realização de despesa pública em inaugurações
de obras ou serviços públicos, sem que estas estejam
em condições de pleno funcionamento.”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – Fica vedada a realização de despesa pública com fim de
custear evento de qualquer natureza no ato de assinatura da ordem de
serviço, na inauguração e nas entregas de obras públicas incompletas ou
que, embora concluídas, não estejam em condições de atender plenamente
aos fins a que se destinam.

Parágrafo único. Entende-se como obra pública todas as
construções, reformas, recuperações ou ampliações, custeadas pelo Poder
Público Estadual, que servirem ao uso direto ou indireto da população, tais
como:

I – hospitais, unidades de pronto atendimento e unidades básicas
de saúde;

II – universidades, escolas, centros de educação infantil, e
estabelecimentos similares;

III – restaurantes populares;
IV – rodovias, pontes, aeroportos, portos e ferrovias;
V – delegacias, cadeias públicas, centros de detenção, penitenciária.
Art. 2º – Consideram-se obras públicas incompletas aquelas que

não estão aptas a entrar em funcionamento, por não preencherem as
exigências da legislação federal, estadual e municipal.

Art. 3º – Consideram-se obras públicas que não atendam aos fins
a que se destinam aquelas que, embora concluídas, não apresentem condições
mínimas de funcionamento, pelos seguintes motivos, por exemplo:

I – Falta de número mínimo de profissionais que possam prestar
o serviço;

II – Falta de materiais necessários à finalidade do estabelecimento;
III – Falta de equipamentos imprescindíveis ao funcionamento da

unidade.
Art. 4º – A presente proibição não abrange eventos artísticos que

não sejam custeados total ou parcialmente pela administração direta e
indireta do Estado do Maranhão, bem como eventos custeados pelo Poder
Público em festas tradicionais e outros eventos comemorativos integrantes
do calendário oficial.

Parágrafo único. O titular da Secretaria ou Órgão da Administração
Direta e Indireta a que se vincula a obra ou serviço deverá consignar, em
Termo de Pleno Funcionamento, nos autos da despesa de inauguração,
declaração que assegure a caracterização do atendimento da condição de
funcionamento.

Art. 5º – Considera-se irregular a despesa com inaugurações de
obras ou serviços públicos que não atendam ao disposto nesta Lei.

Parágrafo único. Qualquer cidadão poderá representar às
autoridades competentes, caso não verifique o pleno funcionamento do
serviço público ou a indisponibilidade da obra recém-inaugurada, para fins
de apuração das irregularidades mencionadas nesta Lei.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa impedir uma prática recorrente que

é o gasto exarcebado de verbas públicas em eventos realizados para
“inaugurações” de obras públicas não finalizadas. Tal proposição é exaltação
do principio constitucional da economicidade.

O princípio da economicidade vem expressamente previsto no
art. 70 da CF/88 e representa, em síntese, na promoção de resultados
esperados com o menor custo possível. É a união da qualidade, celeridade
e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 166 / 18

“Isenta o pagamento de multas e juros dos tributos
estaduais pelos servidores públicos estaduais que
estiverem com os seus rendimentos em atraso.”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º - O Poder Executivo deverá isentar o pagamento de multas
e juros dos tributos estaduais pelos servidores públicos estaduais que
estiverem com os seus salários em atraso.

Art. 2º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 90
(noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Esse é um projeto de lei de cunho social muito importante para os
servidores do Estado, principalmente no momento de crise econômico-
financeira. O Projeto autoriza o Poder Executivo a isentar de multa os
servidores que estão com o pagamento dos tributos em atraso. E assim,
garantir que num momento quando ocorrer atraso dos seus pagamentos, o
servidor não seja duplamente prejudicado pelo Estado, sem salário e com
os juros e multas sob tributos estaduais.

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 167 / 18

“Disciplina a realização de despesa pública com
publicidade de atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos, no âmbito da
administração direta e indireta e dá outras
providências.”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

 Art. 1º – A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, nos termos desta Lei.

§1 º – A publicidade de caráter educativo é a que se destina a
incentivar um comportamento de interesse coletivo na sociedade.Art. 2º –
É vedada a utilização do nome, slogan, imagem ou aparição de autoridades
constituídas do Estado em campanhas de publicidade promovidas por
órgãos ou entidade do poder público.

Art. 3º – Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição de 1988 consagrou o princípio da publicidade dos
atos administrativos, consagrando o acesso de todos da população as
informações sobre os atos administrativos, consagrando a transparência
dos atos públicos para qualquer interessado. Devendo o Poder Público,
com base no princípio da publicidade, tornar, por meio legítimo e oficial,
público o ato para que todos do povo possam ter acesso às informações
sobre acontecimentos de seus interesses.

O art.37, caput, da Carta Magna consagrou que todos os atos
administrativos sejam levados ao povo com base no princípio da
publicidade. Ainda o referido princípio, a fim de assegurar a impessoalidade
e a moralidade (princípios administrativos), elegeu elementos que devem
formar a publicidade.

Existe tanta escassez de publicidade, de caráter educativo,
patrocinada com recursos públicos, especialmente nos âmbitos estadual e
municipal. A Constituição Federal, Lei maior do país, para saber o que reza
sobre o tema. No seu Art. 37, § 1º, define:

“Art. 37 - A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

“§ 1º - A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo
ou de orientação social, dela não podendo constar nomes, símbolos ou
imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores
públicos.”

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 168 / 18

Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Aeroportuário do Estado do Maranhão (AERO –
MA), e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Aeroportuário do Estado do Maranhão (AERO – MA), que se regerá
pelas normas estabelecidas nesta Lei e, subsidiariamente, em seu
regulamento.

Art. 2º O (AERO – MA), tem por objetivo fomentar o
desenvolvimento das atividades aeroportuárias do Estado do Maranhão,
bem como dos negócios a elas relacionados.

Art. 3º Para a consecução dos objetivos do (AERO – MA), o
Poder Executivo Estadual fica autorizado a:

I - estimular o desenvolvimento de empresas prestadoras de serviço
nas seguintes atividades:

a) transporte aéreo;
b) movimentação, distribuição e armazenagem de mercadorias;
c) alimentação fornecida a bordo de aeronaves;
d) turismo; e
e) outras atividades conforme dispuser o regulamento.
II - Facilitar a realização do transporte multimodal, intermodal e

de transbordo e a utilização, consolidação e desconsolidação de cargas;
III - incentivar a criação de parques industriais voltados para a

fabricação de aeronaves, suas partes e peças, materiais de reposição,
manutenção ou reparo de aeronaves e de equipamentos e instrumentos de
tecnologia aeroespacial;

IV - apoiar o incremento das operações de importação e exportação
de mercadorias e da prestação de serviços, com utilização do transporte
aéreo;

V - celebrar convênio de mútua colaboração com órgãos ou
entidades das administrações públicas federal, estadual ou municipal.

Art. 4º. Para a efetivação do (AERO – MA), poderão ser
concedidos pelo Poder Executivo Estadual incentivos financeiros e fiscais.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O incentivo com redução de alíquota do Imposto sobre Circulação
de mercadorias e Serviços (ICMS) é para atividades que ainda não existem
no Estado, ligados ao setor aeroportuário. Isso vai nos deixar em igualdade
de condições com os outros estados tal como o Ceará, Pernambuco e Rio
Grande do Norte para atrair a implantação de um centro de conexões da
Latam.

A lei facilitam os negócios, incentivar o investimento estrangeiro,
favorecendo o turismo e o comércio, com injeção de recursos na economia
conferindo maior segurança jurídica à concessão dos benefícios fiscais, que
passariam a ser indicados expressamente na legislação, servindo para
fomentar o desenvolvimento das atividades aeroportuárias do Estado do
Maranhão, bem como dos negócios a elas relacionados.

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 169 / 18

“Estabelece a obrigatoriedade de fixação em obra
pública paralisada de placa contendo exposição dos
motivos da interrupção no Estado do Maranhão”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1° É obrigatório à fixação de placa em obra pública paralisada,
contendo, de forma sucinta, a exposição dos motivos de sua interrupção.
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Parágrafo único. Considerar-se-á obra paralisada, para os efeitos

desta Lei, aquela com atividades interrompidas por mais de 90 (noventa)
dias.

Art. 2° Além da exposição dos motivos deverá conter na placa de
que se trata esta Lei:

I – O endereço do portal na internet do órgão responsável, quando
houver;

II - O telefone da secretaria responsável pela obra paralisada.
Parágrafo único. A placa deverá ser colocada em local visível,

nos moldes e dimensões que possibilite a leitura das informações pelos
cidadãos.

Art. 3º A instalação da placa é de incumbência do órgão público
responsável pela obra.

Art. 4° Ultrapassado o prazo de paralisação de que trata o art. 1º
desta Lei, o órgão público responsável pela obra deverá remeter à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e ao Tribunal de Contas
do Estado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, relatório detalhado
justificando os motivos da paralisação da obra.

Parágrafo único. Deverá o órgão público responsável pela obra
disponibilizar no sítio da internet o relatório de que trata o caput deste
artigo, para que qualquer cidadão tenha acesso aos motivos da interrupção
da obra de forma mais detalhada.

Art. 5° O descumprimento dos prazos previstos nesta Lei,
acarretarão multa ao gestor do órgão público responsável pela obra no
valor de 1.000 UFR/MA – Unidade Fiscal de Referência do Estado do
Maranhão.

Parágrafo único. Em caso de reincidência, o valor do caput deverá
ser pago em dobro.

Art. 6° Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei surge da incessante busca para maior

transparência no Estado do Maranhão, ao instituir a obrigatoriedade de se
fixar em obra pública estadual paralisada, placa contendo a exposição dos
motivos da interrupção. Estabelece, ainda, que deve constar na placa o
telefone do departamento responsável pela obra no órgão público, bem
como o sítio na internet do portal da transparência do órgão, para que
qualquer cidadão tenha acesso aos motivos da interrupção de forma mais
detalhada com a finalidade de esclarecer a todos os motivos pelos quais
quaisquer obras públicas estaduais tenham paralisado, entendendo por
paralização um período superior a 90 (noventa) dias.

Vale dizer que a divulgação obrigatória de tais informações de
maneira sistemática e organizada estaria absolutamente consonante com o
princípio da publicidade inscrito no art. 37 da Constituição Federal de
1988:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

Também está em conformidade com a legislação infraconstitucional
que, do mesmo modo, assegura a subserviência ao princípio da publicidade,
conforme preconiza o art. 3º da Lei nº 8.666/1993 que institui normas para
licitações e contratos da administração pública:

“Art. 3° A licitação destina-se a garantir a observância do princípio
constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a
administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável e
será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos
da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade,
da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório,
do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.”

Corroborando com a matéria, a Lei nº 12.527 de 2011 (Lei de
Acesso à Informação), garante o amplo acesso a informação para promoção
de uma gestão transparente:

“Art. 6° Cabe aos órgãos e entidades do poder público, observadas
as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua
divulgação;”

Também destacamos, que na Lei Complementar nº 101/2000,
popularmente conhecida como Lei de Responsabilidade Fiscal, privilegia
a continuidade das obras públicas e a conservação do patrimônio público
antes que novas obras sejam iniciadas, conforme exposto no art. 45:

“Art. 45. Observado o disposto no § 5o do art. 5o , a lei orçamentária
e as de créditos adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente
atendidos os em andamento e contempladas as despesas de conservação
do patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes
orçamentárias.”

É uma importante maneira de preservar o erário, evitando o
desperdício de recursos públicos. Com o interesse de estimular o acesso a
informações das obras realizadas no Estado do Maranhão, razão pela qual
apresenta-se o presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 053 / 18

Concede a Medalha “Manoel Bequimão” ao Senhor
Sebastião Albuquerque Uchoa Neto

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão ao Senhor Sebastião Albuquerque Uchoa Neto.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data da sua
publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de julho
de 2018. - Sousa Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 054 / 18

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Osmir de Cássia
Sampaio”

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao senhor Osmir de Cássia Sampaio.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN. São Luís, 03 de Julho de 2018. - Othelino Neto
- Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 329 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno deste
poder, requeiro após ouvido o plenário, seja discutido e votado em regime
de urgência, o Projeto de Lei Ordinária nº 160/2018, que institui o dia
Estadual do Kitesuf e do Kitesurfista.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de julho
de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO Nº 330 /18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de congratulações com menção honrosa ao senhor Joel
Jacintho, por sua relevante contribuição à cultura popular, fortalecendo a
identidade do povo maranhense.

Joel Jacintho é jornalista, radialista e um dos mais atuantes na
cobertura e difusão da cultura popular maranhense, seu trabalho fortalece
continuamente a luta cultural do Maranhão, difundindo sempre o papel
histórico de nossa cultura, impedindo assim que as manifestações culturais
sejam deixadas de lado frente à novas manifestações artísticas. De tal
forma, nada mais acertado que honrar sua grande contribuição à cultura
popular em nosso estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO  Nº 331 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de congratulações com menção honrosa ao senhor Diego
Galdino, por sua relevante contribuição, como secretário de estado da
cultura e turismo, à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo
maranhense.

Diego Galdino desenvolve importante papel em defesa da cultura
popular do Maranhão, especialmente por suas ações na valorização e
fomento dos grupos e brincadeiras tradicionais de nosso estado. Como
secretário de estado da cultura e turismo é autor de grandes ações para
valorização e fomento cultural no Maranhão, promovendo o crescimento
econômico regional através de política com produção cultural como forma
de propiciar o crescimento do movimento turístico em todo o estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO  Nº 332 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de congratulações com menção honrosa ao Bumba
Meu Boi Sotaque Zabumba de Guimarães, por sua relevante contribuição
à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo maranhense.

O presente requerimento justifica-se pela necessidade de honrar a
história e o importante papel do Bumba Boi de Guimarães na cultura do
Maranhão. Originário do quilombo de Damásio, na cidade de Guimarães,
é o grupo de Bumba Boi mais antigo ainda em atividade no estado. Foi ele
quem deu origem ao sotaque de zabumba que engrandece e promove
continuamente o abrilhantamento da cultura popular em nosso estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO  Nº  333 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de congratulações com menção honrosa ao Bumba
Meu Boi Sotaque de Costa de Mão da Soledade, por sua relevante
contribuição à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo
maranhense.

O presente requerimento justifica-se vem honrar o importante
papel do Bumba Boi de Soledade na cultura maranhense. De sotaque costa
de mão, sempre marcado pelo ritmo cadenciado por instrumentos de
percussão, como caixas, maracás e pandeiros tocados com a costa das
mãos, o Bumba Boi de Soledade é um dos grupos de Bumba Boi mais
antigos em atividade, sendo um dos mais importantes expoentes da cultura
popular em atividade no Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de julho de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO Nº 334 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 160), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa,
sejam solicitadas a Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência
dos Servidores (Segep), Lílian Régia Gonçalves Guimarães, bem como
ao Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (Iprev), Joel Benin, informações detalhadas acerca da real
situação do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa) do Estado
do Maranhão.

Solicito os dados referentes às atuais disponibilidades financeiras
do Fundo de Previdência, apartando as aplicações por instituição financeira
e característica de aplicação, inclusive prazo e condições de resgate, bem
como as proposições para o reequilíbrio atuarial e financeiro desse Fundo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 03 de julho de 2018. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 3° Vice-Presidente
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO Nº 335 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação do presente Requerimento de Pesar pelo
falecimento no último dia 30 do mês de junho, do Secretário de Cultura de
São João do Sóter, o Sr.  Cícero de Jesus Costa Rocha, e do vereador
Antônio da Conceição Aguiar, conhecido como “Totonho”, pelo trágico
acontecimento durante o encerramento da festa junina no município.

Externamos os mais sinceros sentimentos à família e aos amigos
de Cícero Rocha e Antônio Aguiar, e em especial, à toda população da
cidade, colocando-nos solidários neste momento de inestimável perda.

Neste momento de dor este Poder Legislativo, deixa externado sua
imensa gratidão, desejando que descansem em paz, ao lado do nosso bom
Deus. Transmita-se o teor desta à família enlutada, aos familiares e amigos.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 03 DE JULHO DE 2018. - JUNIOR
VERDE - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO Nº 336 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após ouvido
o Plenário, seja convidado a prestar esclarecimentos a esta Casa: o Senhor
Joel Fernando Benin, presidente do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), no dia 11 de julho, às 11
horas, na Sala de Reunião das Comissões, acerca de atos de gestão
administrativo-financeira desse Instituto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JULHO DE 2018. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

REQUERIMENTO Nº 337 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 145/2018,
que  Considera Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão a Marcha
para Jesus em Imperatriz, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  04 de julho de 2018. - MARCO
AURÉLIO -  Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 05.07.18
EM: 04.07.18

INDICAÇÃO Nº 427 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do Regimento
Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Prefeito Municipal de São Luís, o Sr. Edvaldo
Holanda Júnior, com cópia para o Secretário Municipal de Educação,
o Sr. Moacir Feitosa, para que realize em caráter de urgência, a conclusão
das obras da Unidade de Educação Básica (UEB) no Residencial Ribeira,
zona rural do município de São Luís/MA.

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como a
saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes quando
esse direito for violado ou desrespeitado.

Destarte, considerando a necessidade de atender as demandas da
zona rural e ainda, partindo do compromisso de promover o
desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de educação, concebendo
o quantitativo de alunos a serem atendidos, propiciando o atendimento
pelo setor público do acesso à infraestrutura necessária para o ensino, é
que se justifica a presente proposição.

No contexto, tem-se que as pessoas que procuram vagas nas
escolas da rede pública da zona rural, deparam-se com diversos problemas
de infraestrutura, que comprometem e oferecem prejuízos, no que diz
respeito as condições dignas e apropriadas para o estudo, sendo esta a
atual situação da comunidade em epígrafe, que está padecendo com a
ausência de uma escola na localidade, em razão da não conclusão das obras
de reforma intentadas.

Sabe-se que a inexistência de uma unidade educacional prejudica a
comunidade local, uma vez que para acesso à educação, os alunos precisam
se deslocar para o bairro do Cajueiro, em uma área mais longínqua e de
difícil acesso, dada a inexistência de transporte público regular, para pleitear
vagas nas escolas da rede pública.

Ressalta-se que as referidas informações foram prestadas pela
comunidade local, reiterando a necessidade de providências para o alcance
de condições estruturais capazes de satisfazer o direito social à educação,
malferido pela não conclusão das obras da aludida instituição de ensino.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para o
desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança positiva
para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o certo e o errado,
e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim, como forma de fomentar
a educação em todas as regiões do Estado, torna-se imprescindível a
apresentação desta indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 02 DE JUNHO DE 2018– JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 428 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova a
inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual do Bloco B, no
bairro da Cidade Olímpica, área da feira, ao lado da delegacia de polícia,
município de São Luís.

As vias na área do Bloco B encontram-se em péssimo estado de
conservação, ocasionando grandes dificuldades, em especial no transito de
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mercadorias e clientes do comercio na região. Desta forma entende-se por
de grande importância a presente indicação, visando garantir assim uma
infraestrutura digna aos que tem de transitar pela área.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de julho
de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 429 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, que promova a
inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo Estadual do Recanto dos
Signos, em especial as avenidas Palmeirândia e Paraíso, município de São
Luís.

A presente indicação atender as demandas dos moradores da região,
em razão da situação em que se encontram as vias da comunidade, em
especial as avenidas Palmeirândia e Paraíso, importantes vias para o
escoamento do transito na região, que estão em estado precário, causando
grandes transtornos à população e dificultando o ir e vir de pessoas e
mercadorias, obstaculizando inclusive o transporte público coletivo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de julho
de 2018. - Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 430 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
ESPORTE E LAZER, HEWERTON CARLOS RODRIGUES
PEREIRA, solicitando que aprecie a possibilidade de INSTITUIR O
VALE ESPORTE NO MARANHÃO, com o objetivo de possibilitar o
acesso de alunos da rede pública estadual de ensino aos eventos esportivos
oficiais no Estado do Maranhão.

A nossa Constituição Federal estabeleceu que é dever do Estado
fomentar as práticas desportivas formais ou não formais, sendo um direito
de cada cidadão a sua promoção e o seu desenvolvimento.

Em consonância com o comando constitucional federal, a
Constituição deste Estado do Maranhão disciplinou, também, ser dever
do Estado o fomento da prática desportiva em todas as suas modalidades,
considerando, inclusive, o lazer como uma forma de promoção social,
merecendo atenção especial do Estado.

Diante de tais determinações constitucionais, possível se perceber
que os legisladores tiveram por objetivo enfatizar a prática desportiva,
tendo em vista os diversos aspectos positivos verificados ao longo dos
anos por aqueles que mantenham algum contato com qualquer modalidade
esportiva.

Medida mais do que cabível, pois, e incentivadora da prática
desportiva é a que ora se apresenta, uma vez que se está impulsionando o
contato dos jovens com âmbito desportivo, bem como com todos os
aspectos positivos fisicos e sociais que a realização de uma atividade física
pode trazer para o ser humano

Plenário Nagib Haickel, 03 de julho de 2018. - WELLINGTON
DO CURSO - Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Edson Araújo, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDSON ARAÚJO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia.
Eu gostaria inicialmente de ler a mensagem bíblica do nosso Pastor Otoniel
Martins, nosso pastor capelão, que diz o seguinte: “Assim diz o Senhor
Deus: Façam o que é justo e honesto. Protejam dos exploradores aqueles
que estão sendo explorados. Não maltratem e nem explorem os
estrangeiros, os órfãos e as viúvas. Não matem pessoas inocentes neste
lugar sagrado”. (Profeta Jeremias 22.3). Estou vindo a esta tribuna hoje
para atender a uma reivindicação da Associação Comunitária Guajajaras,
da Terra Indígena Lagoa Comprida Ascaua, da Aldeia Leite, município de
Jenipapo dos Vieras. Trata-se da segurança dos agentes ambientais,
guardiões das florestas, da Terra Indígena Araribóia do Estado do Maranhão.
Esse território pertence ao povo Guajajaras e aos Awá, isolados, onde
constantemente esta terra está sendo invadida por madeireiros ilegais de
uma forma alarmante, colocando em risco toda a floresta, as nascentes e
principalmente os Awá isolados. Se não forem tomadas as devidas
providências para a proteção das terras indígenas, todos os Awás serão
extintos de uma forma desumana e covarde. A nossa associação indígena –
ASCAUA, entidade que existe há mais de 10 anos, tendo tomado
conhecimento dos recentes fatos alarmantes, vem tornar público o que
está acontecendo dentro das terras indígenas e dizer que estamos
comprometidos e engajados nessa luta de proteção territorial das terras
indígenas e de povos indígenas. Nossos guardiões indígenas estão recebendo
ameaças dos madeireiros e suas cabeças estão a prêmio, não restando a
estes sequer o direito de ir e vir no âmbito de seus territórios onde estão
situadas as suas aldeias e tão pouco andar nas cidades. Gostaríamos que
todos os órgãos competentes tomassem as devidas providências, em caráter
de urgência, pois tememos o pior. Nossos guardiões precisam de apoio
imediato, de recursos e equipamentos necessários para continuarem a
desenvolver o trabalho de proteção de suas terras. Precisam também que
as equipes se desloquem para essas áreas conflitantes a fim de combater e
expulsarem das terras indígenas esses infratores das leis. Eu tenho aqui as
palavras de um guerreiro indígena protetor de sua casa, de sua mãe natureza,
de sua terra, que diz o seguinte: Eu como guardião da terra indígena
Araribóia, talvez seja porque sou um selvagem e não entendo como é
possível comprar ou vender o céu, ou o calor da terra, essa é pra nós uma
ideia estranha, se nós não somos donos da frescura do vento nem do
brilho da água, então como pode ser vendido? Cada pedaço desta terra é
sagrado para o meu povo, sabemos que o homem branco não entende os
nossos costumes, cada raio de luz, cantar dos pássaros, cair das folhas e
zumbido dos insetos, são para o pensar e o sentir do meu povo. São as
palavras do Chuí Guajajara, guardião das florestas. Para que as
autoridades tomem conhecimento de tudo o que está acontecendo, que não
é um fato novo, já é coisa antiga, coisa que vem ocorrendo já há muitos
anos em nosso estado, foram encaminhados ofícios, por meio da nossa
assessoria, que é responsável por este trabalho, muito bem administrado e
coordenado pela nossa assessora Érica Nogueira, que está à frente desse
trabalho de proteção às terras indígenas, e para isso foi encaminhado ofício
para o Ministério Público Federal do Maranhão para o procurador, Dr.
Ilton Araújo de Melo; para o Ministério Público do Meio Ambiente do
Maranhão, procurador, Dr. Luís Fernando Barreto; para a Delegacia de
Combate a Crimes contra o Meio Ambiente da Polícia Federal do Maranhão,
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delegado doutor Natan Vieira de Vasconcelos; para a Superintendência do
IBAMA do Maranhão, doutor Pedro Leão; para o Comando Geral da
Polícia Militar do Maranhão, Coronel Jorge Luongo; para a Secretaria dos
Direitos Humanos e Participação Popular do Estado do Maranhão, o
secretário Francisco Gonçalves, para a Secretaria de Segurança do Estado
do Maranhão, o secretário Jefferson Portela; para a Câmara Federal, para
o deputado federal Sarney Filho, do Partido Verde; para a Câmara Federal
do Secretário Nacional do Podemos Verde, deputado federal Roberto de
Lucena, que neste mês de fevereiro deste ano recebeu aqui o Título de
Cidadão Maranhense, para a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, o
presidente doutor Walace Moreira Bastos e para a Procuradoria-Geral da
República, procuradora doutora Raquel Ferreira Dodge. Senhor Presidente,
eram estas as minhas palavras, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Ana do Gás, por 5 minutos, sem apartes. Deputado Sousa
Neto, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhor Presidente, nobres Deputados, galeria, imprensa,
meus amigos da imprensa, aos internautas, aos telespectadores que assistem
A TV Assembleia. Vou ler aqui a Mensagem Bíblica do Pastor Otoniel.
Assim diz o Senhor: Façam o que é justo e honesto. Protejam dos
exploradores aqueles que estão sendo explorados. Não maltratem, nem
explorem os estrangeiros, os órfãos e as viúvas, não matem pessoas
inocentes nesse lugar sagrado. (Profeta Jeremias). Está lida a sua
Mensagem, Pastor. Senhor Presidente, o que me traz a esta tribuna agora
é uma indignação, Deputado Max Barros. Indignação do povo da Região
do Vale do Pindaré em relação a uma criança de 03 anos de idade, o
pequeno Tomás. O pequeno Tomás tem um problema cardíaco chamado
‘hipoplasia’ do coração esquerdo. Já passou por duas cirurgias e precisa
ser submetido a um terceiro procedimento cirúrgico em São Paulo, no
Hospital Beneficência Portuguesa, já determinado pela Justiça. O Maranhão
deu uma liminar para que o Governo do Estado do Maranhão custeie as
passagens e o Secretário Carlos Lula não cumpre a decisão. Os pais do
pequeno Tomás, o cabo Amaral e a professora Tássia estão fazendo apelo
para toda sociedade, Santa Inês, Pindaré-Mirim, toda a região hoje sente o
drama de uma criança de 03 anos de idade que quer só apenas viver e para
isso tem que recorrer à Justiça. Porque se não tem tratamento, no Estado
em que vive, existe o TFD, Tratamento Fora do Domicílio, e os pais já
ganharam na Justiça o direito do pequeno Tomás de fazer a cirurgia lá,
porque os médicos são americanos e eles só vêm para cá nesse período. E
foi negado, até agora não foi atendida a decisão que foi dada, foi ganho do
Governo do Estado a decisão para o pequeno Tomás ser levado para fazer
a cirurgia. Eu queria aproveitar que o Governador do Estado do Maranhão
está, neste momento, em Pindaré inaugurando uma obra que não é sua, que
é o Engenho Central, que é uma obra IPHAN, do Governo Federal, que é
um sonho que foi atendido, depois de tanto tempo, pela diretora nacional
do IPHAN, doutora Kátia e do Maurício Itapary que está aqui fazendo
um grande trabalho no estado do Maranhão, e aproveita, Governador, e
visite a família que está lá com seu pequeno Tomás agonizando. Aproveite
também e reafirme seu compromisso, que já foi cobrado nesta Casa, que
foi a promessa da duplicação da MA-320, que liga Santa Inês a Pindaré-
Mirim, na qual já morreu muita gente e gente amiga nossa, Deputado
Wellington. A quantos velórios e enterros eu já fui! E o Governador
prometeu. Aproveite, Governador, que V. Exa.ª está em Pindaré e reafirme
o compromisso da duplicação. Aproveite também e dê uma passadinha no
7º Batalhão para saber como estão as condições de trabalho dos nossos
policiais militares e como está o andamento das obras. Dei entrada aqui no
requerimento que foi passado por esta Mesa, e até agora não obtive uma
resposta, Deputado Wellington, de como está o andamento das obras do 7º
Batalhão, que eles estão sem a mínima condição. Então, ao Governador do
Estado do Maranhão, que está em Pindaré-Mirim agora mentindo para
aquela população, aproveite, ajude o pequeno Tomazinho. Tomazinho,
você não está só nessa luta, o povo do Vale do Pindaré, o povo do Maranhão
vai fazer com que esse Governador se sensibilize com essa causa que é a
única causa que você quer, sua família e todos aqueles que estão engajados
nesse projeto, nesse processo, é que você viva. E com fé em Deus esse

Governador vai ser sensibilizado. Espero do fundo do meu coração que o
Governador atenda a esse clamor não só da família, da sociedade para uma
criança que só quer viver. E já foi dada uma liminar e o Governo do Estado
está entrando, Deputado Wellington, para tentar derrubar uma liminar e
não deixar uma criança de 03 anos de idade viver.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, Deputados,
Deputadas desta Casa, imprensa, galeria, TV Assembleia, a todos que nos
assistem, bom dia. Quero hoje aqui parabenizar alguns municípios onde
diretamente participei das suas festas juninas neste mês de junho, os
quais, mesmo com muitas dificuldades, não abriram mão de proporcionar
e apresentar a cada municípios os festejos juninos, as suas danças, em
especial o município de Cururupu na pessoa da Prefeita Rosinha. O
município de Capinzal também fez um belíssimo arraial ao povo de
Capinzal. O município de Governador Archer, em nome da Prefeita,
Doutora Jesus, que proporcionou também uma grande festa. O município
de Presidente Juscelino onde pude participar também de grandes
apresentações. O município de Cachoeira Grande, de Joselândia, de Primeira
Cruz, na pessoa do ex-candidato a Prefeito, Alcides Cruz. Estive lá presente
participando, visitando o município. Eu gostaria de parabenizar o Secretário
de Cultura, Diego Galdino, que diretamente junto com o nosso Governador
Flávio Dino contribuiu com todas essas atividades. Parabenizo aqui o
Diego que deu toda a assistência e o nosso Governador para que essas
festas pudessem ter acontecido. E, em especial, eu gostaria aqui de registrar
e parabenizar o município de Esperantinópolis que completou 64 anos, no
último dia 27, estive presente ao lado do Prefeito Aluisinho que enfrenta
grandes dificuldades com a redução do FPM daquele município, mas que
mesmo assim tem mostrado que é um grande gestor e apresentou a sua
população com o meu apoio, com o apoio do Governador Flávio Dino
uma grande festa de São João e de aniversário da cidade. Na ocasião, no dia
27, participei do início de obras de quarenta e sete casas do Povoado
Lagoinha, ao lado do ex-vereador Cinaldo e da sua esposa Vereadora
Udivânia, nós demos início a construção de quarenta e sete casas, lá nesse
povoado, onde fomos muito bem recebidos com café da manhã. Participou
também desse início de comemorações o Vereador Pedro Lucas Fernandes,
representando o Deputado Federal Pedro Fernandes. Eu gostaria aqui de
registrar os meus agradecimentos a essa comunidade de ter participado
desse início dessa luta, que há mais de três anos, eles buscavam a realização
desse sonho da construção dessas casas pelo Programa Minha Casa, Minha
Vida. E ainda em clima de confraternização, Deputada Francisca, seguimos
para um almoço no povoado Palmeiral, a convite do Vereador Braqueara,
vereador daquela comunidade, um dos maiores povoados do município de
Esperantinópolis, onde anunciamos lá, onde direcionei seiscentos mil de
recursos de Emenda Parlamentar para pavimentação asfáltica, de lá e do
Povoado Bom Princípio. A pavimentação desses povoados só será possível
também, e eu não poderia deixar aqui de registrar o recurso do Deputado
Federal Pedro Fernandes, dos novecentos mil destinados que totalizam
um milhão e meio de recursos, junto com a minha Emenda e a Emenda do
Deputado Pedro Fernandes, para que a gente possa realizar de fato esse
tão desejado sonho, Deputado Marco Aurélio, daquela comunidade, que
logo, logo vai estar sendo asfaltada. Eu quero aqui agradecer o carinho, e
que se julgue o nome da cidade e que a gente não possa perder a esperança,
dizer àquela comunidade, que preparou esse almoço e que lá juntos
anunciamos essas obras, não poderia deixar de mencionar o nome do nosso
Governador Flávio Dino, que isso não seria possível também se nós não
tivéssemos o apoio dele. Quero agradecer aqui. E logo, logo, se Deus
quiser, estaremos inaugurando e comemorando mais esse asfalto no povoado
Palmeiral tão sonhado, e, se Deus quiser, essa comunidade vai estar lá com
esse sonho realizado. Não parando por aí, Presidente Othelino, já para
finalizar, seguimos para entrega do tão sonhado Estádio Vereador Zé, na
sede do município, que foi recuperado, reconstruído, que há mais de 10
anos, essa obra está lá parada, incompleta e onde hoje a população
comemorou e recebeu esse presente com muita felicidade. Um estádio
totalmente recuperado, com gramado adequado, iluminação, arquibancada,
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vestiário. E a juventude, que pratica esporte naquele município, ficou
muito feliz de saber que o Prefeito Aluisinho enfrentou muitas dificuldades
e barreiras para que pudesse ser concluída essa obra. E também quero
registrar aqui parabenizando o nosso Governador pela entrega de 79
patrulhas, ontem no Palácio Henrique de La Rocque, para os municípios
do nosso Estado do Maranhão, para algumas associações do nosso Estado
do Maranhão e gostaria de mencionar aqui alguns municípios, que participei
diretamente da entrega, que nessa reta final deste primeiro mandato estamos
a todo vapor cumprindo e mantendo o nosso Governador no ranking do
Governador que mais cumpriu as suas promessas de campanha, no Brasil.
Quero parabenizar o Governador Flávio Dino, em especial os municípios
que receberam suas patrulhas agrícolas para beneficiar o fortalecimento da
agricultura familiar. Parabenizar o Secretário Júlio que na ocasião estava lá
entregando, da Agricultura Familiar, alguns deputados federais, ao nosso
Governador Flávio Dino, em especial os municípios que receberam, que
saíram muito felizes com esse benefício. O município de Cururupu que
recebeu o seu trator, o município de Capinzal, o município de Governador
Archer, o município de Santo Antônio dos Lopes, eu só tenho aqui a
agradecer e colocar aqui, ao nível de Estado do Maranhão, os esforços e as
metas que o nosso Governador tem mantido no nosso Estado com o nosso
apoio, com o apoio desta Casa e parabenizá-lo. E convido também a todos
a participarem da entrega da tão sonhada MA-023, que liga Miranorte a
Joselândia, um grande sonho lá da minha região, Deputada Francisca Primo,
que vai ser entregue amanhã graças a dedicação e o compromisso do nosso
Governador. Essa estrada está lá totalmente recuperada, que há mais de 10
anos não era recuperada. Então é isso, meus amigos, eu quero agradecer a
todos os municípios que estiveram ontem participando da entrega dessas
patrulhas, ao São João que eles proporcionaram nesse mês de junho,
apesar das dificuldades que nós estamos vivendo no país e nos municípios.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo Holanda, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Comitê de Imprensa. Senhor Presidente, reflexo dos investimentos do
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, São Luís figura como a terceira capital
do Nordeste que mais se desenvolveu em 2016. Esse não é um dado de um
instituto de pesquisas local ou do Estado ou mesmo do Norte ou Nordeste
brasileiro, é simplesmente constatação da Federação das Indústrias do
Estado do Rio de Janeiro – FIRJAN. O estudo toma como referência
padrões de desenvolvimentos encontrados em países com elevados
indicadores socioeconômicos, tendo como base dados da educação, saúde,
emprego e renda. Num resultado que monitorou os indicadores sociais em
5.471 municípios do país, o Prefeito Edvaldo consegue atingir um patamar
inédito para a cidade, mesmo enfrentando severa crise nacional. Com
trabalho e planejamento da atual administração, a curva de desenvolvimento
no município foi retomada e a tendência é que, nos próximos levantamentos,
a cidade apareça em posição de destaque ainda maior. Os avanços são
vistos em todos os setores da cidade. Na educação, o Prefeito retomou e
climatizou escolas, realizou concurso público, investiu na capacitação dos
professores, reduziu a distorção de quatro para dois calendários, promoveu
a queda de índice de analfabetismo em outras regiões ou em outras ações
que foram sendo reforçadas e expandidas com o lançamento do Programa
Educar Mais. Na infraestrutura, Edivaldo também conseguiu dar uma
guinada na cidade. O grande volume de obras espalhadas por São Luís é
visível, indo de intervenções de trânsito até pavimentação de ruas e
construção de pontes e rede de drenagem. Na saúde, outro setor analisado
pelo estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a
gestão Edivaldo também se destaca com reforço da atenção básica, reforma
de unidades de saúde, investimento em equipamentos e capacitação de
pessoal. Outro marco da gestão Edivaldo que também contribuiu para o
bom resultado no estudo, foi o pagamento em dia do funcionalismo público,
uma injeção na economia da cidade. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, administrar uma cidade como esta, dentro da crise que a Nação
atravessa, é obrigado realmente ter planejamento, gestão pública, ter os
olhos e as ações voltadas para multiplicação de recursos escassos, quase
inexistentes para além de pagar uma folha altíssima, completamente em

dia e muitas vezes com datas anteriores a que o calendário marca,
desenvolver obras de intervenção, como intervenção de engenharia de
trânsito, como bairros inteiros recuperados em um território imenso
completamente destruído ao longo de décadas. É obrigado ter o coração
voltado para ações que realmente possam atingir as pessoas mais carentes,
mais necessitadas, as que mais precisam, como é o caso agora do
asfaltamento inteiro da Estiva, um bairro há décadas, não é nessa
administração, um bairro há décadas ignorado por administrações passadas,
pavimentação trituradas, completamente destruídas, Professor Marco
Aurélio, e que agora vê por meio de asfalto na rua, a recuperação completa
e isto pode não significar muita coisa para a maioria de nós, nesta Casa,
mas para aqueles que estão ali, anos e anos, ignorados pelo o Poder Público,
vendo suas crianças brincarem ora na terra, ora na lama, na poeira, e agora
passar a ver suas crianças brincando em cima de ruas pavimentadas, aquilo
é de uma importância extraordinária para o cidadão que mora ali. Parabéns
ao Prefeito Edivaldo Holanda Júnior pela ação que desenvolve aqui, falta
muito, há muitas necessidades, é verdade, mas os recursos são imensamente
escassos. Com determinação, com vontade, com gestão, com planejamento,
o Prefeito tem conseguido fazer muito mais. Obrigado, Senhor Presidente,
obrigado, Senhoras e Senhores Deputados, pela atenção.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Senhores e Senhoras
Deputados, no ano passado quando votamos aqui o Projeto de Lei
Complementar que criou um Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão, do IPREV, eu fiz um alerta que essa mudança era
para pior. Era uma mudança que serviria apenas para atender os interesses
políticos do Governador do Estado. Lembro muito bem do posicionamento
que tivemos quando da votação dessa matéria, realizamos duas audiências
públicas, porque o Governador mandou um Projeto de Lei para cá retirando
do Conselho de Administração, do FEPA, o Ministério Público,
representante do Poder Judiciário, representantes de várias categorias que
devem fazer parte e avalizar os atos de administração dos recursos do
FEPA. Aí senhoras e senhores, qual não foi a nossa surpresa após a sanção
da Lei que criou o Instituto de Previdência, nós viemos a esta tribuna
denunciar que dos 63 cargos em comissão criados pelo Governador Flávio
Dino para o Instituto de Previdência, no dia seguinte ele baixou um Decreto,
Decreto 33.594, de 8 de novembro de 2017, onde ele remanejou 24 cargos
em comissão para a Secretaria de Governo (SEGOV). Ora, senhoras e
senhores, foi criado o Instituto de Previdência, foram criados 63 cargos em
comissão, aí vem o Governador no dia seguinte após a criação e leva 24
cargos em comissão para nomear afilhados políticos. E por que estou
dizendo isso? Porque bem aqui estava o real interesse do Governador
Flávio Dino em relação ao futuro da Previdência dos Servidores do Estado
e agora já não mais surpresa, o que acontece? Uma tentativa de antecipação
de mais de R$ 400 milhões do fundo, que estavam aplicados junto a uma
instituição financeira. Essa antecipação, senhoras e senhores, vai gerar
prejuízo por conta da ausência dos rendimentos, que não terão mais. Este
final de semana já tivemos um atraso no pagamento da aposentadoria dos
servidores do Estado, é o Governador, senhoras e senhores, fazendo política
com o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão. É por isso que
apresentei hoje um requerimento para que venha a esta Casa prestar
esclarecimentos sobre a gestão administrativo-financeira desse Instituto
do Senhor Joel Fernandes Benin, um paranaense que é filiado ao PCdoB e
que o Governador achou por bem nomear como Presidente do Instituto de
Previdência. Então amanhã, Senhor Presidente, esta matéria estará na Ordem
do Dia, segundo o nosso regimento, para que possamos aprovar e trazer a
esta Casa luz sobre esse caso do IPREV. Queremos saber, primeiro, o que
está acontecendo com os recursos para pagar os aposentados do estado do
Maranhão? Mais de R$ 400 milhões foram pedidos para serem retirados
de uma aplicação que só deveria ser retirado no ano que vem e no ano
seguinte. Então o que foi? Em curto espaço de tempo o Governador já
conseguiu quebrar o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão.
Que o Senhor Joel Benin diga a todos nós aqui da Assembleia o que está
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acontecendo. Precisamos saber também por que pela primeira vez está
havendo atraso no pagamento dos aposentados do Estado do Maranhão,
que o Presidente do Instituto de Previdência venha dizer a esta Casa o que
está acontecendo. O que nós não podemos aceitar é a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, que tem o poder de fiscalizar e o dever de
fiscalizar os atos do Poder Executivo, ver comprometido o pagamento dos
pensionistas e aposentados do Estado do Maranhão e fechar os olhos para
tudo isso que está acontecendo. Um tempo atrás, desta mesma tribuna, eu
estive aqui denunciando o remanejamento de recursos do FEPA para outras
áreas do Governo do Estado. Fizemos esta denúncia, levantamos essa
questão, apresentei o requerimento na época para que fosse feita uma
consulta ao Tribunal de Contas do Estado sobre esse remanejamento, e o
que foi que aconteceu? A base do Governo rejeitou a consulta ao Tribunal
de Contas do Estado para saber se o Governador poderia remanejar recursos
do Fepa. Está aí a resposta. A resposta não precisa mais perguntar a
ninguém, está aí o resultado, atraso no pagamento de aposentadorias
retiradas de mais de 400 milhões de reais de recursos do Fepa que estavam
aplicados, porque não se consegue fazer uma gestão técnica. E é por isso,
Senhoras e Senhores, nem conheço quem é o Senhor Joel Benin, mas é por
isso que disse aqui da criação do IPREV, será que não tinha um maranhense
com a competência para gerir o Instituto de Previdência? Esse Instituto,
Senhoras e Senhores, deveria ter à frente um servidor do Estado que teria
o zelo, teria preocupação de lidar com os recursos para o pagamento dos
servidores, tanto da aposentadoria como na pensão. Não. Mas o Governador
achou por bem importar um paranaense, cuja única qualificação que tem,
segundo os olhos do Governador, é ser filiado ao PCdoB, ao partido do
Governador. Portanto, que esta Casa possa aprovar a vinda do Senhor Joel
Benin a esta Casa para que ele fale de forma clara, mostre a esta Casa, a nós
que somos os fiscais do Poder Executivo, o que está acontecendo com o
Instituto de Previdência do Estado do Maranhão. Esse ato é, antes de mais
nada, um respeito e a defesa dos direitos dos pagamentos futuros das
pensões e aposentadorias dos servidores do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio. Alguém mais depois do Deputado Marco
Aurélio pediu questão de ordem?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Senhor Presidente, eu gostaria de solicitar, dada a importância e uma
sintonia que há nesta pauta, uma agenda que reforçará demais a Região
Tocantina, que é o Projeto de Lei nº 147/2018, que cria o Centro de
Ciências da Saúde, incluindo o curso de Medicina na UEMASUL. Eu
queria solicitar a V. Ex.ª que colocasse esse projeto no primeiro item da
pauta, com a consonância, com a concordância dos líderes, para que a
gente pudesse votar e depois que houvesse a discordância em algumas
outras matérias para a gente pudesse ver se consegue votar neste momento,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Só um instante, Deputado Zé Inácio. Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª está
contemplado. Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Presidente, é só a
respeito da CPI da Cyrela, pedir para reiterar, na verdade, a indicação dos
membros, alguns Blocos já fizeram indicação. E nós estamos aguardando,
inclusive o nosso Bloco, o Líder Rafael, fazer as indicações.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Tudo bem, Deputado Zé Inácio. Com a concordância de todos, vamos
apreciar o Projeto de Lei 147, de autoria do Poder Executivo, que cria o
Centro de Ciências da Saúde, na estrutura organizacional da Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão, UEMASUL, vou suspender
a Sessão para que as comissões emitam os pareceres. E peço, Deputado
Glalbert Cutrim, que vai presidir as Comissões, que inclua o Projeto de Lei
127, de autoria do Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre prioridade
de atendimento a pessoas portadoras de diabetes nos órgãos públicos.

Peço aos Deputados que permaneçam em plenário que nós vamos em
seguida reabrir a Sessão.

O SENHOR P RESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Senhor
Presidente, o Projeto de Lei nº 147/2018, que cria o Centro de Ciências da
Saúde – CCS, na estrutura organizacional da UEMASUL, Campus
Imperatriz, altera a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, e dá outras
providências, foi aprovado por unanimidade por esta Comissão, assim
como o Projeto de Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa
(lê). Também foi aprovado pelas comissões pertinentes, por unanimidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação o Projeto de Lei n.º 147, de autoria do Poder Executivo. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(questão de ordem) – Eu quero, de modo especial, fazer um agradecimento
a esta Casa, a todos os parlamentares, sejam da Base sejam da Oposição
por entenderem a relevância desse projeto e entenderem a prioridade, a
urgência que ele tinha de ser votado e ninguém fez obstáculo para votá-lo.
A aprovação desse projeto hoje, por unanimidade, dá as condições para a
materialização desse sonho. Neste momento toda a Reitoria da UEMASUL
está acompanhando lá de Imperatriz a transmissão desta sessão e faço
questão de agradecer. Projeto de Lei de iniciativa do Governador Flávio
Dino, do Governo do Estado, mas que esta Casa, para além de questões
políticas, observa o que é importante para o Estado e aprova, por
unanimidade. Quando foi da criação da UEMASUL, houveram resistências,
mas foi aprovado por unanimidade e agora sem qualquer resistência e o
curso de Medicina em pouco tempo passará a ser realidade na nossa
UEMASUL. Muito obrigado a todos os parlamentares desta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Esse Projeto de Lei 127/2018, do Deputado Roberto Costa, fica
transferido para a próxima sessão em razão da ausência do autor. Peço que
as questões de ordem sejam feitas de forma objetiva para a gente seguir a
Ordem do Dia.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão de
ordem) – Senhor Presidente, apenas para parabenizar o Governador Flávio
Dino pela sensibilidade e pela dedicação que tem prestado, no seu mandato,
à Região Tocantina, à região Sul Maranhense. E hoje essa sessão uma
Sessão Especial mesmo, para todos nós representantes da Região Tocantina
que aprovamos o curso de Medicina para UEMASUL, que esse é um
sonho antigo de toda a população tocantina e sul maranhense. E quero
registrar, Senhor Presidente, que desde 2011, no meu primeiro mandato,
eu já fiz a Indicação, estou com o Diário Oficial aqui na mão, a Indicação n.º
025/2011 em que eu pedia o curso de Medicina para Imperatriz, para a
UEMA. E, também, concomitantemente, com o curso de Enfermagem
para a UEMA de Imperatriz que hoje é UEMASUL. Queremos registrar,
Presidente, da importância também de que a gente possa, com o curso de
Medicina, também aprovar o curso de Enfermagem para UEMASUL de
Imperatriz, da região Sul do Estado e, também, o curso de Educação Física.
São cursos que em conjunto são muito importantes para o desenvolvimento
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da Saúde e para o alunado que espera realmente esses 03 cursos lá, o mais
urgente, a serem implantados na UEMASUL. Parabéns a todos os
Deputados que aprovaram, ao Governador Flávio Dino, e principalmente
para toda Imperatriz e região que se consolida, mais uma vez, como um
polo educacional. Mas, Presidente, só quero terminar, da importância, que
precisamos também da implantação do curso de Medicina em Balsas, na
UEMA ou na UFMA. Esse é um pedido nosso, já fizemos esse
encaminhamento. A importância de Balsas, a importância econômica, social
e política, é muito importante a implantação desse curso, posteriormente,
farei um pronunciamento, mas digo que já há esse encaminhamento e é
muito importante investimentos também nos campi de Balsas e Grajaú, da
mesma forma. Muito obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) - Senhor Presidente, eu quero destacar alegria, na
manhã de hoje, na Sessão Especial, e a aprovação da criação do curso de
Medicina, na cidade de Imperatriz, e como já havia destacado antes, não só
um sonho, mas uma luta nossa, desde o início do mandato, nós que
apresentamos uma Indicação no dia 11 de fevereiro, Indicação nº 040 para
a criação e implantação do curso de Medicina tanto em Imperatriz como
em São Luís. Então, hoje é motivo de alegria, dedicar a todos os nossos
alunos, a todos os estudantes do ensino médio, daqueles que almejam
fazer o curso de Medicina, que almejam ser médicos, foi uma grande
conquista para a população para todo o Estado do Maranhão. E contar
também, Senhor Presidente, com a atenção de Vossa Excelência e dos
demais Deputados, para que nós possamos continuar também na luta e a
criação do curso de Medicina também na UEMA, em São Luís. Seria de
suma importância também a criação e implantação do curso de Medicina,
na Universidade Estadual do Maranhão, na capital, já temos em Caxias,
agora a criação na cidade de Imperatriz, região Tocantina e também a luta
continua para a criação do curso de Medicina, na capital, na UEMA, em
São Luís. É o que tínhamos para momento, muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela Ordem,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Quem foi que pediu a Questão de Ordem? Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, consignar meu voto a favor do Projeto tanto
da Comissão quanto em plenário, e dizer que esta é uma luta de todos nós,
desde o primeiro mandato, a gente vem trabalhando, nós trabalhamos,
todos nós, pela implantação dos cursos de Medicina não só esse na
UEMASUL, mas também na Universidade Federal do Maranhão que
estará implantado, funcionando, formando médicos, na iniciativa privada,
e agora o Estado completa esse círculo introduzindo e colocando o curso
da estatura, da envergadura que é o curso de Medicina ali na UEMASUL.
Portanto, eu quero parabenizar o Governador Flávio Dino, parabenizar o
Estado por essa iniciativa e, principalmente, parabenizar o povo de
Imperatriz, porque hoje somos sem dúvida, temos ali 21 instituições de
ensino superior naquela cidade oferecendo e cumprindo aí as suas funções
sociais e transformamos, sim, Imperatriz, Deputado Marco Aurélio, num
grande polo de ensino superior, não diria apenas do Maranhão, mas também
do Brasil. Portanto, todos nós hoje, maranhenses, em especial o povo da
Região Tocantina, precisamos comemorar. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Concedo a palavra ao Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Deputado presidente,
só questão de ordem. Após o projeto de lei que foi votado agora do
Deputado Marco Aurélio, peço verificação de quórum, por gentileza

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço que zere o painel a pedido do Deputado Sousa Neto e os Deputados
e Deputadas, que assim desejarem, confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - A Oposição está em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- A Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - O Bloco
Independente em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - O PV em
obstrução, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, nós vamos iniciar a votação da Medida Provisória
273, antes, porém, de iniciarmos a discussão e votação da Medida Provisória,
apreciaremos a Emenda 001, de autoria do Deputado Braide e destacada
nos termos do Artigo 204, parágrafo 6º, inciso primeiro do Regimento
Interno. Em discussão, a emenda. Para discutir, Deputado Eduardo Braide,
por 10 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
nós votaremos agora a Medida Provisória 273/2018 e eu faço questão de
alertar Vossas Excelências para que ninguém depois diga que não sabe a
perversidade que é esta Medida Provisória. Essa Medida Provisória altera
a Lei do FUNBEM, do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do
Maranhão. O FUNBEM, como todos vocês sabem, é aquela contribuição
facultativa que é feita pelos servidores, de todos os Poderes, para que
possam ter direito à assistência a vários benefícios assistenciais e essa
Medida Provisória que vem inicialmente como se estivesse ampliando
alguns benefícios, e aí o primeiro erro grave dessa Medida Provisória, ela
estipula o pagamento de novos benefícios sem dizer de onde vem os
recursos para pagamento dos novos benefícios, o que é inconstitucional de
acordo com o Artigo 195 da nossa Constituição Federal, parágrafo quinto
do Artigo 195. Mas o mais grave, Senhoras e Senhores, hoje temos
depositado nas contas do FUNBEM mais de R$ 200 milhões e esses
recursos, por força da lei do FUNBEM, só podem ser utilizados
exclusivamente para pagamento de benefícios aos servidores. Aí o que o
Governador do Estado faz? Inclui um artigo na Medida Provisória dizendo
que esses recursos podem ser utilizados para aquisição de bens móveis,
bens imóveis. E o que o Governador do Estado quer fazer com isso? Pegar
o recurso dos servidores do Estado do Maranhão e comprar o anexo do
Hospital do Servidor. Ou seja, o Estado comprando do próprio Estado,
por quê? Porque ele não pode meter a mão nos recursos do FUNBEM,
porque os recursos do FUNBEM têm que ser utilizados exclusivamente
para o pagamento de benefícios dos servidores. Mas aí não, ele vai fazer
diferente, ele vai pegar os recursos do FUNBEM, pagar o próprio Governo
do Estado para depois do pagamento ele utilizar esses recursos da forma
como bem entender. Certamente, utilizá-los para fins eleitorais. Certamente
utilizá-los para fins políticos como ele vem fazendo com o IPREV, o
Instituto de Previdência, que já começou a atrasar pagamento das
aposentadorias e que ele mandou antecipar o resgate de R$ 200 milhões
para serem utilizados, perdendo os rendimentos e colocando em risco o
pagamento futuro das pensões e aposentadorias dos servidores do Estado.
Nós não podemos, Senhoras e Senhores, a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão não pode concordar com esse assalto que será feito
aos recursos do Fundo do Benefício dos Servidores. O FUNBEM vem
sendo acumulado ao longo de vários anos e não podemos admitir que esses
recursos sejam tirados, de uma tacada, só para pagar o próprio Governo
do Estado para o Governador fazer o que bem entender com esses recursos.
Porque senão, Senhoras e Senhores, lá na frente quando faltarem os recursos
para pagamento dos benefícios dos servidores, todos aqueles que votaram
por essa autorização não poderão dizer que fizeram algo para impedir. Ao



QUINTA-FEIRA, 05 DE JULHO DE 2018                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
contrário, serão coautores dessa medida absurda que é prejudicar o futuro
de pagamento dos benefícios dos servidores do Estado. Portanto, Senhoras
e Senhores, trago com clareza essa emenda que foi destacada, é uma emenda
que preserva todo o restante do texto da medida provisória, mas que exclui
a possibilidade de o Governo do Estado meter a mão nos recursos dos
servidores do Estado, que são exclusivamente para pagamento de benefícios,
para utilizar mais de 200 milhões de reais na compra de bens móveis e
imóveis. Ora, Senhoras e Senhores, quando a Lei do FUNBEM foi aprovada,
ela previu exatamente a utilização exclusiva dos recursos do FUNBEM
para o pagamentos dos benefícios, então, quando um servidor do Estado
do Maranhão vê no seu contracheque descontado com o nome FUNBEM
aquele percentual é porque ele está acreditando que aquele valor vai servir
para garantir a ele o atendimento no Hospital do Servidor, vai servir para
garantir a ele o pagamento dos benefícios que são utilizados com recursos
do FUNBEM. Eu tenho certeza de que nenhum servidor do Estado do
Maranhão quer descontar de forma facultativa os recursos do FUNBEM
para que o Governo possa meter a mão em mais de 200 milhões para
comprar algo que já lhe pertence, porque pertence ao FEPA. Então, o que
o Governador do Estado quer fazer nada mais é do que utilizar um recurso
que por lei não pode utilizar a não ser para o pagamento de benefícios dos
servidores para fazer política, e aí, Senhoras e Senhores, esta é a Casa do
povo, esta é a Casa em que nós temos que defender os interesses e as
vontades não do Governador, mas daqueles que nos colocaram aqui. A
pergunta que fica e a pergunta que se faz é isso que a Assembleia Legislativa
do Maranhão vai fazer? Dar um cheque em branco para o Governador do
Estado pegar aquele dinheiro que é descontado todo mês no contracheque
dos servidores, para que ele torre esse dinheiro e comece a acontecer com
o pagamento dos benefícios o que está acontecendo com o IPREV que
deverá pagar a pensão e a aposentadoria? Senhoras e Senhores, nós estamos
em meio a um ano eleitoral, e eu entendo o desespero do Governador em
utilizar todos os recursos do Estado para o seu projeto de poder, na
verdade, o seu projeto de continuar no poder, mas isso aí, Senhoras e
Senhores, não pode ser feito às custas daquilo que é descontado todo mês
dos servidores do Estado do Maranhão. Nós não podemos aceitar esse
absurdo porque, se essa medida provisória for aprovada dessa forma, nós
estaremos dando um cheque em branco ao Governador para que ele torre
todo o dinheiro do FUNBEM, todo o dinheiro do Fundo de Benefícios de
Servidores do Estado do Maranhão, para utilizar como ele bem entender.
Ora, Senhoras e Senhores, na hora em que começar a faltar recurso para um
bom atendimento no Hospital do Servidor, que nenhum deputado que
votou favorável à retirada desses recursos venha aqui na tribuna reclamar.
Na hora que começar a faltar recurso para o pagamento de benefícios dos
servidores do Estado do Maranhão, nenhum deputado venha subir nesta
tribuna, independente do Governo que estiver, para reclamar, porque cada
um dos deputados que assim votarem foi coautor desse absurdo, todos
participaram dessa medida absurda do Governador Flávio Dino, que é
querer utilizar os recursos que são do FUNBEM, que são arrecadados
todos os meses com sacrifício pelos servidores do Estado, para pagar um
imóvel que pertence ao próprio Estado. E a pergunta que eu faço: Se lá na
frente um gestor irresponsável quiser utilizar os recursos do FUNBEM
para comprar um outro imóvel estará sendo permitido. Se lá na frente um
gestor irresponsável quiser utilizar esses recursos para adquirir outro bem
móvel, estará sendo autorizado. E é exatamente por isso que a lei que criou
o FUNBEM sempre proibiu a utilização de recursos do FUNBEM ao
livre arbítrio daquele gestor, ou seja, aquilo que é descontado do contracheque
dos servidores terá que ser utilizado exclusivamente na atenção e no
benefício dos servidores. Portanto, senhoras e senhores, o que peço é para
que nós possamos aprovar esta emenda, para retirar do texto dessa Medida
Provisória o artigo que permite o Governo do Estado meter a mão nos
recursos do FUNBEM para utilizar da forma que quiser, para fazer política.
E aí eu quero lembrar a vocês, quando foi criado o Conselho Administrativo
do FUNBEM que foi aprovado no ano passado, eu subi a esta tribuna.
Porque o Governador retirou do Conselho do FUNBEM o Ministério
Público, o Governador retirou do Conselho do FUNBEM o representante
do Poder Legislativo desta Casa, o Governador retirou do Conselho
Administrativo do FUNBEM um servidor do Poder Judiciário. E agora
está aí, a máscara caiu, ele retirou todos esses entes que deveriam fiscalizar
os recursos do FUNBEM para meter a mão nos recursos do FUNBEM.

E esta Casa tem a oportunidade de impedir que esses recursos sejam
retirados, de impedir que seja colocado em risco o pagamento futuro dos
benefícios dos servidores do Estado e aqui eu quero lembrar, senhoras e
senhores, os recursos do FUNBEM, eles não são arrecadados só dos
servidores do Poder Executivo. Os servidores do Poder Legislativo
contribuem para o FUNBEM, os servidores do Poder Judiciário contribuem
para o FUNBEM, os servidores do Tribunal de Contas do Estado
contribuem para o FUNBEM, os servidores do Ministério Público
contribuem para o FUNBEM. Então, esta Casa tem que servir para defender
os direitos de todos os servidores do Estado do Maranhão, eu não quero
acreditar, Senhor Presidente, que esta Casa cometerá a maldade de autorizar
que o Governo do Estado meta a mão nos recursos do FUNBEM que, ao
longo dos anos foram acumulados e chegaram ao valor de mais de duzentos
milhões de reais, e que só em uma canetada o Governador do Estado use
esses recursos para fins eleitorais, para o seu projeto de poder. Eu não
quero acreditar que a Assembleia Legislativa chegou a este ponto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide, conclua.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Já concluo,
Senhor Presidente, eu não quero acreditar que Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão chegou a este ponto de autorizar o Governo do
Estado a meter a mão no bolso dos benefícios sociais dos servidores do
Estado para fazer a vontade de um soberano, para fazer a vontade do
Governador do Estado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Wellington do Curso, dez minutos, com 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 Legislativa. Senhoras e
Senhores Deputados, o que nós estamos vendo nos últimos 3 anos é um
Governo do Estado que não precisa desta Casa, que não precisa da
Assembleia, não precisa dos Deputados nem da Base, porque um Deputado
que é furtado das suas obrigações, das suas atribuições, quando o Governo
do Estado vem administrar por Decretos e Medidas Provisórias. A
quantidade de Decretos e Medidas Provisórias editada pelo Governo do
Estado que tanto ele abominava quando deputado federal, inclusive escreveu
um livro criticando, abominando as Medidas Provisórias e os Decretos e
hoje se faz um Governo totalmente incoerente, um Governo que não faz
aquilo que ele escreveu, aquilo que ele falava, aquilo que ele dizia. E hoje o
Estado do Maranhão se depara com uma mudança que não ocorreu, uma
mudança que não existiu, ou melhor, uma mudança que pode até ter ocorrido,
mas uma mudança para pior. Aí voltamos no tempo, voltamos na história,
no tempo do Absolutismo quando tudo girava em torno do rei, o todo
poderoso rei. “O Rei sou eu, o Estado sou eu, quem manda sou eu”. Mas
há de se destacar que essas arbitrariedades, essas injustiças e esse desgoverno
Flávio Dino está bem perto do fim. E Senhoras e Senhores, quero fazer
uma citação para trazer à memória de vocês, memória das Senhoras e
Senhores e da população do Estado do Maranhão que nos acompanham
por meio da TV Assembleia: “Levaram os negros e como não sou negro eu
não me importei. Prenderam também os miseráveis, mas como não sou
miserável, eu também não me importei. Prenderam os operários, mas
como não sou operário, eu não estava nem aí para os operários, eu não me
importei. Levaram também os desempregados, como não era desempregado
eu não estava nem aí para os desempregados, não me importei quando
levaram os desempregados”. Só que agora Senhoras e Senhores, Deputados
e Deputadas, população do Maranhão, estão nos levando, estão levando
a população do Maranhão, estão nos levando e como não me importei
ninguém, ninguém se importa comigo, ninguém vai fazer nada. Senhoras e
Senhores, não podemos permitir isso. O que está acontecendo no Governo
do Estado do Maranhão de forma arbitrária nada mais é do que metendo a
mão no dinheiro do povo e utilizando de forma eleitoreira, somente isso. É
preciso que todos vocês compreendam que a partir da Reforma da
Previdência de 98 tivemos uma segregação de massa, uma separação de
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massa. Nós tínhamos os servidores que são chamados Servidores Tipo 1,
que eles contribuíam e essa contribuição retornava somente para eles. A
partir da Reforma Previdenciária de 98 tivemos outro servidor, o Servidor
2, e que precisava ter a contratação, mas por meio de concurso público.
Por que hoje a Previdência do Estado do Maranhão está quebrada? Hoje
ouso afirmar que a Previdência no Estado do Maranhão está quebrada,
porque a atual gestão, o atual Governo não se preocupou com a Previdência.
O atual Governador não se preocupou com os aposentados e muito menos
com os servidores públicos. Fica uma pergunta no ar: tem solução? O
Governador Flávio Dino poderia ter feito alguma coisa? Poderia, sim, ter
feito diferente do que tem feito agora, quando ele nos enganou, quando ele
disse que ia administrar para o povo do Maranhão, um governo de todos
nós, mas o que nós observamos é o enganador de todos nós, um mentiroso
de todos nós, um enganador de todos nós. O Governador Flávio Dino não
fez o dever de casa, o básico, e ele sabe, Senhoras e Senhores, sabe muito
mais que todos nós, ele é professor de Direito Constitucional, Direito
Administrativo, ele sabe, não precisa ninguém ensinar, o Governador Flávio
Dino sabe, o Governador Flávio Dino quebrou o Estado do Maranhão,
quebrou a Previdência e ele sabe o que está fazendo. O Governador Flávio
Dino poderia ter corrigido. Aí me perguntam: Deputado Wellington, ter
corrigido como? Realizando concurso público porque, ao realizar concurso
público, esses servidores seriam efetivados e, ao serem efetivados, teriam
desconto para a Previdência do Estado, continuaria arrecadando para o
Estado, continuaria indo para o Fundo. O que o Governador Flávio Dino
fez foi a pior desgraça para o Estado do Maranhão: contratação temporária
e seletivo. E o pior de tudo: contratação temporária e seletivos viciados.
Estamos com um monte de denúncias da EMSERH de contratação
temporária, de seletivos, e o que o Governador fez? Encheu a máquina
pública de amigos, de companheiros, encheu a máquina pública daqueles
que não contribuem para a Previdência do Estado porque a contratação
temporária, o seletivo vai descontar para onde? Para o INSS não vai,
contribuir para o Fundo não vai. Senhoras e Senhores, essa segregação já
havia sido prevista, mas o que o Governador Flávio Dino fez? Não deu
solução para o problema. E, Senhoras e Senhores, quando o Governador
Flávio Dino foi eleito, foi eleito para administrar o dinheiro público, para
bem aplicar o dinheiro público, para gerir também a previdência, mas o que
ele fez? Quebrou o Estado e quebrou também a Previdência. Senhoras e
Senhores, o Governador Flávio Dino, além de corrupto, ainda também é
mau com a população. Governador Flávio Dino, cadê os 18 milhões
desviados da Saúde do Estado do Maranhão? Onde foram parar os 18
milhões desviados da Saúde do Estado do Maranhão? A população do
Maranhão está doente, a população do Maranhão está doente e tem
padecido. Temos o caso de uma criança de 03 anos na cidade de Pindaré
que está à mingua, aguardando um posicionamento do Governo. Tiveram
que entrar na Justiça. E o que o Governo faz? O Governo bate de frente. O
Governo tenta derrubar a liminar, não ajuda a população, não ajuda os
mais pobres. É o governo da propaganda enganosa, é o governo da
propaganda mentirosa. Nós fazemos o enfrentamento com
responsabilidade. O Governador Flávio Dino quebrou a Previdência. O
Governador Flávio Dino tenta meter a mão em 400 milhões de reais da
Previdência. Senhoras e Senhores, como eu iniciei o pronunciamento, como
eu iniciei o discurso, eu vou voltar a destacar para que todos vocês
compreendam. Se nós não nos importarmos, se nós não dermos a atenção
devida, vai ser pior para todo servidor público do Estado do Maranhão.
Essa luta dos aposentados é uma luta também do servidor público. O
servidor público também tem que compreender que no futuro estará
comprometida a sua aposentadoria. É isso que o Governador Flávio Dino
faz. O Governador Flávio Dino faz hoje mexendo no Fundo, mexendo na
Previdência, retirando o dinheiro do Fundo para pagar o próprio
aposentado, ou seja, se ele está fazendo isso retirando os R$ 400 milhões,
como vai fazer o pagamento de julho? De agosto? De setembro? E, no ano
passado, nós denunciamos, nós denunciamos que o Governador Flávio
Dino já tinha retirado R$ 32 milhões dos aposentados. Governador Flávio
Dino, mexa em qualquer categoria, ou melhor, não mexa não porque nós
estaremos aqui firmes, pode ser uma única voz, mas uma voz firme e
atuante e em defesa da população, mas, Governador Flávio Dino, não
mexa com os aposentados, não mexa com os servidores, isso aconteceu no
Estado do Paraná quando o Governador Beto Richa fez da mesma forma

mexendo no dinheiro dos aposentados, mexendo no fundo de aposentadoria
e no futuro dos servidores. Servidor público do Estado do Maranhão,
chegou a hora de acordar, um governo que não deu reajuste nos últimos
quatro anos, um governo que enrolou os professores, é o mesmo governo
que quer acabar com aposentadoria, que quer acabar com o fundo, que quer
acabar com o sossego dos aposentados, quem tanto trabalhou no Estado
do Maranhão, quem tanto deu o seu suor para o serviço público estadual
e hoje tem o atraso do seu salário, que hoje tem a instabilidade do amanhã,
porque o Governador Flávio Dino começa a mexer no dinheiro do fundo,
no dinheiro dos aposentados, e quem espera desse salário para comprar
remédio, para o sustento da sua família, para o Maranhão que não cresceu,
para o Maranhão que está cheio de desempregados, é esse o Governo do
Estado? É esse o governo que nós escolhemos, o governo da mudança?
Mas a mudança para pior. Senhor Presidente, é por isso que estamos aqui
para reforçar a solicitação e eu subscrevo o destaque do Deputado Eduardo
Braide para que se mantenha a lei original, para que se mantenha o básico
da lei, que não troquemos e não mudemos...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
vou concluir, Senhor Presidente, que não mexamos nos benefícios. Dinheiro
dos aposentados, dinheiro do benefício dos aposentados é para o benefício
dos aposentados. Não é para fazer asfalto sonrisal, não é para comprar
voto, o Governador Flávio Dino tenta a todo custo se manter no poder e
tenta fazer isso com o dinheiro dos aposentados e nós não vamos deixar,
não vamos permitir. Mais uma vez, em defesa dos aposentados, em defesa
do servidor público e em defesa da moralidade no serviço público, chega de
imoralidade, Governador Flávio Dino, e para onde foram os dezoito milhões
desviados na saúde, na gestão do Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Presidente,
pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Vou
encaminhar pelo Bloco Parlamentar Independente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Eu vejo
que talvez por conta das suas consciências e, desde já, já é de se louvar,
alguns Deputados já não estão no plenário para cometer este absurdo em
relação aos servidores do Estado do Maranhão. Essa Emenda, Senhoras e
Senhores Deputados, que nós votaremos agora, e eu quero deixar de forma
muito clara, ela retira o artigo da Medida Provisória que permite o Poder
Executivo em utilizar os recursos do FUNBEM para comprar exatamente
o anexo do Hospital do Servidor, que é do Estado. Ou seja, para permitir
que os recursos que por lei só podem ser utilizados exclusivamente para
pagamento de benefícios assistenciais aos servidores do Estado, para evitar
que esses recursos sejam utilizados para fins eleitorais pelo Governador
Flávio Dino. E aí, Senhoras e Senhores, por isso que nós apresentamos
essa emenda que será votada dentro de alguns minutos, onde esta Casa vai
poder tomar a decisão: se o sacrifício do servidor do Estado de ver todo
mês ser descontado uma parte do seu salário, uma parte da sua remuneração
com o nome lá FUNBEM, é para ele garantir a sua assistência médica, aos
seus benefícios a serem pagos no futuro ou se é para o Governador do
Estado fazer política? E essa decisão recai sobre a Assembleia Legislativa
na manhã de hoje. Somos nós que vamos dizer se esse absurdo cometido
pelo Governador Flávio Dino, por meio de uma Medida Provisória, sem
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discutir com os servidores do Estado. E aqui lanço um desafio, se qualquer
categoria dos servidores do Estado foi ouvida antes do Governador Flávio
Dino editar essa Medida Provisória. Duvido que os policiais militares
tenham sido ouvidos quanto a utilização de recursos descontados nos seus
contracheques todos os meses. Duvido que os policiais civis tenham sido
ouvidos. Duvido que os professores tenham sido ouvidos. Duvido que os
servidores do Poder Judiciário tenham sido ouvidos. Duvido que os
servidores do Tribunal de Contas do Estado tenham sido ouvidos. Duvido
que os servidores desta Casa, do Poder Legislativo tenham sido ouvidos
sobre essa matéria onde o Governador quer meter a mão nos recursos do
FUNBEM para fazer política. E é por isso, Senhoras e Senhores, que eu
disse há um tempo que está explicado por que o Governador arrancou do
Conselho do FUNBEM o Ministério Público, que deveria estar lá para
fiscalizar a utilização desses recursos. Por que o Governador arrancou os
servidores de todos os outros Poderes. Mas aqui eu lanço um desafio ao
Governo do Estado, vocês querem ver a maior prova do crime que se
comete contra os servidores do Estado do Maranhão? Eu vou pedir a
votação nominal dessa matéria para que cada Deputado possa dizer de que
forma vota em relação a essa matéria do FUNBEM. Se o Deputado vai
dizer SIM ao Governo do Estado, meter a mão nos recursos do FUNBEM
para fazer política ou se nós vamos impedir que essa injustiça possa ser
cometida. Pelo resultado dessa votação já vamos saber se essa matéria é
boa ou não é boa para os servidores do Estado. Aqui Senhoras e Senhores,
eu quero dizer, acho que já devo ter pedido mais ou menos uns 100
pedidos de votação nominal, desses 100 apenas 01 foi autorizado pela
Base do Governo. Vocês sabem o que isso quer dizer? O tanto de matéria
ruim que esse Governador manda para esta Casa. O tanto de maldades que
esse Governador manda para esta Casa e expõe a sua Base, em meio a um
ano eleitoral, a autorizar a retirada de recursos dos servidores do Estado.
Quer dizer que quando um servidor agora olhar o seu contracheque no final
do mês e olhar o nome FUNBEM, ele já não tem certeza se esse recurso
que está sendo retirado vai ser utilizado exclusivamente em seu benefício,
não, ele pode ser utilizado para o Governo do Estado fazer política,
porque é isso que o Governador vai fazer se esta Assembleia autorizar.
Portanto, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, nós vamos
saber, já a partir desse pedido que vou fazer, se a medida é boa, se não tem
nada de ruim nessa medida, qual é o problema de nós aprovamos a votação
nominal de cada Deputado do Maranhão. Eu acho que isso é transparência,
Senhor Presidente. Essa é a forma de nós dizermos ao povo do Maranhão
como nós estamos nos comportando aqui e é por isso que peço, Senhor
Presidente, em primeiro lugar, a aprovação dessa emenda que retira o
artigo dessa medida provisória...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Conclua, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Que autoriza
o Governador do Estado a meter a mão nos recursos acumulados ao longo
de vários anos pelo suor dos servidores do Estado do Maranhão. E peço,
Senhor Presidente, de já a votação nominal desta emenda, porque eu acho
que cada Deputado tem que se manifestar de forma consciente e o povo do
Maranhão merece saber como vota cada Deputado. Portanto, Senhor
Presidente, solicito a votação nominal e de já peço que V. Ex.ª faça o
registro daqueles Deputados que votarem contra a votação nominal desta
emenda, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Antes de votarmos a emenda, vou submeter ao Plenário o requerimento
verbal do Deputado Braide para que seja feita a votação nominal. Peço a
atenção de todos.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Só para orientar os membros do Bloco Parlamentar Independente.
Essa é a chance, Senhor Presidente, que o Governo vai ter que dizer se esse
projeto é bom ou não, portanto, peço a aprovação da votação nominal.
Nada mais justo que o povo do Maranhão saber quem são aqueles que vão
autorizar a retirada dos seus recursos acumulados mensalmente ao longo
de vários anos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Peço a atenção de todos os Senhores Deputados e de todas as Senhoras
Deputadas porque nós vamos apreciar agora o requerimento de votação
nominal. Os Senhores Deputados que aprovam o requerimento do Deputado
Braide permaneçam como estão. Os que forem contrários queiram ficar de
pé. O requerimento foi rejeitado.

O SENHOR DEPUTADI EDUARDO BRAIDE - Peço que sejam
registrados, Senhor Presidente, o nome dos deputados que votaram.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Rejeitado com os votos dos Deputados Zé Inácio, Cutrim, Francisca,
Antônio Pereira, Hemetério, Neto Evangelista, Paulo Neto, Levi Pontes,
Marco Aurélio, Léo Cunha, Edison Araújo, Cabo Campos, Fábio Braga,
Ana do Gás, Valéria Macedo, Sérgio Frota, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Glalbert Cutrim, Stênio Rezende e Júnior Verde. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Só para orientar a votação da emenda agora. Dizer que os deputados
têm a oportunidade agora de aprovar a emenda que vai evitar esse absurdo
de o Governo do Estado meter a mão nos recursos dos servidores do
Estado do Maranhão. Só para ressaltar, Senhor Presidente, não são só os
servidores do Poder Executivo que contribuem para o FUNBEM, são os
servidores do Poder Legislativo, do Executivo, do Judiciário, do Ministério
Público, do Tribunal de Contas. Nós não podemos cometer esse crime de
autorizar o Governo do Estado a meter a mão nesses recursos que são
descontados todos os meses nos contracheques dos servidores do Estado.
Fica, portanto, aqui o pedido para dizer SIM, Senhor Presidente, à
aprovação dessa emenda que retira tão somente este artigo para evitar que
o Governo do Estado utilize milhões, que são dos servidores do Estado
para fins eleitorais, para fazer campanha em ano eleitoral, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Senhores Deputados, em votação a emenda proposta pelo Deputado
Braide. Os Deputados que forem favoráveis a Emenda permaneçam como
estão e os que forem contrários queiram ficar de pé. Emenda rejeitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, peço que sejam registrados os votos contrários.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Emenda rejeitada com os votos contrários dos Deputados Zé Inácio,
Júnior Verde, Ricardo Rios, Glalbert Cutrim, Marco Aurélio, Stênio
Rezende, Dr. Levi Pontes, Léo Cunha, Neto Evangelista, Cabo Campos,
Ana do Gás, Fábio Braga, Sérgio Frota, Valéria Macedo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Hemetério Weba, Antônio Pereira, Francisca Primo, Raimundo
Cutrim. Agora, vamos passar à discussão da Medida Provisória, foi rejeitada
a Emenda, agora vamos apreciar a Medida Provisória, o texto principal da
Medida Provisória. Está inscrito para discutir o Deputado Wellington do
Curso, em seguida, encaminharemos a votação.

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
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nos acompanham por meio da TV Assembleia, população do Estado do
Maranhão. Quero fazer este pronunciamento, dedicar a toda população
do Estado do Maranhão e principalmente aos servidores públicos,
aposentados e pensionistas. O que nós estamos vendo? O desmonte da
administração pública, já não basta a crise que o Brasil enfrenta e que os
gestores tinham que prestar atenção em gerir, em administrar o dinheiro
público com seriedade, com responsabilidade e, principalmente com
estratégias, com novas iniciativas. Mas o que estamos observando é que a
administração pública continua com as velhas práticas políticas e, às vezes,
se confunde o que é público e o que é privado, a utilização do dinheiro
público em campanhas eleitorais, de forma eleitoreira, dilapidando o
patrimônio público, de forma individual, com carros, fazendas, apartamentos
na península, dilapidando o dinheiro público e aí fazemos o questionamento
e uma reflexão neste momento das velhas práticas políticas que tanto eram
criticadas, que eram abomináveis no passado e permanecem da mesma
forma. E, hoje, na manhã desta quarta-feira, acompanhamos o desmonte
da administração pública, o desmonte de conquistas de servidores
aposentados e pensionistas ao mexer no Instituto de Previdência, ao mexer
no Fundo, nós estamos mexendo com o servidor, estamos mexendo com
os aposentados, Senhoras e Senhores, nós não podemos permitir que esse
dinheiro seja retirado para outros fins, quando nós tivemos a reforma da
Previdência, em 98, que eu já destaquei aqui, nós tivemos uma divisão e
chamaram inclusive de segregação de massa, separação de massa, onde nós
teríamos os servidores mais antigos que já contribuíam e que continuem
contribuindo, que já são aposentados, que são pensionistas. E a partir de
98 tivemos um outro servidor, Servidor Tipo 2, um servidor que passou a
contribuir não só para a sua Previdência, não só para a sua aposentadoria,
mas de forma coletiva e o que o Governador Flávio Dino fez? Hoje o que
temos é um desmonte e a quebra da Previdência do Estado do Maranhão.
É preocupante por parte dos aposentados? Os aposentados têm que se
preocupar? Tem que se preocupar. Mas essa mesma preocupação também
tem que ter o servidor público. O servidor público da Assembleia Legislativa,
o servidor público do Tribunal de Justiça, o servidor público do Ministério
Público, o servidor público do Executivo, o servidor público dos três
Poderes: Legislativo, Executivo e Judiciário. E como já destaquei antes nós
temos dois tipos de servidores: o servidor efetivo, que ele contribui para a
Previdência, ele contribui para o Estado, ele fortalece o Estado. É isso que
muita gente ainda não entendeu o porquê tem que ter realização de concurso
público? Porque o concurso público vai tornar efetivo e esse efetivo vai
continuar contribuindo para o Estado. Na hora que ele é descontado na
hora que ele contribui, ele contribui para o Estado, ele fortalece a máquina
pública, fortalece a administração pública, fortalece o Governo do Estado.
A partir do momento que o Estado está inchado, cheio de contratos
temporários, cheio de seletivos, apodrece o Estado, prejudica o Estado,
quebra o Estado. Porque os contratados e seletivados não contribuem para
a Previdência do Estado, eles não colocam dinheiro dentro do Estado, eles
contribuem para o INSS, que é outro tipo de contribuição e essa
contribuição não volta para o Estado. E o que o Governador Flávio Dino
fez? Quebrou o Estado. Eu pergunto às senhoras e aos senhores, a quem
está nos acompanhando pela TV Assembleia: o que o Governador Flávio
Dino fez para enxugar a máquina administrativa, para diminuir os gastos,
para melhorar a vida da população? Ele não reduziu a quantidade de
Secretarias, ele não reduziu a quantidade de cargos comissionados, pelo
contrário, o Governador Flávio Dino fez tudo ao contrário do que ele tinha
anunciado, tudo ao contrário do que ele tinha prometido, tudo ao contrário
da mudança. O Governador Flávio Dino continuou inchando a máquina.
Se hoje tem um bilhão para pagamento de servidores, de contratados, de
seletivados, se fosse para pagamento, vou dar um exemplo, pagamento de
efetivos, boa parte desse dinheiro voltava para o Estado, voltava para o
fundo, voltava para a aposentadoria, mas o que o Governador Flávio Dino
fez? Inchou a máquina de correligionários, inchou a máquina de amigos,
inchou a máquina de pessoas para que pudessem dar apoio eleitoral, para
que ele pudesse contar. Muitos desses contratados, muitos desses
seletivados não votam em Flávio Dino. Também são humilhados, são
ultrajados e já denunciamos aqui o que foi o seletivo para o Sistema
Penitenciário de Carolina. A quantidade de denúncias que temos recebido,
hoje estamos com 04 pessoas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, de
radiologia no nosso gabinete fazendo a denúncia do seletivo do EMSERH,

do seletivo do Estado, o apadrinhamento político em detrimento de quem
estava na relação, em detrimento de quem foi aprovado no seletivo. Senhoras
e Senhores, é uma vergonha para o Estado, é uma vergonha para o
Governador Flávio Dino, que é professor, que conhece a legislação, que é
um ex-juiz, mas realmente é ex-juiz porque a sua história na magistratura
já ficou muito tempo lá atrás. Hoje, o que tem é um desmonte na
administração pública, é um desmonte no artigo 37 da Constituição Federal,
dos princípios da administração pública: moralidade e publicidade. Ah,
para falar em publicidade, é um Governador que tem publicidade, publicidade
sim, mas a publicidade da propaganda enganosa, gastando dinheiro público
para mentir, gastando dinheiro público em propaganda enganosa, com
propaganda mentirosa. Senhoras e Senhores, nós não podemos permitir o
desmonte da administração pública, o desmontes das garantias dos
servidores públicos, nós não podemos permitir esse retrocesso no estado
do Maranhão. Os aposentados precisam se levantar, os servidores públicos
da Assembleia, do Judiciário, do Ministério Público, do Executivo,
professores, precisamos nos levantar, precisamos dizer não a este governo.
Precisamos fazer o enfrentamento do desmonte da administração pública.
Um governo que altera a constituição dos conselhos para que ele possa
manobrar, para que ele possa fazer a seu bel-prazer, metendo a mão na
contribuição, metendo a mão no dinheiro público, metendo a mão no
dinheiro dos aposentados. Fez isso com os 400 milhões, fez isso no ano
passado, retirando 32 milhões dos aposentados e tenta agora novamente
pegar o dinheiro dos servidores, o dinheiro público para comprar da própria
administração. Veja o absurdo! Mas ele é o todo poderoso, acha que pode
tudo. O Governador Flávio Dino acha que pode tudo. E eu pergunto aos
Senhores Deputados da base do Governo: vale a pena isso? Coloquem as
mãos nas suas consciências. Valeu a pena votar a favor dos impostos?
Valeu a pena votar contra os professores? Vai valer a pena votar contra os
aposentados e servidores público do nosso Estado? Acordem, aposentados.
Acodem, servidores públicos do nosso Estado. Estão mexendo com os
aposentados e, se estão mexendo com os aposentados, façam uma reflexão
e projetem o olhar de vocês para o futuro. Estão mexendo agora também
no servidor público, estão mexendo na sua aposentadoria. Um governo
que é mau. É o “mau Dino”. Um mau Dino, um governo que é mau para os
servidores, um governo que é mau para os aposentados. Nós precisamos
alertar a população. Você, aposentado, você, servidor público, preste muita
atenção no momento que estamos vivendo da política no nosso Estado e
o desmonte na administração pública. Então nós somos contra as
arbitrariedades que o governo Flávio Dino tem impetrado contra o Estado
e contra a sua população com medidas provisórias, com decretos, sem a
discussão ampla da sociedade. Por que esse projeto não tramitou nas
comissões temáticas? Vem para a Assembleia Legislativa para atropelar.
Mas estamos aqui firmes, estamos aqui atentos, vigilantes e nós estamos
fazendo esse enfrentamento desse desgoverno, um desgoverno que já
quebrou o Estado, que já quebrou a Previdência. Aguardem, ouçam o que
eu estou falando, aguardem e principalmente um governo que só tem
mostrado um Maranhão bonito, um Maranhão de todos nós, na
propaganda. Mas na verdade é uma mudança que não ocorreu, na verdade
não é governo de todos nós, é enganador de todos nós. E é isso que em
acontecido no Maranhão inteiro. Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Maranhão, bem-aventurados aqueles que tem fome e sede de
justiça e que Deus possa tocar a consciência e o coração de cada Deputado
desta Casa e que não deixemos desmontar a administração pública no
estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Eduardo Braide inscrito para discutir.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, nós ainda temos
a oportunidade de evitar esse absurdo do Governo do Estado em utilizar
recursos do FUNBEM para fins eleitorais. E a oportunidade que nós
temos é rejeitarmos essa medida provisória, medida provisória que se for
rejeitada o próprio Governador depois poderá encaminhar um projeto de
lei a esta Casa tratando dos outros aspectos que estão vindo a essa medida
provisória. Nós tivemos a oportunidade há pouco de aprovar uma Emenda
que retirava tão somente a possibilidade do Governador utilizar os recursos
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do FUNBEM para o seu bel-prazer e onde bem entender que deve ser
utilizado. Aqui, Senhoras e Senhores, nós temos essa 2ª chance, essa 2ª
oportunidade de evitarmos esse absurdo contra os servidores do estado do
Maranhão, nós não podemos aceitar que recursos que foram acumulados
ao longo de vários anos pelos servidores do Estado sejam utilizados com
essa finalidade pelo Governador. Nós temos que lembrar, Senhoras e
Senhores, e aí é um alerta que faço hoje: Os recursos do FUNBEM, ele tem
a sua contribuição facultativa, isso quer dizer que o servidor pode optar
por recolher ou não recursos ao FUNBEM, e a pergunta que fica: Será que
após essa votação quando o servidor souber que aquele desconto que é
feito no seu contracheque não está mais garantida a utilização
exclusivamente daqueles recursos para o atendimento médico, para o
pagamento dos benefícios, ele continuará a contribuir para o FUNBEM,
como sempre fez ao longo dos anos? É uma pergunta que fica, Senhoras e
Senhores, qualquer sistema como esse como é o do FUNBEM, o que você
tem que passar é a credibilidade, é a transparência, é a forma como esses
recursos estão sendo utilizados, até porque trata-se de uma contribuição
facultativa, e aí vem o governo e dá esse tiro nos servidores do Estado do
Maranhão, querer se apossar de milhões que estão depositados, que
pertencem aos servidores do Estado do Maranhão para fazer uso político
desses recursos. Realmente, percebe-se que esse é o governo da mudança,
mas da mudança que veio só no discurso, porque na prática nós estamos
vendo aí o dia a dia, uma votação, Senhoras e Senhores, que eu solicitei
alguns minutos atrás que fosse feita de forma nominal, mas que a Base do
Governo tem tanta vergonha de aprovar as matérias do Governo Flávio
Dino aqui nesta Casa que em nenhum momento deixa que a votação seja
nominal. E esse é o Governador que expõe os seus Deputados da Base à
véspera de uma eleição com uma Medida Provisória que mete a mão, que
autoriza o Governo do Estado a meter a mão nos recursos dos servidores
do Estado. E a pergunta que fica é: como será que vão se comportar os
servidores do Estado quando souberem que os seus recursos que foram
descontados no final do mês que passou, que serão descontados no final
do mês que vem e que vem lá o nome do FUNBEM, já não se sabe mais
para aonde vão esses recursos. Porque se tiver um gestor irresponsável
que queira utilizar esses recursos para comprar um bem imóvel, ele vai
comprar um bem imóvel. E é isso que esta Assembleia vai fazer, autorizar
o Governo do Estado a utilizar de forma espúria, a utilizar de forma
absurda esses recursos que devem ser utilizados exclusivamente para a
assistência dos servidores do Estado. Foi assim que sempre funcionou ao
longo de vários governos, entrou governo, saiu governo e sempre funcionou
assim, mas o Governo Flávio Dino quer ser dono de tudo e, especialmente,
de algo que não lhe pertence que é a contribuição dos servidores do Estado.
Se a matéria não fosse tão ruim, como é para os servidores do Estado, por
que os Deputados não quiseram colocar as suas digitais e os seus nomes na
votação? Porque aí é a maior prova a todos aqueles que assistem esta
sessão, esse é um projeto mau, esse é um projeto maldoso. Esse é um
projeto que não traz nenhum benefício aos servidores do Estado. Ao
contrário, e alerto hoje desta tribuna aqui, esse projeto coloca em risco o
atendimento no Hospital do Servidor. Esse projeto coloca em risco o
pagamento dos futuros benefícios dos servidores do estado do Maranhão
e nós temos esta última oportunidade de evitar que o Governo do Estado
meta a mão nos recursos do FUNBEM. De evitar que o Governo do
Estado desvie a finalidade da contribuição do Fundo de Benefícios, que
deve ser utilizada exclusivamente para atender os servidores do Estado. E
não podemos aceitar, Senhoras e Senhores, que diversos policiais militares,
que diversos professores, que diversos servidores de outros Poderes
contribuam todo final do mês para o FUNBEM e que agora, a partir de
hoje, não tenham mais a garantia de que esses recursos serão bem aplicados
para o seu atendimento, no presente e no futuro. Porque é isso que vai
acontecer com a aprovação dessa medida provisória. Já começa a
arbitrariedade do Governador do Estado quando ele trata dessa matéria
por meio de uma medida provisória. Poderia ele ter encaminhado um
projeto de lei que iria tramitar nas comissões desta Casa, que poderia levar
ao debate dessa situação, mas duvido, se tivesse tempo de algum servidor
se manifestar a respeito dessa matéria, se ele se manifestaria de forma
favorável. Porque é o dinheiro dele que é descontado todo final de mês. É
o recurso dele que é descontado todo final do mês para ser aplicado por
meio do FUNBEM. E aí o que o Governador faz, Senhoras e Senhores

Deputados? Aquilo que eu disse há pouco, isto é, retira a capacidade de
fiscalização que nós tínhamos nos recursos do FUNBEM, retirou o
representante do Ministério Público, retirou do Poder Judiciário, retirou
do próprio Poder Legislativo para quê? Para ele fazer isso que nós estamos
vendo agora, pedir a autorização desta Assembleia para meter a mão nos
recursos dos servidores do Estado. Não contará com o voto do Deputado
Eduardo Braide, assim como tenho certeza de que não contará com o voto
de vários deputados que não aceitam esse assalto que será feito às
contribuições dos servidores do Estado do Maranhão. Portanto, Senhor
Presidente, fica aqui o pedido para que nós possamos corrigir esse crime
que é feito, na manhã de hoje, contra os servidores do Estado, dizendo não
a essa medida provisória. Depois o Governador do Estado encaminha um
projeto de lei com as outras matérias que tratam nessa medida provisória,
mas nós não podemos aceitar que recursos do Fundo de Benefícios, mais
de 200 milhões que estão depositados ao longo de vários anos, sejam
utilizados para fins eleitorais pelo Governo do Estado. Senhor Presidente,
fica aqui o nosso repúdio a essa intenção do Governador Flávio Dino em
meter a mão nos recursos dos servidores do Estado com o fim único e
exclusivo de fazer política, de se manter no poder, ele que se dizia o
diferente, ele que dizia que seria a mudança, mas como se vê está aí, já
pagou o povo do Maranhão com as diversas apreensões, com as vendas
dos patrimônios daqueles que menos têm condições de se manter e estão
pagando hoje os servidores do Estado do Maranhão, aqueles que descontam
todos os meses para o FUNBEM, achando que terão garantido um futuro
mais tranquilo, achando que terão garantida a sua participação com o
pagamento do Fundo de Benefício, Senhoras e Senhores. Esse é o que
tinha a pedir, Senhor Presidente, para que nós possamos dizer não a essa
medida provisória imoral que autoriza o Governo do Estado a meter a mão
nos recursos dos servidores do Estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores Deputados, em votação a medida provisória.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem, pedir para encaminhar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em votação a Medida Provisória 273. Inscrito para encaminhar, Deputado
Sousa Neto, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas e Senhores Deputados,
galeria, amigos da imprensa, todos que nos assistem pela TV Assembleia.
Senhor Presidente, essa Medida Provisória 273, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela Mensagem do Governador que altera a Lei
Estadual 7.374, que institui o Fundo de Benefícios dos Servidores do
Maranhão – FUNBEM, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, isso aqui nada mais é, Deputados e
Deputadas, do que um crime que está sendo feito no estado do Maranhão
porque o Hospital do Servidor foi construído, na verdade, com recursos
do BNDES, o Hospital do Estado, para atender aos servidores, ou seja,
aquele hospital que estão dizendo que é do servidor, nada mais é do que
um anexo do Hospital Carlos Macieira, que, criminalmente, de forma
criminosa, o Governador do Estado do Maranhão mudou a finalidade –
mudou a finalidade - que era para fazer o aumento do Hospital Carlos
Macieira para atender a todos, a população do Estado, mudou justamente
a finalidade para dizer e meter no bolso do contribuinte para agora querer
comprar e dizer que vai fazer o Hospital do Servidor, a licitação para a
construção do anexo do Hospital Carlos Macieira foi alterada
criminosamente por Flávio Dino, para atender a parcela privada da
população, é só para mostrar hoje como é que funciona a engrenagem da
saúde no Maranhão, a maquiagem da saúde do Maranhão. Um hospital
que na época que era para ser construído teve participação desta Casa para
ter um empréstimo do recurso do BNDES e o recurso foi conseguido e o
hospital foi feito e cedido para que fosse o Hospital Carlos Macieira. E
agora quando foi para fazer o anexo para aumentar a capacidade de
atendimento para a população do Estado do Maranhão, o Governador
quer meter a mão no bolso, Deputado Cabo Campos, dos servidores
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públicos, para comprar com a finalidade criminosa, isso é um crime que ele
está cometendo tanto que já tem uma representação pública no Tribunal
de Contas, já tem um processo em andamento e agora quando ele acusa o
golpe, ele vem querer agora passar e acusar sempre com aquele discurso
enfadonho, de oligarquia, de não querer que o hospital saia porque é uma
perseguição, não tem nada disso. Ele simplesmente mudou a finalidade do
hospital Carlos Macieira que era para aumentar a capacidade, então, de
forma criminosa, ele mudou a finalidade, só que foi descoberto e ele está
respondendo crimes de responsabilidade sobre essa imoralidade que ele
quis fazer. Mas só que a população não vai deixar isso acontecer. Então,
aqui nesta Casa, mais uma vez, estamos diante de um processo que a
população não precisa passar por isso, peço a todos, encarecidamente,
que esse projeto não passe, eu espero que o Governador responda por
esse crime, mais uma vez. Mais um crime de responsabilidade contra o
povo do Estado do Maranhão, obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado com o voto contrário do Deputado Braide, Deputado Sousa
Neto. Segundo item da pauta.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Peço
verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Peço que zere o painel e nós vamos apreciar agora após a conferência de
quórum solicitada pelo Deputado Braide, a PEC Nº 004/2018, de autoria
do Deputado Rogério Cafeteira, subscrito pela terça parte dos Deputados,
peço que zere o painel e os Deputados que assim desejarem, confirmem as
suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Oposição em
obstrução, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Oposição em obstrução.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, gostaria apenas de registrar o meu voto contrário à Medida
Provisória n.º 273/2018.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Feito o registro, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Muito
obrigado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Só fazer o registro da votação anterior, que V. Exa.
possa fazer registro também que na Medida Provisória n.º 273, o voto
contrário do Deputado Wellington do Curso na votação anterior da Medida
Provisória nº 273/2018.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Se não houver quórum para votar, eu solicito o Tempo da Liderança do
Governo, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO - Eu acho que já passou
o tempo. O que o Senhor acha?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Nós vamos já, já proceder com a conferência de quórum, Deputado
Sousa Neto. Senhores Deputados, não há quórum para apreciarmos as
PECs, vamos seguir a Ordem do Dia. Projeto de Lei 031, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a doação de brinquedos,
equipamentos e materiais de uso infantojuvenil. Em discussão, em votação,
os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a
segundo turno. Projeto de Lei n.º 185/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do Selo empresa amiga da
pessoa com deficiência. Em discussão, em votação, os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Lei 079/2018,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, que proíbe o reboque de
veículos para municípios diferentes do que foi apreendido e emplacado.
Em discussão, em votação, os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa 032/2016, de autoria
do Deputado Vinícius Louro, concede Título de Cidadão Maranhense ao
senhor Carlos Wellington de Castro Bezerra. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 050/2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro. (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento n.º 321/2018, de autoria de Deputada Francisca
Primo. (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O Requerimento n.º 323/2018, o
deputado Bira está ausente.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Em relação ao Requerimento n.º 328/2018, do Deputado Rogério
Cafeteira, mesmo sabendo que não será votado porque ele não está presente,
só tenho dois questionamentos a V. Exa. Primeiro, é que o Projeto de Lei
046, salvo engano, trata de uma isenção de ICMS e nós estamos no período
vedado de dar qualquer tipo de isenção. Então a dúvida é se ele vai para
votação mesmo assim? Acredito que não. E o segundo, Senhor Presidente,
é do Projeto de Lei n.º 049, que trata do Conselho Estadual de Saúde. São
alterações importantes que estão sendo sugeridas, nós estamos discutindo
essa matéria na CCJ, já tivemos uma audiência pública e havia um
compromisso de que essa matéria não fosse votado em regime de urgência.
Então o questionamento que faço a V. Exa. é se haverá tão somente a
retirada da Ordem do Dia ou se haverá retirada de tramitação do requerimento
do Deputado Rogério Cafeteira?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(questão de ordem) - Nós conversamos com o Deputado Rogério Cafeteira,
que não pôde estar hoje na sessão, foi um equívoco o requerimento de
urgência e ele vai retirar essa solicitação de ambas as matérias. Foi informado
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como estava a tramitação dos mesmos, esse que há vedação não será
votado e, portanto, V. Ex.ª já foi até informado pelo Deputado Rogério.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Os dois requerimentos dos Deputado Braide e Deputado Marco Aurélio,
conforme disse o Deputado Marco Aurélio eles serão retirados da Ordem
do Dia. Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 327/2018,
de autoria da Deputada Valéria Macedo. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem
do Dia da sessão de amanhã, quinta-feira: Projeto de Resolução Legislativa
033/2018, de autoria da Deputada Ana do Gás. Requerimento n.º 329/
2018, de autoria do Deputado Cabo Campos. Requerimentos n.º 330, 331,
332, 333 de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Requerimento n.º 334/
2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney. Requerimento n.º 335/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde. Requerimento n.º 336/2018,
de autoria do Deputado Eduardo Braide. Requerimento n.º 337/2018, de
autoria do Deputado Marco Aurélio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos. Pela liderança
do Bloco Unidos pelo Maranhão o Deputado Marco Aurélio, por cinco
minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados,
Deputadas, imprensa e a todos que acompanham a transmissão desta
sessão, é com grande satisfação que venho hoje a esta tribuna dizer da
enorme alegria do povo da Região Tocantina pela aprovação do Projeto de
Lei nº 147/2018, que cria o Centro de Ciências da Saúde já com os cursos
de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. A matéria votada hoje em regime
de urgência cria uma estrutura administrativa para a implantação desses
cursos e hoje foi aprovado por unanimidade o projeto de lei de autoria do
Governador Flávio Dino, que envia para esta Casa um projeto por saber
da relevância e do significado que terá para a nossa Região Tocantina. Essa
possibilidade se tornou real com as condições oferecidas para a
consolidação da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão,
a UEMASUL. Há pouco mais de um ano, Presidente, nós votávamos
nesta Casa um projeto de lei também do Governador Flávio Dino, criando
a UEMASUL, que trazia uma palavra-chave pela qual por muitas décadas
a nossa região lutou: autonomia. A criação da UEMASUL deu a autonomia
administrativa porque agora tem reitoria presente, observando de perto
todos os problemas da nossa universidade e as expectativas da comunidade
acadêmica. A criação da UEMASUL deu autonomia orçamentária porque
não passou mais a depender de São Luís; deu todas as condições de
desenvolvimento, deu autonomia pedagógica, a partir daí vimos as coisas
se desenvolverem. Em pouco menos de um ano e meio de criada, a
universidade UEMASUL já está consolidada. Foi aprovada pelo Conselho
Estadual de Educação, foi aprovado o seu credenciamento pelo tempo
máximo e a partir daí investimentos em todas as áreas. O Governador
Flávio Dino já está quase concluindo o Campus de Ciências Agrárias em
Imperatriz, mais de R$ 11 milhões investidos. Implantou o Restaurante
Popular e Universitário que serve mais de 1200 refeições todos os dias, ali
no Centro de Imperatriz, tanto à comunidade acadêmica da UEMASUL
quanto à população que precisa desse serviço que tem sido um serviço de
qualidade. Já foi criada a estrutura e já será implantado ainda este ano o
campus da UEMASUL no município de Estreito. Já está no Projeto de
Desenvolvimento Institucional, PDI, a implantação de cinco polos da
UEMASUL em municípios da nossa Região Tocantina, municípios
estratégicos. Faltava o curso de Medicina, faltava o Centro de Ciências da
Saúde, sempre foi um sonho da nossa universidade, sempre foi um sonho
da nossa região para oportunizar a nossa juventude, mas também para
formar profissionais que estejam em nossa região e venham trabalhar e
fortalecer a região, sobretudo, profissionais da saúde porque tinha essa
lacuna. Quando da criação do plano de desenvolvimento institucional da
UEMASUL, já contemplava naquele plano de desenvolvimento
institucional o curso de Medicina, e a UEMASUL, com uma reitoria

muito bem alinhada com as necessidades da nossa região e pronta a romper
esses desafios, buscou todos os encaminhamentos, tiveram tratativas
internacionais, inclusive com a Organização Pan-americana de Saúde, e
essas tratativas avançaram. Chegamos ao momento de hoje, ao dia de hoje,
de estar nesta Casa um projeto de lei criando essa estrutura administrativa
para a implantação do Campus do Centro das Ciências da Saúde, incluindo
o curso de Medicina, Farmácia e Saúde Coletiva. E, hoje, com grande
alegria, este plenário aprovou por unanimidade, sem nenhuma restrição,
sem nenhuma objeção, porque o trabalho por si só se mostrou eficiente,
porque se um ano e meio de implantação da UEMASUL mostrou que o
caminho era exatamente este. E as condições que o Governador Flávio
Dino deu para consolidação dessa Universidade foram decisivas e o meu
coração hoje bate forte, o meu coração hoje bate feliz em ver esta realização,
em ver este sonho se concretizando a cada dia, o que dependia do processo
legislativo, hoje foi cumprido, e eu quero agradecer, de modo especial, aos
parlamentares da nossa região Tocantina, quero agradecer a todos os
parlamentares desta Casa, com enorme satisfação, fui relator desta matéria,
tal qual fui na matéria que criou a UEMASUL, tal qual fui na matéria que
criou os cargos para concursos, da UEMASUL, que, neste momento, está
sendo efetivados. Serão 30 professores efetivos - 30 professores efetivos
- 10 em Açailândia, que, em 15 anos, nunca teve nenhum professor efetivo,
eram só professores contratados. Agora vai ter 10 professores doutores
efetivos. Dez para Estreito, que já vai nascer grande com 10 professores
efetivos no quadro e 10 para Imperatriz que reforçará o nosso Campus de
Imperatriz, eu tive satisfação de ser relator do Projeto de Lei que criou o
Campus de Estreito, da UEMASUL, mas para além da minha contribuição,
essa causa é de todos nós, é de todo povo do Maranhão, esta causa tem
uma marca especial do sonho da região Tocantina, da aspiração da nossa
juventude, esta causa traz um sonho de autonomia, de desenvolvimento da
nossa região, ela traz a marca do trabalho de toda a equipe da reitoria da
UEMASUL, dos professores que construíram cada passo, foram colocando
cada tijolo, erguendo esta grande edificação para este sonho. Mas ela tem
uma marca especial da consideração, do acolhimento, do trabalho do
Governador Flávio Dino para com a nossa região Tocantina, não fosse esta
determinação, o curso de Medicina não seria uma realidade para a
UEMASUL, em nossa região Tocantina, não fossem dadas todas as
condições para essa universidade se desenvolver, nós não chegaríamos até
aqui. E este um ano e meio que foi criada e implantada a UEMASUL foi
onde se percebeu o ritmo de desenvolvimento de realizações como nunca
antes na história da nossa universidade para a nossa região. Eu quero,
portanto, deixar meus cumprimentos especiais ao Governador Flávio Dino,
agradecendo pelo apoio dado à nossa Universidade, todas as condições
com a Secretaria de Ciência e Tecnologia, com a Reitoria. Muita gente não
tem ideia do esforço que foi feito, de todas as buscas, de todos os passos
para chegarmos até aqui. E aí eu tenho certeza que essa Universidade
agora, a construção física desse Campus, o Secretário Clayton Noleto já
está avançado em tratativas com a UEMASUL e tenho certeza de que esse
sonho já deu foi certo. Hoje é um dia feliz para a nossa Universidade, a
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a Universidade
que nasceu de um sonho, a Universidade que traz esperança às gerações. A
Universidade que traz oportunidades, a oportunidade que foi forjada na
luta, a Universidade que é um fator estratégico para o desenvolvimento da
nossa Região Tocantina. A Universidade que jamais deixará de acolher o
nosso povo e que se prepara para fazer a maior inclusão social que a nossa
Região Tocantina já viu. Observem bem o exemplo que a Universidade
Estadual da Região Tocantina está dando não só para o Maranhão, mas
que todo o Brasil vai passar a observar esse desenvolvimento, porque em
poucos anos nós veremos a projeção de sonhos muito além do que muitos
imaginavam. Eu quero, portanto, dizer da grande alegria, agradecer a cada
parlamentar que votou hoje nessa matéria e que foi aprovada por
unanimidade. Agradecendo ao nosso Governador Flávio Dino por sempre
olhar, por sempre apoiar as iniciativas da nossa Região Tocantina. O
Governador Flávio Dino já fez centenas de quilômetros de asfalto em
nossa Região Tocantina. Implantou hospitais, serviços de saúde
fundamentais, criou estruturas de esporte e de lazer fantásticas. Reformou,
construiu escolas que reforçam a nossa região como nunca antes. Mas o
maior legado que o Governador Flávio Dino deixa à nossa região e que terá
tempo de reforçar ainda mais nos próximos 04 anos, o maior legado é a
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UEMASUL. Porque ela projeta, reforça o hoje e projeta o amanhã. As
estradas são importantes, o asfalto é importante, o investimento em água
é importante, mas a UEMASUL vai para além de todas as conquistas,
porque ela garante que o jovem vai ter a oportunidade. Ela garante que o
sonho que a juventude tem pode ser realizado, porque ela alarga as portas
da Universidade, ela traz oportunidade, traz esperança e confirma o que o
povo da nossa região sempre sonhou. Viva a UEMASUL. Hoje é um dia
de glória para a nossa Universidade UEMASUL, Universidade Estadual
da Região Tocantina do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Com a palavra a Deputada
Valéria Macedo, por 10 minutos com apartes.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, membros da Mesa, Senhoras e Senhores
Deputados, imprensa, galeria, a todos que nos assistem pela TV Assembleia.
Senhor Presidente, hoje é um dia muito especial para nós, Deputados, e
principalmente nós, Deputados, que representamos a Região Tocantina, a
região do sul do Maranhão. Mais uma vez o Governador Flávio Dino se
mostra um governante que tem realmente um olhar por todo o estado do
Maranhão, do norte ao sul, leste, oeste do estado, levando obras
importantíssimas e estruturantes, mas também obras edificantes, obras
que realmente transformam e mudam as vidas das pessoas. A implantação,
a fundação da UEMASUL, da UEMA sendo transformada em UEMASUL
da Região Tocantina em Imperatriz, que vai cobrir todo o sul do Maranhão,
que já vem dando a sua contribuição com outras UEMAs, a UEMA,
vamos dizer ainda, parte da UEMANORTE, a UEMA de Balsas e Grajaú,
elas têm sido muito importantes para o desenvolvimento educacional,
social e econômico de toda a região. Hoje, com a implantação do curso de
Medicina na universidade, na UEMASUL do Maranhão, como disse o
Deputado Marco Aurélio no seu pronunciamento, com apenas um ano e
meio de funcionamento, uma luta muito antiga nossa aqui como parlamentar
desde 2011 para implantação do curso de Medicina em Imperatriz para
atender toda a região, quero ressaltar também que é uma luta do Deputado
Antônio Pereira, do Deputado Léo Cunha que também esteve conosco
aqui na tribuna, junto ao governo pedindo essa universidade, pedindo a
implantação do curso de Medicina. Eu quero aqui, Senhor Presidente,
registrar inclusive um dos primeiros pronunciamentos aqui nesta Casa,
ainda no primeiro mandato em 2011, foi pedindo que levássemos que o
Governo envidasse todos os esforços no sentido de levar o curso de
Medicina para Imperatriz, que não tinha nem na UFMA e nem na UEMA.
Nós fizemos essa indicação, usamos muitas vezes esta tribuna justificando
as necessidades do curso de Medicina em Imperatriz pela questão de ser
uma região rica, uma região que necessitava por estar se transformando em
um polo educacional, uma região com muitas clínicas e hospitais que
atendiam à saúde, no entanto, todos os filhos da Região Tocantina teriam
que se dirigir a outras cidades, a outras capitais, a outros estados para
cursar Medicina, quer dizer, os filhos da Região Tocantina estavam órfãos
desse curso como também de outros cursos importantes. Lutamos muito,
Deputado Wellington, lutamos muito no primeiro mandato, usando esta
tribuna, visitando os gabinetes do Secretário de Educação do Estado, da
Saúde e o próprio Governo. Pedimos ao Governo anterior para que
implantasse o curso de Medicina em Imperatriz e conseguimos avançar
implantando o curso de Medicina na UFMA, que foi uma vitória muito
grande, um esforço muito grande aqui, levando essa demanda, sempre essa
grande necessidade da Região Tocantina e Imperatriz. Graças a Deus, o
Governo anterior implantou o curso de Medicina na UFMA em Imperatriz,
agora inclusive, Deputado Wellington, nós temos aqui, eu peguei das
primeiras indicações que eu fiz, a Indicação que leva o número 025/2011,
ainda em 15 fevereiro de 2011, que eu protocolei nesta Casa pedindo,
fazendo a indicação ao Governo do Estado para acrescentar, na proposta
de plano de governo de 2011 a 2014 a ser executado pela Universidade
Estadual do Maranhão, ampliação do Centro de Imperatriz e a implantação
do curso de Enfermagem e Medicina na Universidade Estadual do Maranhão
em Imperatriz, conforme já existia em Caxias. Então, aqui, Deputado, é
uma prova da nossa luta pela implantação do curso de Medicina também

na UEMA e em Imperatriz, hoje UEMASUL. Da mesma forma, Deputado
Wellington, nós estamos trabalhando desde o primeiro, segundo mandato
agora para que nós possamos além de fortalecer a região Tocantina com os
cursos na área da Saúde, na área de Ciências Humanas, nas áreas mais
importantes e que tenha a vocação da região, nós pedimos também a
implantação do curso aqui no prédio do Campus Estadual do Maranhão,
da UEMA de Grajaú, a primeira construção do prédio do Campus da
Universidade Estadual do Maranhão em Grajaú, nós precisamos de um
campus próprio, investir na região Central, na região Sul do Estado e
Região Central e mais extremo Sul do Estado na questão educacional, e o
prédio da Universidade Estadual do Maranhão, da UEMA, ele precisa
realmente ter um prédio próprio com condições próprias para que nós
possamos receber vários cursos nesta área e um desses cursos que nós
pedimos, Senhor Presidente, Deputado Marco Aurélio, foi o curso de
Engenharia Civil já existente em São Luís para o Campus da Universidade
Estadual do Maranhão, em Grajaú, tanto a construção do prédio como
também a implantação de novos cursos na Universidade Estadual do
Maranhão e, em Grajaú, que é o curso de Direito e de Engenharia Civil, é
uma demanda muito grande e nós precisamos também, além de investir
que foram grandes investimentos na UEMASUL, para a sua implantação,
a sua consolidação, a sua necessidade de novos cursos como agora o de
Farmácia, nós também solicitamos que o campus de Grajaú e o campus de
Balsas fosse também assim recebido um reforço na implementação de seus
cursos e também na sua estrutura física. Da mesma forma aqui, que lutamos
pelo curso de Medicina, em Imperatriz, na UFMA, na UEMA, que agora
já se torna uma realidade aprovada aqui por esta Casa e, com certeza, o
Governador que mandou esse projeto, vai ser célere, vai ser implantado
logo, por toda a tramitação e o apoio do governo e o nosso apoio aqui. Nós
pedimos também que assim seja, tanto no Campus de Grajaú, na UEMA
de Grajaú, que está na UEMANORTE ainda, como a UEMA de Balsas,
que a gente implante também o curso de Engenharia Civil e o curso de
Direito. Da mesma forma, o curso de Medicina, em Balsas. Na ida do
Governador, em Balsas, para entregar o hospital geral de Balsas, com a
estrutura que já existe em Balsas, das universidades particulares, da
universidade UEMA, os Campi da UEMA e UFMA, em Balsas, por se
encontrar no extremo sul do estado. Por ser uma outra região distante de
Imperatriz e também há uma grande quantidade de jovens daquela região
necessitando de cursos superiores na área da saúde, na área de humanas e
em outras áreas, mas principalmente na área da saúde, que ainda é muito
carente de médicos, de enfermagem e de outros profissionais. Nós pedimos
já, Deputado Wellington, e já entramos com esse requerimento várias
vezes para que também o governo envide esforços no sentido de implantar
também o curso de Medicina em Balsas, concomitantemente, com o curso
de Enfermagem e o curso de Educação Física, assim como fez Pinheiro na
UFMA, no momento em que instalou em Pinheiro um curso de Medicina
implantou também o curso de Enfermagem e o de Educação Física. Por
isso Senhor Presidente, estamos muitos satisfeitos, muito alegres, é um
momento assim realmente de muita satisfação, de muita alegria, de um
sonho realizado, de uma luta conquistada, o curso de Medicina na
Universidade Estadual do Sul do Maranhão, na nossa UEMASUL. Mas,
Senhor Presidente, ressalto e digo, mais uma vez, Deputado Wellington, o
nosso Maranhão é extenso, é grande, precisamos investir também nas
Universidades Estaduais que se encontram no Centro do Estado, que se
encontram no extremo-sul do Estado e os cursos, o Campus de Grajaú
como o Campus de Balsas precisam também dos mesmos investimentos
que estamos tendo na UEMASUL, na UEMA Imperatriz, implantando
os cursos, nós precisamos também implementar os cursos superiores no
Campus de Grajaú, melhorando as suas instalações e no Campus de Balsas
também implantando o curso de Medicina, ampliando a UEMASUL, mas
também dando suporte, dando mais condições a outros campi, de Grajaú
e Balsas, que é muito importante para haver uma convergência, haver uma
ligação entre a educação dessas várias regiões do Maranhão para que
realmente a educação superior do nosso Estado esteja realmente
consolidada, consolidando os polos educacionais e fazendo com que cada
maranhense de cada região, que as distantes regiões possam ter as
oportunidades, as possibilidades de cursar o curso superior em sua
residência, em sua localidade, onde moram fazendo com que o acesso à
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educação seja um acesso mais livre, um acesso em que todos os pais e mães
possam dar a seus filhos. E sabemos que a dificuldade de levar um filho
para estudar em outro Estado é muito grande e às vezes isso impossibilita
de um jovem ter um futuro melhor, ser um profissional que possa contribuir
com a sua cidade, com a sua região. Por isso, Senhor Deputado Wellington,
um aparte só para a conclusão aqui do nosso pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputada Valéria Macedo, parabenizá-la pelo pronunciamento. O
Deputado Marco Aurélio também fez o pronunciamento anterior com a
mesma temática. Quero parabenizar, além de parabenizar à senhora e aos
demais deputados, parabenizar de forma especial também V. Exa. e o
Deputado Antônio Pereira, que é médico, o Deputado Antônio Pereira que
também tem esse sonho acalentado, a minha amiga Carina também, então
o Deputado Antônio Pereira que tem esse sonho acalentado, juntamente
com a senhora que era da legislatura passada e acompanhamos a sua
indicação em 2011. Então uma preocupação antiga, uma defesa antiga, um
sonho antigo e a sua defesa pela Região Tocantina, pela cidade de Imperatriz,
pela sua população. E a gente acompanha a luta que a senhora tem travado
também em defesa dos enfermeiros, em defesa dos médicos e não poderia
deixar de fazer um aparte, de me pronunciar pela luta que também começou
lá atrás, que começou com a senhora lá atrás, começou com o Deputado
Antônio Pereira e que hoje nós somamos as nossas vozes. Então quando
assim que assumimos na Assembleia Legislativa, logo no dia 10 de fevereiro
entramos com uma indicação, porque já tínhamos captado essa demanda.
Nós tínhamos ouvido a população em São Luís, tínhamos ido a Imperatriz
e tínhamos captado na população de Imperatriz essa necessidade do curso
de Medicina, como hoje temos o curso de Medicina na Universidade
Federal e também agora a implantação, a criação na UEMASUL. Então
quem ganha com isso é a população do Estado do Maranhão, quem ganha
com isso é o Maranhão. Parabéns à população da Região Tocantina, região
de Imperatriz e principalmente aos estudantes que estão concluindo o
ensino médio e que sonham, almejam fazer o curso de Medicina e dar a
contribuição para o Estado do Maranhão como médicos. Então é uma
grande conquista, hoje esta Casa está em festa, parabéns a todos os
deputados que de forma unânime aprovaram a criação do curso de Medicina
na cidade de Imperatriz. Então, ficam aqui os nossos agradecimentos a
todos os deputados e mais uma vez que Deus possa estender suas mãos
poderosas sobre a população do estado do Maranhão.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO - Deputado
Wellington, eu quero também registrar a sua luta neste mandato por várias
causas da Região Tocantina, principalmente na causa educacional, o Senhor
é professor e entende muito bem, o Senhor sabe que hoje a Assembleia
Legislativa marca esta sessão para nós da região como uma sessão que
nunca vai ficar no esquecimento. Ao contrário, uma sessão da qual todos
nós vamos nos lembrar e nos orgulhar de ter participado e aprovado esse
projeto que cria o Centro de Ciências da Saúde na estrutura organizacional
da Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão, a UEMASUL.
Nós sabemos que esse campus criado, há um ano e meio, Deputado Marco
Aurélio, avançou muito, são esforços de vários Deputados aqui, Deputado
Marco Aurélio, que falou, Deputado Antônio Pereira, Deputado Léo Cunha,
Deputada Valéria, que sou eu, o Senhor, Deputado, que sempre esteve
presente. Nós sabemos, nós que somos filhos de lá, eu como filha da
Região Tocantina, eu tive que ir cursar Enfermagem em Goiás, no estado
de Goiás porque na minha região não tinha, só tinha aqui em São Luís. E
hoje a realidade é diferente. Eu digo isso sem nenhuma dúvida, isso é por
conta também da nossa representação política aqui, das nossas idas e
vindas, dos nossos esforços como representantes para consolidar o Polo
Educacional de Imperatriz e agora consolidado cada vez a mais com a
criação, com a independência da UEMA, criando a UEMASUL, que é a
UEMA da Região Tocantina e que vai com certeza contemplar todos os
alunos dessa região, todos os jovens que queiram cursar não só o curso de
Medicina, mas o curso de Farmácia e outros cursos que vêm. Eu deixo aqui
registrada a nossa alegria com o curso de Medicina na UEMASUL, mas
queremos também que, juntamente com curso de Medicina, a gente possa
também implantar o curso de Enfermagem e o curso de Educação Física na

UEMASUL, que é muito importante para o desenvolvimento educacional,
consolidando a questão da estrutura da saúde naquela região, as políticas
públicas de saúde. Mas, Deputado, só quero ressaltar e pedir o seu apoio
também que, da mesma forma que, em um ano e meio, nós conseguimos
implantar o curso de Medicina em Imperatriz, nós possamos agora para
frente envidar esforços para que nós possamos também, em breve tempo,
implantar, fazer todo o trabalho para implantar o curso de Medicina na
Universidade Estadual de Balsas ou então no Campus da UFMA em
Balsas. É muito importante para aquela região que vai ser contemplada,
Deputado Antônio Pereira, com a ampliação dos cursos de Medicina em
todo o estado do Maranhão, principalmente nessas regiões que, ao longo
do tempo, sofrem com essas grandes necessidades, com a falta desses
cursos. E também, é claro, a implementação da melhoria estrutural desses
Campi. Obrigada, Deputados.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Concedo a palavra ao Deputado Júnior
Verde, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos. Excelentíssimo Senhor Presidente,
Excelentíssimos Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, galeria e a
todos que nos acompanham em todo o Estado do Maranhão. Não poderia
deixar de fazer uso da palavra na manhã de hoje, Senhor Presidente, até
porque nós tivemos uma agenda extensa durante o fim de semana. E eu
queria registrar, primeiro, as audiências que nós tivemos, inclusive com a
participação de V. Exa., Deputado Wellington do Curso, que participou
junto conosco no plenarinho, nós defendemos a segurança pública em dois
momentos: Na audiência tivemos a oportunidade de debater, deliberar,
discutir, encaminhar várias proposições, nós o fizemos por meio da
participação de centenas de policiais militares que hoje estão na ativa
trabalhando e foram convocados pelo governo, devidamente nomeados,
são sub judice e que existia uma situação adversa, existe na verdade uma
situação adversa porque continua dentro da conjuntura do serviço público,
mas no aspecto de poder ainda estar respondendo a uma situação judicial
e por isso são sub judice que poderia incorrer naturalmente na saída desses
homens e mulheres que já fazem segurança pública do Estado do Maranhão
e nós encaminhamos por meio de uma proposição, de uma indicação
nossa, aqui nesta Casa, uma indicação ao Governador, ao Secretário de
Segurança, ao Comandante-Geral e também o faremos também ao
Procurador-Geral do Estado para que haja a convalidação do concurso da
Polícia Militar. Então, só para fazer este registro durante esta audiência
que nós tivemos oportunidade de participar nesta Casa, nosso fim semana
começou já participando desta audiência, foi o início das nossas atividades
antes de percorrer os municípios maranhenses destacando essa iniciativa
da convalidação com a participação do advogado, Dr. Maximus, que sempre
nos ajuda na causa do sub judice, em causas jurídicas realmente pertinentes
à segurança pública, com a participação também, na mesma audiência, dos
policiais militares como também de representantes do segmento do
transporte complementar no estado do Maranhão e representantes da
Associação dos Usuários do Transporte Coletivo do Estado. Discutimos
com a categoria, aproveitamos também para discutir um assunto pertinente
à segurança e que diz respeito aos inúmeros assaltos a ônibus, micro-
ônibus, vans, ao transporte no Estado do Maranhão. A preocupação vem
realmente dos operadores do transporte e, é claro que sabemos que as
vítimas são os passageiros, cobradores, motoristas que são vitimados por
uma prática de delitos, de crimes que acontecem em todo o Estado e que
precisamos evitar. E discutimos longamente, inclusive já com alguns
encaminhamentos para reforço de segurança em alguns horários, em alguns
pontos específicos, para que possamos reforçar a segurança pública e
levar tranquilidade à população que precisa e merece o apoio do governo.
Mas também, Senhora Presidenta, discutir aqui e aproveitar este momento
para fazer o encaminhamento da nossa agenda do fim de semana, que
estivemos em São Vicente Ferrer com uma companheira nossa, a Isabel,
que é lá do povoado chamado Poleiro, em São Vicente Ferrer, que nos
recebeu com dezenas de trabalhadores rurais que ali residem, buscando
deliberar, discutir assuntos pertinentes à regularização fundiária, à melhoria
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da comunidade e assim tivemos a oportunidade de participar de mais uma
agenda positiva na defesa dos trabalhadores maranhenses, lá nesse
momento em São Vicente Ferrer. Tivemos também essa agenda positivíssima
buscando consolidar as políticas públicas, primeiro da escuta, da intenção,
do desejo da comunidade e trazendo para esta Casa as demandas necessárias
e aqui o faremos por meio de várias proposições. Mas registrando também,
sem contar que lá em São Vicente Ferrer estivemos também com o
companheiro Luís Fernando, que é o Presidente da Colônia de Pescadores
e nos recebeu em sua residência, ali nos acolheu também muito bem, com
sua esposa que é a Presidenta do PRB hoje e agradecer. Agradecê-los pela
gentileza, então fomos recebidos na verdade por todos em todo o Estado
do Maranhão. Além também no município de Pindaré-Mirim, ali com
apoio do Vereador Rivaldo que foi Presidente da Câmara, que faz um
grande trabalho no município, um Vereador preocupado com as demandas
sociais do município de Alto Alegre do Pindaré, faço esse destaque também
agradecendo ao Vereador, ao nobre Vereador Rivaldo que ali nos acolheu,
que nos encaminhou inclusive a algumas reuniões com o ITERMA. E aí
não posso deixar de destacar a participação do companheiro Renê, que é
servidor do INCRA, do ITERMA, hoje está no ITERMA e que ali fez
algumas agendas positivas no povoado Altamira, em Alto Alegre do Pindaré
e também reunindo lideranças locais para tratar da regularização fundiária.
Então foram eventos muito positivos que contou com a participação de
vereadores, além do Vereador Rivaldo, e que nos permitiu discutir a
regularização fundiária para os trabalhadores rurais de Pindaré-Mirim. E
agradecendo também ao companheiro Raimundo Filho, que é o Presidente
do ITERMA, pelo deferimento. Porque nós queremos regularizar a situação
de centenas de milhares de famílias de trabalhadores que residem em áreas
de assentamentos, tanto áreas estaduais como também áreas federais, pelo
INCRA, como tem a parceria, o alinhamento entre o INCRA e hoje o
ITERMA isso é possível e é o que estamos fazendo, levando discussões,
deliberações para fortalecer os trabalhadores do Maranhão. Também,
Senhora Presidenta, destacar a ajuda que tivemos inclusive de Bacabal,
começando os festejos pelo Dia do Pescador. Sabemos que no dia 29, que
é comemorado o Dia de São Pedro, tivemos a oportunidade de participar
de uma importante iniciativa em Bacabal, corrida de canoa com o apoio do
Vereador Venâncio do Peixe. Inclusive aproveito este momento também
para parabenizar o Prefeito hoje, de Bacabal, que assumiu com a Presidente
da Câmara, que assume o compromisso, a reponsabilidade de poder fazer
gestão pública e levar benefícios sociais para aquele município. Inclusive já
temos participado de uma reunião com o então Presidente da Câmara
Municipal, hoje prefeito, o Vereador daquele município que realmente tem
feito um grande trabalho e vamos, claro, dar continuidade a esse entendimento
em poder realmente contribuir com o município de Bacabal. Mas destacar
também no período da tarde/noite estivemos no município também de
Pedreiras participando de uma atividade cultural, que já é tradição cultural-
religiosa, pela passagem do Dia do Pescador pelo Festejo de São Pedro que
foi promovido pela Colônia de Pescadores e ali foi celebrada uma missa
como tradicionalmente acontece e que reuniu milhares de pessoas no
município de Pedreiras e região, também Trizidela do Vale, Lima Campos
e outros municípios. É um evento tradicional e eu queria agradecer sempre
a acolhida pela nossa participação que já é tradicional, nós participamos de
forma decisiva desses eventos culturais. Mas temos uma agenda ainda
mais extensiva que eu quero agradecer neste momento e o tempo não nos
permite dar prosseguimento, mas agradecer a oportunidade, Senhora
Presidenta, pelo tempo que nos foi cedido, que possamos continuar com
esse trabalho sempre em defesa da sociedade maranhense. Que Deus abençoe
a todos.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco
Parlamentar Independente. Bloco Parlamentar PV/PSDB. Bloco
Parlamentar Democrático.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO –Não há oradores inscritos.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO –Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Quinta Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
três de julho de dois mil e dezoito.

Presidente,  Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Professor

Marco Aurélio.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cabo Campos.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Graça Paz, Hemetério Weba, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Raimundo Cutrim, Rigo
Teles, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Vinícius Louro, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Valéria
Macedo.  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 Júnior Verde, Cabo Campos, Edivaldo Holanda, Wellington
do Curso e Rigo Teles. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, informando que
não havia quórum qualificado para a apreciação das Propostas de Emenda
Constitucional nºs: 004, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/
2018, de autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide e 013/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, que
ficaram  transferidas para a próxima Sessão Ordinária, assim como o
Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
045/2018), que foi transferido em virtude da ausência de quórum nas
competentes comissões para emissão de parecer. Em único turno, o Plenário
aprovou e encaminhou a sanção governamental, o Parecer   nº 241/2018, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto
de Lei nº 009/2016, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia e dá
outras providências. Em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável das competentes comissões técnicas, foram aprovados e
encaminhados à sanção governamental os Projeto de Lei nºs: 224/2015,
que dispõe sobre o acesso de profissionais da área de saúde, 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 e 155/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e particular no âmbito
do estado do Maranhão, a divulgarem a Lei Federal nº 13.301 de 2016 que
assegura o direito a prestação continuada temporária a criança vítima de
microcefalia e aumenta para 180 dias a licença maternidade e dá outras
providências, ambos de autoria da Deputada Nina Melo. De mesma autoria,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
acatando emenda supressiva oferecida pela comissão, também foi aprovado
e encaminhado à redação final o Projeto de Lei nº 285/2018, 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. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC, foi
aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 002/2018, de autoria do Deputado Wellington do
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Curso,  que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao advogado Américo Botelho Lobato Neto. Submetidos a deliberação do
Plenário foram aprovados os Requerimentos nºs:  324/2018, de autoria do
Deputado Júnior Verde, para que seja realizada uma Sessão Solene no dia
18 de outubro de 2018, às 11hs, nesta Casa, para entrega da Medalha
“Manuel Beckman” ao Senhor Carlos Marcone Martins Dias, 2º sargento
do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e 325/2018, de autoria do
Deputado Edson Araújo, para que seja encaminhada mensagem de
congratulações à população, prefeitos e aos presidentes de câmaras dos
municípios maranhenses elecandos na proposição, pela passagem de seus
aniversários de fundação. Em virtude da ausência dos respectivos autores,
ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinárias o Projeto de Lei nº
127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa; o Projeto de Resolução
Legislativa nº 032/2016, de autoria do Deputado Vínicius Louro e os
Requerimentos nºs: 321/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo e
323/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré. Na sequência, a Mesa
deferiu o Requerimento nº 326/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, para que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Jânio Arley, que faleceu no dia de 27 de junho do ano em curso. Na
forma do Regimento Interno, também foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária o Requerimento nº:  327/2018, de autoria da
Deputada Valéria Macedo. Não houve orador inscrito para o primeiro
horário do Grande Expediente. No Tempo dos Partidos e Blocos se
pronunciaram os Deputados Edilázio Júnior, pelo Bloco Parlamentar PV-
PSD e Rogério Cafeteira pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 04 de
julho de 2018.

SESSÃO SOLENE DO DIA 13 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11H.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO - Invocando a proteção de Deus, declaramos aberta
a Sessão Solene convocada para a entrega de medalha do mérito legislativo
Manuel Beckman ao Pastor Gildenemir Lima Sousa, concedida através do
Projeto de Resolução Legislativa nº 025/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide e promulgada pela Resolução Legislativa de nº 867/2018.
Para compor a Mesa, convidamos o Pastor Gildenemir Lima de Sousa,
homenageado nesta Sessão Solene; a Senhora Joelene Araújo, Chefe de
Assessoria de Planejamento, neste ato representando o Secretário de Estado
do Trabalho, o Sr. Hernando Macedo; o Pastor Pedro Aldir Damasceno,
Presidente das Convenções das Assembleias de Deus; o Sr. Lourival
Mendes, ex-deputado o Pastor Oziel Gomes, Presidente da Assembleia de
Deus – Tirirical o Pastor Assis, Presidente da Assembleia de Deus –
Raposa; o Pastor Jackson Douglas, Secretário de Missões da Assembleia
de Deus. Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide, autor da
proposição que concede medalha ao Pastor Gildenemir Lima de Sousa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE –
Excelentíssima Senhora Deputada Francisca Primo, que preside esta Sessão,
Senhora Joelen Araujo, Chefe da Assessoria de Planejamento, neste ato
representando o Secretário de Estado de Trabalho, o Senhor Hernando
Macedo, Pastor Pedro Aldir Damasceno, Presidente das Convenções da
Assembleia de Deus, Senhor Lourival Mendes, ex-deputado, Pastor Osiel
Gomes, Presidente da Assembleia de Deus - Campus Tirirical, Pastor
Assis, Presidente da Assembleia de Deus da Raposa, Pastor Jackson
Douglas, Secretário de Missões da Assembleia de Deus e Pastor Gildenemir
Lima de Sousa, homenageado desta Sessão solene. Senhoras e senhores, é
com muita alegria que eu tive o prazer de apresentar essa proposição que
concede ao pastor Gil - vou chamá-lo assim porque é assim que todos nós
o chamamos - a maior honraria desta Casa, que é a Medalha Manuel

Beckman. E aqui eu gostaria rapidamente de trazer algumas informações
sobre o homenageado. Gildenemir Lima de Sousa nasceu em 1977 no
interior do estado do Maranhão, filho de Raimundo Lima de Sousa e Maria
Gilsa de Lima Sousa. Aos 16 anos Gildenemir mudou-se para a capital do
estado, São Luís, com o sonho de cursar o ensino superior. Estudava
diuturnamente, o que viria lhe render sucesso passando no vestibular para
estudar na Universidade Federal do Estado do Maranhão - UFMA,
realizando, assim, um sonho. Gildenemir sempre teve em seu peito a
vontade de servir aos outros. Conhecedor, praticante da fé cristã e desejoso
por ser utilizado na seara de Cristo, o jovem não mediu esforços para fazer
a obra de Deus. Começando as suas lides ainda muito cedo na Assembleia
de Deus do Campus Tirirical, ele viria a ser, então, o líder de todos os
jovens que compunham aquela Igreja, a qual ainda hoje considera com
carinho e respeito a sua pessoa. Sob sua liderança, as frentes de evangelismo
e serviço social jovem tornaram-se ativas suprindo as necessidades físicas
e espirituais de muitas comunidades carentes no município de São Luís. O
líder crescia sob a graça e orientação divina. E naquela época Gildenemir
lançou mão da realização de seminários inéditos e congressos pioneiros,
que tinham por objetivo a formação de outros líderes que, posteriormente,
tornaram-se pastores. Os quais jamais se esqueceram dos rudimentos
bíblicos e motivacionais lançados por Gildenemir, o líder, que então já era
conhecido como Gil. Nesse período de sua vida que já se mostrava diferente
daquilo que sonhara no interior, Gil recebeu o que lhe foi apresentado
como um dos grandes desafios: trabalhar na sede estadual das Assembleias
de Deus no Estado do Maranhão - CEADEMA, então presidida pelo
Pastor Joacir Almeida Costa e atualmente presidida pelo pastor Pedro
Aldir Damasceno. Como Secretário adjunto da CEADEMA, o jovem
Gildenemir Lima de Sousa passou a ser conhecido como Gil ou Pastor Gil.
Durante 23 anos, o Pastor Gil conheceu as mais difíceis e desafiadoras
demandas e problemáticas pelas quais atravessam o povo maranhense e
especialmente os assembleianos. Gil envolveu-se com as mais diferentes
situações desafiadoras pelas quais passavam várias comunidades do Estado
do Maranhão disposto à resolução dos problemas sociais que lhe afetavam.
Nesse sentido sua contribuição no âmbito social confirmou-se nas mais
diferentes frentes sociais. Na área da saúde, Gil confirmou seu sentimento
de amor ao próximo e na ação de resolução dos problemas de várias
pessoas desprovidas do atendimento público de qualidade. As ações
humanitárias também marcaram sua trajetória. O caso emblemático deu-se
no ano de 2010 quando as enchentes, mais uma vez, varreram várias
regiões do Estado do Maranhão. Gil empreendeu uma campanha de
arrecadação de donativos aos desabrigados, mobilizando para isso muitas
pessoas e líderes. Muitas outras ações evidenciam um caráter social e o
empenho do pastor Gil nas mais variadas realidades das comunidades de
São Luís e de todo o Estado do Maranhão. Gil, portanto, compartilha com
outros tantos a nobreza e preciosidade de seu exemplo e conduta. Dizer da
felicidade de alguém que convive não há muito tempo, mas com esse
pouco tempo de convivência, ver na pessoa do Pastor Gil aquela fala
calma, aquela fala tranquila, mas que muito nos ensina, que muito nos
passa a fé, a segurança e a lição que Cristo nos ensinou. Dizer, Pastor Gil,
que essa é uma homenagem não só ao senhor também, mas é um
reconhecimento de todo trabalho social que é feito pelas igrejas. Onde o
poder público não consegue alcançar é lá que as igrejas estão atendendo nas
comunidades terapêuticas, em áreas educacionais. E isso muitas vezes não
é reconhecido pela sociedade. E o senhor à frente desse trabalho ao longo
de vários anos. Nada mais justo do que receber esse reconhecimento e essa
homenagem desta Casa que é a Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Thiago já nos ensina que a fé sem obras é morta. E
exatamente esse trabalho são essas obras que a igreja vem fazendo ao longo
dos anos que faz com que todos nós tenhamos uma fé viva no coração de
cada um de nós. E o Pastor Gil por tudo aquilo que representou e representa
no trabalho de bastidores por onde ele passou, eu tenho certeza que grande
parte da sociedade maranhense não conhece nada do que o Pastor Gil já
conseguiu fazer à frente da sua função no CEADEMA. E dizer da minha
felicidade, Pastor Gil, até porque hoje nós queremos mais ouvi-lo do que
falar sobre o senhor, de ser o autor dessa proposição. E aqui cabe destacar
que foi uma homenagem aprovada por unanimidade nesta Casa. Todos os
deputados estaduais aprovaram essa honraria que lhe será entregue dentro
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de alguns minutos. Portanto fica aqui o nosso respeito, o nosso
reconhecimento a todas as autoridades religiosas que aqui se encontram, a
todos os seus amigos, amigas, mas também essa é uma homenagem ao
trabalho social que é feito pela Igreja. Esse trabalho que é silencioso, mas
que ajuda a salvar vidas, que chega aonde o poder público não consegue
chegar. E eu acho que essa homenagem também representa isso hoje, esse
reconhecimento da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a um
trabalho que merece o apoio de todos nós, que é esse o trabalho tão belo
realizado pelas igrejas na área social. Portanto, pastor Gil, mais do que
merecido, é uma honra muito grande ser o autor dessa homenagem. Que
Deus o abençoe por muitos e muitos anos e derrame copiosamente bênçãos
sobre a sua vida, sobre a vida dos seus familiares, sobre todas as autoridades
que estão aqui e sobre todo povo maranhense. Que Deus nos abençoe.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO – Parabenizo o Deputado Eduardo Braide pela
Sessão solene em homenagem ao pastor Gil, e também dou as boas-vindas
a todos vocês e agradeço também ao Deputado pelo convite de abrir a
Sessão Solene. Ao qual eu passo agora a presidência da Mesa, a presidência
da sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE –Antes de chamar o próximo orador para fazer uso
da palavra, eu gostaria de agradecer a Deputada Francisca Primo, por
iniciar a presidência desta Sessão. Deputada Francisca, muito obrigado
pela sua boa vontade em comparecer a esta sessão solene. A Deputada
Francisca Primo foi uma das deputadas que também aprovou essa honraria
ao Pastor Gil. E nesse momento concedo a palavra ao Pastor Osiel Gomes,
da Igreja Assembleia de Deus do Tirirical.

O SENHOR PASTOR OZIEL GOMES – Queremos
cumprimentar a todos nesta manhã, na paz do Senhor Jesus, o Exmo.
Deputado Eduardo Braide, que é autor da proposição direcionada ao Pastor
Gil, bem merecida. Também quero cumprimentar o Presidente da nossa
convenção CEADEMA - Convenção de Pastores das Assembleias de
Deus no Estado do Maranhão. Nós queremos cumprimentar, também, o
nosso querido Pastor Gil, que recebe esta homenagem solene, e aos demais.
Louvar a Deus pela vida dos pastores do Campo Tirirical. Levantem as
mãos os pastores que nos acompanham. Nós os convidamos para estarem
aqui conosco. Serei breve, sucinto em minhas palavras. Quando eu recebi
o convite, folheando, olhando, fiquei feliz pela homenagem dirigida ao
Pastor Gil. O Pastor Gil não é homem de posses. O Pastor Gil não é rico.
O Pastor Gil não tem dinheiro, mas me lembrei de Mahatma Gandhi que
dizia que um grande homem não é aquele que tem dinheiro, não é aquele
que tem fama, é aquele que é humilde. E o pastor Gil tem essa grande
riqueza que é a humildade. A humildade de servir, a humildade de se dedicar
a alguma causa. E mais do que justa a homenagem que se faz a ele. É
imprescindível, nesse átimo, porque ele é uma pessoa que se dedica a
servir a todos, independentemente de posição, de cor, de status. Pastor
Gil, eu o conheço há muitos anos. Temos uma amizade muito forte
independentemente do cargo que ele exerce na CEADEMA. E eu louvo a
Deus porque hoje ele está engajado em um projeto, que é um projeto
nosso, que é um projeto da CEADEMA, que também é um projeto social.
E eu acredito que, dentro dessa perspectiva, ele pode fazer muito mais,
tanto para Deus como também para o Estado do Maranhão. O próprio
Calvino dizia certa vez, quando lia artigo de Lutero, ele dizia: Lutero, o
Estado tem dois poderes: tem o Poder de Deus - e aí a frase ‘Deus Seja
Louvado’ - e tem o poder da política. E ele dizia que o poder da política
legisla pela causa social com aprovação divina. Então o seu projeto social
de envolver-se nessa grande missão pelo bem do Brasil, pelo bem do
Estado do Maranhão, tem a ratificação divina. E nada mais do que eu
possa acrescentar, eu quero tão somente dizer que é merecida essa titulação,
essa homenagem. Você merece. E o meu sonho e o meu desejo é que aquilo
que você aspira, que você deseja você alcance. Alcance para contribuir,
porque Luther King dizia: “Se o homem não tem algo por que morrer,
então não adianta viver.” Você tem que ter algo para morrer por aquilo, para
viver por aquilo. E se a tua causa é justa, se os teus sonhos são reais, ideais
e sinceros, o senhor aprova. Em Tiago 1:17, a Bíblia diz: “Toda boa dádiva,

todo dom perfeito vem do Pai das luzes em que não há mudança e nem
sombra de variação”. E hoje todos estão aqui para se alegrar com você,
como diz Romanos 12. E não se esqueça de João 3:27: “O homem não
recebe coisa alguma se do Pai não foi enviado”. O que você recebe por
intermédio de um homem está vindo da parte de Deus para sua vida, para
o seu coração. Parabéns. Sucesso. Que Deus te abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Convido agora para fazer uso da palavra o Pastor
Jackson Douglas, Secretário de Missões da Igreja Assembleias de Deus.

O SENHOR PASTOR JACKSON DOUGLAS – Bom dia a
todos! A doce paz reinante esteja presente no coração de cada um de nós.
Eu quero nesse momento cumprimentar aqui o excelentíssimo Senhor
Deputado Eduardo Braide, autor da proposição. Quero também
cumprimentar o Pastor Pedro e o Pastor Osiel, Presidente da Convenção
e Presidente da Igreja do Tirirical, respectivamente, aos demais, que
compõem a Mesa, bem como destacar o Pastor Gildenemir Lima de Sousa,
o homenageado desta Sessão solene, e a todos os senhores e senhoras
presentes na Mesma. Quero no primeiro momento agradecer a Deus, pois
sei que esse é um tempo singular em que se estabelece o entendimento de
que fé e política podem se abraçar. Nós estamos vivendo um tempo de
crise de cultura e de civilizações. E para esse tempo se fazem necessárias
mudanças de paradigmas, de modelos. E nós, portanto, estamos como
leitores desta sociedade do século XXI apostando que a Igreja pode, sim,
estabelecer caminhos, juntamente com o fazer político, para o
desenvolvimento social da nossa Nação, para o desenvolvimento do nosso
povo. E a Igreja como elemento constituinte desta sociedade tem estendido
o braço do social e feito com que as comunidades possam ser visitadas
com instrumento de graça, um instrumento assistencial e social que deve
promover as mudanças que nós almejamos, acima de tudo, que aconteçam
com a nossa parentela, com a nossa gente, com os nossos pares. E diante
dessa fala, eu destaco, então, a participação do Pastor Gildenemir, que
utilizando instrumentos, mecânicas, que estão à sua disposição ao longo
da sua vida, a partir de uma consciência formatada, ele tem lutado para o
bem estar social daqueles que se avizinham e aqueles que ele pode alcançar.
Pois dito isso eu sei que esta é uma justa homenagem. E quero me solidarizar
com o Deputado Eduardo Braide, autor dessa proposição e dizer que a
igreja, aqui e agora, homenageada na pessoa do Pastor Gil, também está de
parabéns, pois apregoa um evangelho integral, que busca a libertação do
espírito e saciar a fome daqueles que são menos assistidos. Como disse
Sua Excelência Eduardo Braide, onde o Estado não tem alcançado, a igreja
tem se feito presente. Quero parabenizar o Deputado, quero parabenizar
essa Casa do Povo, quero parabenizar o Pastor Gildenemir por esse
momento especial em sua vida. Que Deus continue lhe abençoando em
nome de Jesus. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE- Convido para fazer uso da palavra o Pastor Pedro
Aldir Damasceno, Presidente da Convenção das Igrejas Assembleias de
Deus.

O SENHOR PASTOR PEDRO ALDIR DAMASCENO -
Excelentíssimo Senhor Deputado Eduardo Braide, autor dessa proposição,
demais Deputados aqui presentes e aos nossos estimados pastores. Nós
temos a felicidade de poder vos saudar com a gloriosa paz do Senhor. Que
o amor de Deus e a sua graça reine em nossas vidas hoje e para todo o
sempre. Queridos, hoje é um dia de uma importância muito grande para
todos nós, consequentemente, para o Pastor Gildenemir, com certeza
ficará na história como um marco indelével na sua vida essa data. Com
certeza ele jamais vai esquecer de receber aqui nessa honrada Casa, uma
honra muito grande para ele e para todos nós. Poder o mesmo receber a
medalha que prende-se ao nome de um judeu, o povo hebreu, o povo de
Deus, Manuel Beckman. Judeu conhecido, principalmente os que conhecem
a história, os judeus que fizeram o Brasil. É uma honra muito grande.
Pastor Gildenemir, que o Deus do céus continue te abençoando. E nós
estamos felizes. Nós. que fazemos as Assembleias de Deus do nosso
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Estado, que fomos convidados para estarmos aqui, estamos agradecidos
ao Deus dos Céus. Entendemos que não podemos separar igrejas do Estado,
consequentemente se tiver, temos um Estado com uma família equilibrada,
pois no Estado com família equilibrada há uma política sadia e uma igreja
em pé. Pois a família é de fato a sequência da igreja. Eu quero agradecer
penhoradamente em Cristo ao Deputado que fez essa proposição,
consequentemente a todos os demais deputados que foram coerentes e
votaram a favor dando o seu apoio. E nós não vamos esquecer, vamos orar
por cada um de vocês, grato, por isso que esta Casa dispensou ao Gildenemir.
Fiquem cientes que foi a todos nós. Com certeza Gildenemir é uma pessoa
nossa, que nós amamos. Assumir a Assembleia de Deus, a direção da
Convenção Geral da Assembleia de Deus há 15 anos e encontramos o
Gildenemir. E colocamos ele perto de nós para trabalhar. E ele tem sido a
pessoa na altura em qualquer lugar que eu chego no Brasil, qualquer estado
desses, já tem alguém lá encarregado para me apanhar com carro, com
hotel, com tudo. E não é outro, é Gildenemir. Só não tem acontecido no
exterior quando temos ido, porque é impossível também, mas aqui no
Brasil, eu posso ir tranquilo, por isso que ele disse: Por que o senhor vai
dormindo no avião? No avião eu durmo sempre o tempo todo, porque eu
vou tranquilo e eu sei que lá na chegada tem gente me aguardando. E não é
um outro não, lá é o Gil, a pessoa que vai me aguardar para me levar ao
hotel e tal. Gildenemir, te parabenizo por este dia, por esta honraria recebida
nessa honrada Casa. Pense: não foi em um lugar qualquer que você recebeu
e nem de pessoas tais ou quaisquer também, mas de Deputados que fazem
aqui neste Estado as leis que prendem ao nosso Estado do Maranhão e que
votaram mutuamente para dar a você essa honrada medalha. O Deus dos
céus te abençoe, consequentemente ao nobre Deputado Braide, que o
Deus dos céus com certeza vai lhe ressarcir. A Bíblia diz que aquele que der
ao menos um copo com água para um desses que creem em meu nome de
maneira nenhuma perderá o seu galardão. Consciente dessas verdades
bíblicas, espere que o senhor vai ser ressarcido disso aqui. Deputado
Braide, que o Deus dos Céus com certeza vai lhe ressarcir. A Bíblia diz:
“Aquele que der ao menos um copo com água para um desses que crê em
meu nome de maneira nenhuma perderá o seu galardão”. Consciente dessas
verdades bíblicas, espere que o senhor vai ser ressarcido disso aqui e com
certeza Deus não vai ressarcir com a mesma importância, mas outras e
muitas bênçãos virão. Aguarde. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Eu convido para fazer uso da palavra agora o
Pastor Valberto Magalhães, Presidente da Assembleia de Deus de Arari.
Logo depois, ele também irá compor a Mesa.

O SENHOR PASTOR VALBERTO MAGALHÃES - Quero
cumprimentar todos neste lugar, nesta manhã, na paz do Senhor Jesus.
Dizer da nossa alegria e felicidade por este momento ímpar e particular na
vida do Pastor Gildenemir Lima de Sousa, em nome de quem eu
cumprimento toda a Mesa constituída para este momento. Além de ímpar
para ele, coletivo para a igreja, para a instituição Assembleia de Deus, para
a fé evangélica, porque neste ato nós temos a representação de um
reconhecimento do que faz a igreja. Eu costumo dizer que há uma diferença
gigantesca entre a atitude, a ação e a divulgação do que faz a política e o
político e do que faz a igreja. Político precisa de divulgação, as pessoas
precisam saber o que ele faz, do contrário, ele perde o seu crédito, é tido
como inoperante, como alguém que não está produzindo. Então é natural,
é preciso até que a sociedade contribua com a divulgação das boas ações do
que fazem os políticos, mas o que faz a igreja é o contrário, Jesus nos
ensinou que o que a mão direita fizer não precisa a esquerda saber, porque
o Deus do Céu é quem enviará a recompensa. Então, há muito tempo, a
igreja, por meio de homens e mulheres que Deus designa, que Deus escolhe,
prepara e levanta, faz alguma coisa, contribui com o bem-estar social de
indivíduos, de municípios, de instituições das mais variadas formas, mas
quase sempre não é vista, às vezes até algumas ações particulares da igreja
são vistas como um resultado da ação do prefeito, do governador, porque
os indicadores sociais vão mostrar isso quando não se divulgou qual foi a
origem da modificação. Conceder essa honraria ao Pastor Gildenemir Lima
de Souza pelo Exm.º Deputado Eduardo Braide, a igreja e não só a
denominação Assembleia de Deus, mas a comunidade evangélica como um

todo de alguma forma é contemplada, tem início de um reconhecimento da
contribuição social que a igreja pratica e vai continuar praticando, certamente
em proporções maiores, dadas as suas possibilidades que se tornam maiores
a cada dia. Quanto ao homenageado desta solenidade, eu acho que a palavra
mais apropriada para dizer é que ele é meu amigo. Ao longo dos anos,
fizemos muitas coisas, mas eu acho que o que mais identificaria é mesmo
a nossa amizade. Eu sou homenageado com você neste instante, eu me
sinto parte desse processo, das várias lutas, das várias empreitadas, das
dificuldades dos nossos trabalhos iniciais lá no Tirirical, naquelas
comunidades nascentes como Vila Itamar, Recanto Verde, quando eram só
invasões, barracos, e nós já estávamos lá lutando, fazendo alguma coisa.
Então, Deputado Eduardo, eu também me sinto homenageado dada a
aproximação e a amizade deste homem notável que é o Pastor Gildenemir.
Eu fico feliz pela justa homenagem, pela percepção do deputado em fazer
a sua homenagem, em conceder essa honraria por meio da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão a este homem e me sinto também
contemplado no que diz respeito à igreja, à denominação. Deus a todos
abençoe em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Concedo a palavra ao Pastor Francisco Assis, da
Assembleia de Deus da Raposa.

O SENHOR PASTOR FRANCISCO ASSIS – Deputado Eduardo
Braide, propositor deste projeto e que também preside a sessão, em no
nome de quem quero cumprimentar os demais deputados da Casa. Pastor
Pedro Aldir Damasceno, Presidente das Assembleias de Deus no Estado
do Maranhão, em nome de quem eu cumprimento todos os pares e demais
autoridades. Senhores e senhoras maranhenses que compõem este plenário.
Devo dizer que o princípio basilar que rege o espírito que inspira e
fundamenta o viver cristão é o amor. Quando olhamos para cima,
expressamos o nosso amor e o amor ágape ao Deus eterno. Quando olhamos
para a frente e estendemos a mão, nós praticamos o amor de filho. A
expressão máxima do viver humano é amar. Amar a Deus sobre todas as
coisas e amar o próximo como a si mesmo. O Pastor Gildenemir, que eu
tenho como meu filho mais velho, participação decisiva na sua apresentação
ao santo ministério, eu o acompanho desde a sua adolescência, é um filho
querido, o defendo, o amo, o honro nessa dimensão que é o homenageado
do dia por meio da homenagem que se dispensa ao Pastor Gildenemir Lima
de Sousa, o nosso Pastor Gil, mas, como disseram os demais pastores, é
uma homenagem prestada a todos nós. Como dizia um dos nossos pastores,
quando um dos pastores é ferido, todos nós nos sentimos feridos. Então,
nesta manhã, quando o Pastor Gil é homenageado, todos nós nos sentimos
homenageados, por isso queremos parabenizar o Deputado Eduardo Braide,
parabenizar também e agradecer aos demais deputados que aprovaram por
unanimidade essa proposição. Dizer que o Pastor Gil, desde quando o
conheci na sua adolescência, é um homem do povo, é um homem que
pratica o amor, um homem que olha para cima, mas olha para a frente
também. Esse é o amor que se expressa na vertical e na horizontal. O
Pastor Gil assume não simplesmente como por constrangimento ou por
força circunstancial, não, absolutamente não. O trabalho do Pastor Gil não
é algo contingente, é algo que expressa a essência da sua alma, o seu
sentimento, o seu coração, o Gildenemir é o Gildenemir autêntico. Quando
você vê o Gil, o Pastor Gildenemir, quer na esfera religiosa, no plenário, na
sessão convencional do Estado do Maranhão ou em qualquer outro estado,
pois ele está sempre presente em todos os estados da nossa federação
praticando trabalhos junto à convenção, ele está sempre com o coração
voltado para o ser humano, para o ser na essência, ele não vê o ser humano
como um ser apenas religioso, ele não vê o ser humano apenas como um
ser espiritual, ele vê o ser humano como um ser completo, indivisível, que
precisa do cuidado para as questões espirituais, mas também para as
questões sociais que são inseparáveis. Portanto, ao Pastor Gildenemir fica
aqui registrada, nesta Casa, a minha alegria, Pastor Gil, por esta honra. Eu
diria, neste momento, que é merecida honra ao senhor. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Convido agora para fazer uso da palavra o Pastor
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Herbert Chaves, representando o Presidente da Assembleia de Deus de
São José de Ribamar.

O SENHOR PASTOR HERBERT CHAVES - Cumprimento neste
momento a todos com a paz do Senhor. Quero cumprimentar o
Excelentíssimo Deputado Eduardo Braide, que é o propositor deste projeto.
Quero cumprimentar o nosso Presidente, o Pastor Pedro Aldir, o Pastor
Oziel Gomes, Pastor Assis, Pastor Jackson, Pastor Roberto, demais
membros da Mesa. Para nós é uma alegria estarmos aqui. Eu devo dizer
que o Pastor Roberto estava falando aqui da época do Tirirical, eu sou
fruto deste tempo em que o Pastor Gil era coordenador de jovens ali do
campo Tirirical, por muitas vezes nos inspiramos no trabalho prestado
por ele ali naquele campo e muito do que fazemos hoje também é fruto do
trabalho do Pastor Gil no Tirirical. Então é uma honraria merecida ao
Pastor Gil e com certeza todos nós nos sentimos honrados nesta manhã
por esta honraria. Ao deputado parabéns pela proposição, com certeza
Deus lhe concederá muitas bênçãos em benefício do que está sendo feito
hoje. Parabéns, Pastor Gil, que Deus continue lhe abençoando.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Concedo a palavra ao Pastor Ogenias Alves, líder
da Assembleia de Deus em Turiaçu.

O SENHOR PASTOR OGENIAS ALVES - Eu tenho a felicidade
neste momento de cumprimentar todos os senhores com a santa paz do
Senhor, ao tempo que também cumprimento o Excelentíssimo Deputado
Eduardo Braide pela iniciativa de homenagear nosso obreiro e companheiro
nas lides do evangelho no Estado do Maranhão, o nosso querido Estado.
Por ter as qualidades de um homem lutador, aguerrido, esforçado, não só
pela nossa Ceadema que representa muito bem, como já disse o nosso
presidente, Pastor Pedro Aldir Damasceno, nesta manhã, mas também
aqueles que necessitam de um apoio, seja em qualquer parte deste Estado
ou fora dele, ele é uma pessoa muito útil e faz com perfeição as coisas, por
tudo isso eu quero louvar a Deus pela sua vida e agradecer a esta Casa por
nos proporcionar esse momento de alegria e de grande honra. A gente pode
se alegrar juntamente com o nosso companheiro, o Gildenemir. A todos os
deputados que votaram, que apoiaram, que Deus abençoe
maravilhosamente todos os senhores no exercício do cargo que o povo
confiou aos senhores. Como já foi dito pelos vários pastores que já vieram
aqui, inclusive nosso presidente, nos honra e nos sentimos agradecidos
por esta forma de reconhecer o trabalho do pastor Gildenemir em todo o
Estado do Maranhão. Eu quero aqui parabenizar em particular o pastor
Gildenemir, que é meu amigo particular, ele sabe disso, eu tenho muita
confiança nele, no trabalho dele. Inclusive eu brinco com ele e digo que,
quando o Gildenemir está à frente de uma tarefa, é como disse o Pastor
Pedro, pode dormir no avião, pode ficar tranquilo que vai dar certo. Que
Deus continue abençoando a sua trajetória, meu companheiro, Deus tem
muito mais para lhe conceder. Por meio de pessoas constituídas pelo
poder e pela vontade do povo que acontecem exatamente esses momentos,
esse reconhecimento do trabalho que você tem feito a esse Estado. Que
Deus o abençoe maravilhosamente. Eu me sinto muito feliz em poder
também participar deste momento. Obrigado a nossa Casa. Muito obrigado
a todos os senhores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Concedo a palavra agora ao Pastor Francisco
Martins, líder da Assembleia de Deus em São Mateus.

O SENHOR PASTOR FRANCISCO MARTINS – Quero, neste
momento, agradecer a Deus por esta oportunidade que eu considero dada
por ele a todos nós. Quero também agradecer ao Deputado Eduardo Braide
por nos proporcionar este momento para a Assembleia de Deus no
Maranhão, concedendo ao Pasto Gil essa honraria que com certeza também
chega até mim pelo fato de ser amigo do Gil, de termos uma grande afinidade.
Também quero saudar o meu Presidente, Pastor Pedro Aldir Damasceno,
em nome de quem saúdo todos os nossos pastores que se fazem presentes
neste momento histórico para nós. Falar do Pastor Gil é muito fácil. As

qualidades do Pastor Gil são presentes e bem visíveis, tanto para nós,
assembleianos, para nós, maranhenses, mas principalmente para nossa
mocidade da Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Eu acredito,
deputado, que Gil, como é conhecido por nós, tem muito ainda a receber
da parte de Deus porque esta proposição que foi confeccionada por V. Ex.ª
para nos trazer nesta manhã, nesta Casa, com certeza este momento foi
realmente dado por Deus porque nós consideramos que esta honraria não
é para qualquer um. São pessoas qualificadas e vistas com bons olhos por
esta Casa, tanto que todos os deputados foram unânimes ao aprovarem
esta proposição. A nossa fala é direcionada a V. Ex.ª, deputado, Exm.º
Deputado Eduardo Braide, que Deus, o Deus do Céu, o Deus de todos
nós, de todos os homens continue lhe iluminando e ao Pastor Gil. Isso aqui
é o início de uma caminhada, de uma estrada que foi aberta e que está de
fato aberta para você dar os primeiros passos em busca da realização de
seus sonhos. Eu me sinto não só honrado, mas me sinto bastante feliz em
poder fazer parte, Gil, do seu povo, dos seus amigos, da sua família. Eu
quero parabeniza-lo até porque isto aqui fica na história da Assembleia de
Deus do Maranhão e nos Anais desta Casa. Hoje nós estamos aqui com
todo prazer para também fazer parte desta homenagem. Muito obrigado,
Deputado Eduardo Braide, por este momento que nos ofereceu para aqui
estarmos fazendo parte desta honraria ao nosso companheiro, ao nosso
irmão, ao nosso amigo, Pastor Gildenemir Lima de Souza. Muito obrigado.
São estas as minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Concedo a palavra agora ao último orador, Pastor
Gelson Rodrigues, Pastor Auxiliar da Assembleia de Deus em Tirirical,
representando a família do homenageado.

O SENHOR PASTOR GELSON RODRIGUES - Meu pastor
presidente, Pastor Oziel, Pastor Pedro Aldir, demais membros da Mesa,
quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Louvo a Deus por este
momento. Que Deus abençoe meu primo Gil, nosso amigo e companheiro.
Eu quero louvar a Deus porque neste momento Deus agracia, como disse
aqui o Pastor Martins, abrindo uma porta, abrindo uma estrada longa e
larga pela qual você vai caminhar. Ao senhor deputado muito obrigado por
essa homenagem, pela proposição. Como disseram aqui nossos pastores,
a igreja está sendo honrada aqui na pessoa do nosso companheiro, Pastor
Gildenemir. Que Deus abençoa a todos e muito obrigado em nome de
Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Neste momento, faremos a condecoração do
agraciado. Concedo agora a palavra ao homenageado, será um prazer muito
grande ouvi-lo, o nosso querido Pastor Gil.

O SENHOR PASTOR GILDENEMIR – Bom dia a todos, saúdo
o corpo diretivo desta Casa de Leis, o Presidente da Sessão, Deputado
Estadual Eduardo Braide, cumprimento o Presidente das Assembleias de
Deus, no Maranhão, Pastor Pedro Aldir Damasceno, em nome de quem eu
cumprimento todos os pastores presentes, os que estão compondo a
Mesa e os que estão fazendo parte do plenário, cumprimento a senhora
Joelene Araújo, Chefe da Assessoria de Planejamento, nesse ato
representando o Secretário de Estado do Trabalho, o senhor Hermando
Macedo, cumprimento o senhor ex-deputado estadual, Lourival Mendes,
Cumprimento também Amical Damasceno, ali atrás, filho do nosso
presidente. Cícero dizia: Falar depois de um grande orador não é fácil,
minha fala nesta Casa de Leis, Casa do Cidadão ecoa como sino de liberdade
resultante da travada luta de Manuel Beckman, em 1685, ao proferir
Morro Feliz pelo Povo do Maranhão, hoje essa Casa dá continuidade ao
ideal de liberdade que, ao longo dos anos, se dispôs a desenvolver. A
equidade social pautada nas distintas bandeiras aqui debatidas, sinto-me
muito honrado em receber a Medalha Manuel Beckman, a mais importante
condecoração da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A esta
insígnia que reúne grandeza, prestígio e honraria resguardo respeito e
consideração na confissão de que jamais imaginei ou esperei recebê-la.
Expresso o meu sincero agradecimento aos que me outorgam esta honraria.
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Senhores deputados desta Casa que diuturnamente prestam-se ao serviço
público e reconhece os que assim também o fazem de forma especial
estendo o meu agradecimento e consideração ao nobre Deputado Eduardo
Braide, um servidor público na melhor acepção da palavra, que além de
autor da proposição que ora se concretiza considero, apesar da gente ter se
conhecido há pouco tempo, um amigo sincero que um dos momentos mais
desafiadores da minha vida estendeu sua bondade no auxílio e orientação
preciosas. Ao receber a comenda que leva o nome de Manuel Beckman, o
primeiro mártir da Independência do Brasil, segundo alguns historiadores,
antes de mesmo de Tiradentes, sinto-me muito emocionado porque a sua
história me faz lembrar a minha trajetória de vida. Manuel Beckman
começou muito cedo ainda na sua juventude. Ainda na sua juventude ao
sentir as dores pelo povo sofrido e explorado este sentimento de importar-
se pelo Maranhão conduziu Manuel e seu irmão Tomas Beckman a liderarem
um movimento que ficou conhecido como a Revolta de Beckman em favor
da população maranhense. Interpreto também a medalha que agora recebo
como uma homenagem que a Assembleia Legislativa do Maranhão presta
através de minha pessoa a todos os maranhenses que sonham por décadas
com um Maranhão rico e próspero, como há também como um
reconhecimento a todos os pastores desde os pioneiros que doaram as
suas vidas na evangelização desse Estado desde João Jonas, Estevão Ângelo
de Sousa, Alcebíades, Bispo Pedro Aldir Damasceno e ao me reportar ao
Pastor Pedro Aldir Damasceno, eu quero aqui exaltar a sua importância
para o Estado do Maranhão como homem íntegro, como homem amigo,
como líder que é, não somente para a cidade de Viana que se dobra diante
do Pastor Pedro Aldir Damasceno, mas para todo o Estado do Maranhão
e para mim porque quero dizer neste momento tão especial que ele foi o
instrumento de Deus para que eu pudesse estar aqui neste momento.
Muito obrigado, Pastor Pedro, por me tolerar todos os dias, 24 horas por
dia e muito obrigado por me acolher e que Deus lhe dê muitos anos de vida.
Aos pastores pioneiros que desgastaram suas vidas em favor de
comunidades sofridas nos rincões mais distantes e esquecidos do Poder
Público, quais enfrentaram viagens perigosas para levar aos esquecidos
uma mensagem de fé e de esperança. É com perseverança, bons exemplos
e atitude política que podemos construir um estado mais forte, inclusive
para todos. Também quero mencionar o nome do meu Pastor Francisco
Assis, líder da cidade de Raposa, um amigo, companheiro, um irmão e tem
hora que não sei se é irmão ou é pai, ou é amigo, acho que é tudo junto. E
também o pastor, o meu primo Gerson, que ele falou bem pouquinho,
pensei que você fosse falar mais, eu queria que você falasse mais, porque
ele está representando todo os meus familiares, que hoje são dezesseis
pastores que integram e são filiados à convenção estadual das Assembleias
de Deus no Maranhão. Vinculo ainda esta homenagem à minha querida
CEADEMA, a Igreja Assembleia do Tirirical. Eu tenho também que exaltar,
pois foi ali na pessoa do Pastor Joaci Almeida, que foi a primeira pessoa
importante que me olhou aos 14 anos de idade, 14 a 15 anos, eu ia passando
assim e ele me chamou assim: Vem aqui. E aí disse: Eu quero que você seja
o missionário dos jovens aqui do campo Tirirical. E aos 18 anos, nós
estávamos bem num trabalho grande, com uma equipe muito especial,
quando eu fiquei muito feliz aqui da menção e da lembrança do
reconhecimento do Pastor Herbeth Chaves, que na época era bem adolescente
e estava ali no meio participando desse momento histórico, onde hoje tem
uma mocidade muito grande no campo do Tirirical de muitos jovens, o
Pastor Maurício deve saber ali como líder. São seis mil jovens, agora não
sei não, Maurício, mas eu acho que naquela época tinha um brilho e que
você sabiamente consegue manter em nome de Jesus. Ali no Tirirical foi
onde tivemos a oportunidade de Deus para exercer um trabalho onde
permanecemos ali por dez anos à frente da juventude daquele trabalho e
que serviu de porta para irmos à convenção CEADEMA. Então, a igreja
do Tirirical consciente de que não estaria aqui se não fossem as condições
que generosamente me foram proporcionadas pelas pessoas as quais eu já
citei. Quem recebe a medalha Manuel Beckman, naturalmente, sente-se
parte da história do Maranhão, esse lugar incrivelmente belo e repleto de
história e exemplos edificantes de maranhenses ilustres. Por isso, vejo-me
impelido neste momento a realçar as razões que fazem com que esta
homenagem que seja para mim tão cara e tão especial. É que o Maranhão
assim como a igreja são fundamentais ao Brasil e, entre eles, há um hábito

espontâneo e saudável, o de se admirarem mutuamente, de se respeitarem
e até de se homenagearem reciprocamente. Esta Casa sempre manteve o
ouvido aberto aos clamores da igreja e ela sempre tem sido amiga e
companheira de orações e trabalhos desta Casa. Martin Luther King, o
Pastor protestante, ativista, político norte-americano, em seu discurso,
em Detroit, em 23 de junho de 1963, disse: Se você ainda não achou uma
causa pela qual vale a pena morrer, você ainda não achou razão de viver. O
Pastor Oziel citou e eu gostaria aqui de citar também, pois o sonho de
Manuel Beckman e a vocação da igreja pela vida do povo excluído é o que
me faz ter uma causa e uma razão pela qual viver. Sou fruto de bons
exemplos, de homens e mulheres que influenciaram e ainda influenciam
minha trajetória. Hoje olhando para um passado recente posso perceber
também que pessoas que com o meu trabalho tiveram seu futuro modificado.
As atitudes e vidas aqui rememoradas e esboçadas, vocacionadas pelo
desejo de transcender situações sociais, econômicas e libertárias e que são
frequentes na vida de muitos maranhenses. Cito a frase que até pode
aparecer um pouco pessimista de Maria Firmina dos Reis, negra e bastarda,
que enfrentou a barreira dos preconceitos e publicou em 1859 o romance
Úrsula. É considerado o primeiro romance abolicionista do Brasil e um dos
primeiros inscritos produzidos por uma mulher brasileira. O primeiro
parágrafo do romance diz: Mesquinho e humilde livro, é este que vos
apresento, leitor, sei que passará entre um diferentíssimo glacial de uns e o
riso mofador dos outros e ainda assim o dou a lume. Sem dúvida, que de
forma simples, singela, com poucos recursos até, mas com coragem,
perseverança e determinação como a da maranhense Maria Firmina dos
Reis nossa história foi e está sendo construída. Quem imaginaria eu,
Gildenomir Lima de Souza, seria condecorado com a mais alta honraria do
Legislativo maranhense. Concluo, quis agradecer a medalha Manuel
Beckman que esta Assembleia me concedeu sublinhando o quanto valorizo
a história dessa terra que se desenvolve com os olhos voltados para o
futuro mais promissor, exaltei os personagens que aconteceram e acontecem
por aqui e louvo personagens e eventos que aqui se sucedem e que abriram
caminhos para que hoje eu, carente de crescimento bem maior do que estou
tendo, mas com a coragem para me colocar à altura da vocação e missão
que todos os senhores me honram neste dia. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Antes de passar para as considerações finais, eu
gostaria de dizer que será uma honra a esta Casa, Pastor Pedro Aldir, se o
senhor pudesse abençoar este local de trabalho, abençoar as pessoas que
fazem parte da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e tenho
certeza de que esse é o desejo não só meu, Deputado Eduardo Braide, mas
de todos aqueles que compõem todo corpo diretivo e dos trabalhadores e
colaboradores aqui desta Casa, será uma honra.

O SENHOR PASTOR PEDRO ALDIR – Queridos, para atender
o pedido nós gostaríamos de convidar a todos fiquemos em pé, curvemos
a cabeça, levantemos o nosso pensamento aos céus e Deus, vamos falar
com Ele: Eterno Senhor, criador do Céu e terra, Senhor nosso tu és a nossa
força e o nosso baluarte, em quem temos confiança. Estamos aqui nesta
Casa, Senhor, te rogamos, pedindo a tua bênção para cada um dos
deputados que servem esta Casa e esse Estado o Maranhão, para que eles
sejam por Ti maravilhosamente abençoados e a todos os que estão
presentes, concede a cada um deles a Tua graça. Ao ilustre Deputado
Braide que propôs a essa Casa e a mesma concedeu este título dessa
medalha para o teu filho Pastor Gildenemir, onde eu te pelo para tu
confirmares sobre ele a tua bênção. E para o Deputado Eduardo, manifesta
o teu poder e a tua graça e põe as tuas mãos protetoras ajudando-o,
guardando-o em tudo, no deitar no levantar, no dormir e no acordar,
consequentemente, a sua família e a toda essa cidade, esta capital, este
Estado, ajuda este povo pela Tua graça divina, todos que aqui se fazem
presentes, teus filhos, a reunião que teremos daqui a pouco, vai presidi-la
pela tua misericórdia e graça, rogamos a Ti cônscio que tu estás aqui, te
agradecemos, meu pai, penhoradamente, em nome de Jesus, teu filho
amado que contigo reina para todo o sempre. Amém e amém, Jesus.
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EDUARDO BRAIDE – Já nas considerações finais, eu gostaria de dizer
que imaginava eu, Gil, me permita chamá-lo assim, que essa seria uma
sessão solene para homenageá-lo, mas para mim foi uma sessão de
aprendizado, tudo aquilo que pude aprender e todos aqueles que falaram
aqui, que usaram a tribuna, as lições que vocês nos deixam são muito
importantes e na vida nada acontece por coincidência, tudo o que acontece
na vida é sob o desejo de Deus, sob a vontade Dele, e quando nós procuramos
um dia para marcar e agendar essas sessão solene, o dia que havia disponível
era hoje, e quis Deus que fosse exatamente logo após uma data tão
importante para cada um de vocês, que é o segundo domingo de junho, que
é comemorado O Dia do Pastor. Portanto, esta homenagem, como disse ali
da tribuna, não é somente ao Pastor Gil, mas a todos aqueles que levam a
palavra de Deus e que espalham o amor de Cristo nos corações de cada um
de nós, portanto quero aqui desejar o meu profundo parabéns a cada um de
vocês que levam essas lições e essas palavras tão importantes para a vida
de cada um de nós. E já finalizando dizer da felicidade de ter sido o autor
desta Proposição que não só minha, mas de toda a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, porque vejo o carinho, o respeito a admiração
que todos vocês têm pelo Pastor Gil. E talvez aquilo que tenha mais me
aproximado de forma muito rápida do Pastor Gil é a sua humildade, mas
uma humildade de quem não é passivo, de quem não fica só aguardando,
uma humildade, mas com a coragem, com a disposição, com a vontade de
ver e de servir ao próximo, que eu acho que isso é o mais bonito que nós
conseguimos ver no Pastor Gil. Portanto, quero aqui agradecer a presença
de cada um dos senhores e das senhoras, dizer, Pastor Gil, que como falei
há pouco para mim foi um aprendizado muito grande essa Sessão de hoje,
o Pastor Francisco, lá da Assembleia de Deus de São Mateus, disse de
forma muito feliz como falou: Essa honraria não é para qualquer um. E é
verdade. Eu estou no meu segundo mandato de deputado estadual, já estou
no oitavo ano enquanto deputado estadual e esta é a terceira Medalha
Manuel Beckman que eu concedo a uma pessoa que é exatamente ao
senhor, tenho a felicidade de conceder. Portanto, parabéns! Tenho certeza
de que é mais do merecida esta homenagem e diante de tudo aquilo que foi
dito, de todas as bênçãos que foram derramadas, tenho certeza de que o
Senhor sempre será um vencedor como foi em toda sua vida e assim como
será no projeto que Deus colocou no seu caminho e que tenho certeza será
vencedor. Portanto, muito obrigado, que Deus abençoe a cada um de nós.
E, como disse o Pastor Valberto, falou que o político tem que realmente
relembrar as suas ações senão cai no esquecimento. Dizer a vocês que eu
tenho a felicidade de ter sido o Deputado autor da Lei nº 10.718, de 20 de
novembro do ano passado, que incluiu no calendário oficial de eventos do
Estado do Maranhão, a Marcha para Jesus em todo o Estado do Maranhão.
Então, fico feliz de ser o autor desta Lei que foi aprovada também por
unanimidade desta Casa e tenho certeza de que esse trabalho que nós
realizamos aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com
as bênçãos de Deus, o nosso irmão Gil vai poder desenvolver em prol do
Brasil. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE DO DIA 15 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
declaro aberta a sessão solene convocada para a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Padre José Geraldo Teófilo da
Silva, concedida por meio do Projeto de Resolução Legislativa n.º 041/
2018, de autoria do Deputado Vinícius Louro e promulgada pela Resolução
Legislativa n.º 879/2018. Quero agora chamar para compor a Mesa o
homenageado Padre José Geraldo Teófilo da Silva a quem eu peço uma
salva de palmas. Quero aqui chamar também para compor a Mesa o
Excelentíssimo Senhor Prefeito da cidade de Lima Campos, Janílson Fausto.
Quero também chamar para compor a Mesa o Senhor Raimundo Louro,
ex-prefeito e ex-deputado do Estado do Maranhão. Também chamar o
Senhor Padre Auriélio Martins, Paróquia de São Benedito no município de
Pedreiras. Quero também chamar para compor a Mesa o Senhor Francisco

Sousa, Presidente do Conselho Econômico do Santuário. Quero aqui também
chamar para compor a Mesa a Senhora Antônia Adelaide, que é minha
mãe. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de todos vocês que
estão aqui prestigiando esta Sessão Solene, do nosso pároco, padre José
Geraldo, a todos os amigos, nossos conterrâneos, sejam bem-vindos à
Casa do Povo, sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa. É uma honra
para gente recebê-los aqui na Assembleia Legislativa. E irei proferir o meu
discurso daqui da Mesa Diretora, haja vista onde eu quero pedir desculpas
que hoje na sexta-feira, e, nesse período junino, os deputados tiveram cada
um viajar para as suas bases para prestigiar os arraiais nas suas cidades.
Então, irei proferir o meu discurso daqui onde eu quero saudar o padre
José Geraldo, a todos aqui da Mesa que estão presentes compondo esta
Mesa, saudar Priscila Louro, também o Edivan, o Damião, Patrício, todos
que estão aqui presentes, onde eu quero saudar todos vocês que vieram
nos visitar. Para mim como pedreirense, deputado eleito e legítimo
representante do povo maranhense, muito me honra ter a possibilidade de
estar numa Sessão Solene como esta onde não só homenageamos, mas
especialmente podemos reconhecer, de maneira pública, o brilhante trabalho
realizado à frente do Santuário de São Benedito, em Pedreiras, pelo
Reverendíssimo Padre José Geraldo, seja muito bem-vindo a esta Casa
Legislativa, padre. Falar de padre José Geraldo é muito fácil, são inúmeras
ações de cunho social desenvolvidas por ele, frente à igreja de São Benedito,
em Pedreiras. Padre José Geraldo como é mais conhecido, é natural de
Taperuá, Paraíba, e até digo, berço da obra de Ariano Suassuna, autor do
Alto da Compadecida, digamos que o padre é conterrâneo de Chicó e João
Grilo. Nascido em 1º de novembro de 1971, filho de Geraldo Genival da
Silva e Ivone Teófilo da Silva, também é professor, possui três graduações,
quais sejam, pedagogo, filosofo e teólogo. É pós-graduado em administração
escolar e supervisão de escolas. Estudou em São Paulo, ordenou-se padre
também em São Paulo e chegou em nossa amada Pedreiras, em 2012. Mais
que um bom pastor de almas, padre José Geraldo é um grande exemplar de
homem íntegro, justo, reto de conduta e ações. Convicto de sua missão
nesta terra sempre buscou desenvolver seus trabalhos pastorais e
humanitários de maneira transparente, de forma idônea e imparcial. Ressalto
mais uma vez a alegria de poder reconhecer seus valores, especialmente no
tocante aos trabalhos do Senhor ao povo da minha estimada Pedreiras,
pois, desde sua chegada, vem promovendo uma guinada pastoral por meio
de um trabalho de resgate da dignidade humana apoiando e acolhendo
desde as crianças, adolescentes e jovens, até adultos e idosos. De maneira
bem resumida, eu posso destacar algumas atividades e projetos já
desenvolvidos pelo padre José Geraldo. O projeto Canoa do Conhecimento
adentrando o rio Mearim para estudar a história a partir do mesmo. Sacola
do conhecimento onde se entrega livros de literatura dos autores
maranhenses. Atividades físicas, como aeróbica com as mulheres; missa da
timbalada com os jovens; caravana da cultura; desenvolveu o patamar da
cultura para a mostra da arte e cultura; criou o concurso de bandas e
fanfaras; aulas para o ENEM e acompanhamento dos moram na zona rural
para assiduidade; arte de contar histórias com o pessoal da melhor idade;
Pedreiras Criança; criação do maior bloco católico carnavalesco do
Maranhão, o Beneditando; acompanhamento e assistência de mães de
primeira gestação; caravana da cidadania; vivendo saúde e cidadania na rua;
tenda comunitária da saúde; torcida de Deus; uma noite feliz em Pedreiras;
curso de massa, relações humanas e redação oficial; criou o projeto musical
Flautas de Benedito; criou a banda de música Santa Cecília. Desta maneira,
só posso finalizar com o coração transbordando de felicidade ao senhor
por ter aceito essa homenagem e a maior honraria do Legislativo maranhense
na certeza de estar sendo justo e grato por toda atuação e dedicação à nossa
gente tão digna e hospitaleira. Meus sinceros agradecimentos e meu muito
obrigado. Então, eu quero aqui encerrar minhas palavras agradecendo ao
Padre José Geraldo por tudo que ele tem feito na nossa querida Pedreiras,
um homem destemido, um homem corajoso, um homem que, às vezes,
sem estrutura alguma busca fazer um grande trabalho de excelência para a
sociedade pedreirense, faz um projeto social onde nesses projetos sociais
vem amenizar o sofrimento da nossa gente. Então, padre, com certeza, o
Senhor é merecedor e digno dessa honraria. Meu muito obrigado. Concedo
a palavra ao Padre José Geraldo Teófilo da Silva. Padre, para gente é uma
honra o Senhor agora utilizar esta tribuna, onde eu gostaria de ter pelo 10%
da sua oratória.
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O SENHOR PADRE JOSÉ GERALDO TEÓFILO DA SILVA -
Excelentíssimo Senhor Presidente da Mesa, Deputado Vinícius Louro,
autor da Proposição; Excelentíssimo Senhor Jailson Fausto, Prefeito de
Lima Campos; Senhor Raimundo Louro, meu irmão confrade; Padre Auriélio
Martins; Francisco Sousa e a Senhora Adelaide Louro. Fiz questão de
mencioná-los. Mas gostaria de mencionar, aqui também, a representação
do meu Prefeito Antônio França, na pessoa do Henrique, tenho certeza de
que ele está bem representado por este meu amigo que aqui se encontra.
Mas não poderia, também, deixar de mencionar tantos benfeitores, que
são todos vocês, na pessoa do meu querido Damião, do nosso querido
Edvan Matos, dos nossos funcionários, na pessoa do Alex, do Robson, do
Gilvan. Não poderia deixar de registrar o trabalho bonito, pastoral, na
pessoa de Regis, Sebastião. Não poderia deixar de registrar neste momento
a riqueza e a grandeza da força feminina em nossa paróquia de tantas
mulheres que vieram aqui. Poderia dizer o nome de cada uma, mas quero
saudar todas no nome de Das Dores, todo o interior que está representado
aqui. Poderia mencionar os nomes, mas acredito que falharia pelo cansaço
do trabalho da semana, mas não falharia de guardar este amor no coração de
cada um. A todos os que vieram do interior, a todos os que estão aqui de
Marianópolis, Pacas, Bela Vista, Sapucaia, Alto de Areia, São Raimundo e
tantos outros que neste momento me falha a memória, mas me perdoem,
porque olhá-los aqui, não na longitude, mas perto do coração e na tribuna
que emana a voz do povo, onde forte é o povo. Eu queria dizer, senhor
deputado, agradeço a generosidade de V. Ex.ª e de seus pares em me
conferir a medalha de tamanha grandeza pelo nome que carrega. Ainda não
cheguei à idade de Matusalém, permita-me dizer-lhe, que Husserl
considerava necessária para adquirir a maturidade dos assuntos filosóficos
e políticos, mas já vivi o suficiente, meus amigos, meus jovens, meus
afilhados, meu irmão Edinaldo que está aqui, mas já vivi o suficiente para
saber que a esta altura da vida a honraria que o Deputado Vinícius Louro
me concedeu. Eu devo atribuí-la mais à amizade do que a mérito meu.
Aristóteles disse um dia que o amigo é o outro eu, mas eu no convívio de
muitos anos, eu não posso esquecer nenhum de vocês que são os meus
amigos e que estão aqui para aplaudir Pedreiras, porque nada a gente faz
para a gente, a gente faz para os outros. Sei que a gratidão não se amarra nas
palavras, Deputado Raimundo Louro, mas devo-lhe bem mais do que
possa imaginar, pelo seu trabalho, todos os dias, e quem mais se encontra
comigo é o Senhor, posso disser isso, nos momentos mais da vida do povo
de Pedreiras. Há poucos minutos falava com o Prefeito Jailson, e dizia o
quanto nos encontramos nos momentos de dores, de sepultamentos, de
angústias, nos hospitais e muitas vezes nos telefones de madrugada que o
padre José Geraldo faz, pedindo para providenciar leitos para os
pedreirenses. Aprendi ao longo dos anos em Pedreiras que é na generosidade,
Damião, de dar e receber que o eu se torna nós e cada qual está com o
próximo se abdicar do que lhe é devido, o respeito ao outro une mais do
que as eventuais concordâncias e as divergências doutrinárias e políticas,
estas últimas tão necessárias para o progresso da nossa vida humana.
Drummond já dizia que a gente precisa fazer a travessia, mas ele dizia que
a gente só pode atravessar de mãos dadas, e é de mãos dadas, sem muralhas
psicológicas e divisões absolutas que nós vamos galgar e palmilhar, Sônia,
para que a gente possa ver a Pedreiras do tamanho do nosso coração. E é
nisso que eu quero dizer como cidadão pedreirense, convivendo com toda
comunidade, meus irmãos que me conhecem, eu não esqueci dos meus
direitos, mas também não esqueci dos meus deveres. Por isso que na terra
do João do Vale cultivei o bom relacionamento com todos como necessidade
vital, somos quem somos porque outros preenchem nossas incompletudes
ou pelos menos quantos amenizaram as minhas incompletudes. Precisar
do outro não diminui nossa liberdade, Dona Adelaide, mas amplia, e hoje
eu fico muito feliz em receber tão honrosa homenagem, por isso que é
importante a arte de conviver, e com os meus paroquianos que aqui estão,
Prefeito Jailson, percebi que o outro me leva para eu compreender, para
que eu compreenda até onde eu posso chegar. Sozinho, Sousa, eu não
enxergaria o longe, nem o alto, nem sequer o outro irmão de meu espaço e
do meu tempo. O espaço é território e a cidade de Pedreiras, e falando em
cidade, a cidade de Pedreiras que carrego sob a sombra da minha batina
para apressar o bem em todas as localidades, e apressar os outros para

fazer o bem para ajudar constantemente e tomar consciência que esse
mundo passa, mas as obras do bem nunca passarão, meu contador Alex,
mas as obras do bem nunca passarão e quantos não passaram em Pedreiras,
e, nesta tribuna, mas suas obras nunca passarão porque se foram de reta
conduta permanecem nos Anais desta história e no coração de seu povo.
Não temos de maneira alguma esse poder de decidir pelo outro, mas temos
o poder de amar o outro sem medida. Temos o poder de respeitar e
contribuir para o seu progresso, o poder que temos é de dignificar o outro
e o tempo do outro, e de que no tempo que temos construir espaços
corretos, meu pré-diácono Robson, construir espaços corretos, nascentes
humanas de cachoeiras volumosas do amanhã. Entendo que o Deputado
Vinícius Louro entendeu cada projeto desse Padre em favor da cidade de
Pedreiras, onde fomentei o esforço coletivo, meu amigo Patrício que me
escuta atentamente, quantas escolhas e renúncias ao mesmo tempo para
que as pessoas pudessem lidar com os destroços interiores este Padre
construiu e ao mesmo tempo reconstruir as esperanças de nosso povo,
aqui meu caro Deputado, jovem Vinícius, trago elencando e ratificando os
projetos que já foram ditos, mas menciono o Pedreiras Jovem, eu menciono
o Alicerce de Sabedoria, o Sopão Comunitário, eu menciono a Tenda
Comunitária da Saúde, coordenada por uma das pessoas mais competentes
e quero registrar nos Anais desta história, a minha amiga Chiquinha, esposa
também de um grande homem, Chiquinho, que trabalha na APAC, na
Pastoral Carcerária, ambos pais de um grande irmão que eu tenho, que é o
Henrique. Mas eu fiquei somente, meus queridos irmãos, não fiquei
somente nesses projetos e como o tempo me é pequeno eu torno grande ao
vosso conhecimento. Obrigado, senhor deputado, neste imensurável
Maranhão o senhor torna-se esta ilha mais bela pelos seus trabalhos e suas
proposituras e esta ilha que serve de inspiração aos poetas e quero mandar
um abraço aos poetas de Pedreiras que eu não deixaria de trazê-los no meu
coração, amantes da gente e das paisagens, mas também que impulsiona a
assistência, a promoção humana, o resgate da dignidade das pessoas, muito
obrigado, deputado, por me conceder esta honra, esta honra e honrosa
homenagem vem acompanhado de um rio, deputado, eu vim acompanhado
de um rio e o meu rio Mearim, da minha gratidão, queria dizer neste
momento ao senhor que por meio da minha fala eu venho, além de agradecer,
lhe pedir e assim com o apoio também de um grande prefeito, que é um
expoente para Lima Campos e para toda a nossa região, não só do Médio
Mearim, mas para o Maranhão todo, eu venho lhe pedir para que o senhor
possa pedir àqueles que podem fazer e salvar o rio Mearim, arborização,
a dragagem, o saneamento básico, a educação ambiental e pedir-lhes, se for
possível, sem economias, ajudem a salvar o Rio Mearim. Aproveito para
dedicar essa medalha aos meus amigos que sonham comigo, a todos os
professores de Pedreiras que trabalham comigo, aos agentes comunitários
de saúde e aos enfermeiros que me atendem pelas madrugadas quando levo
meus pobres doentes. Aos médicos de minha querida Pedreiras, ao Prefeito
Antônio França, mas não posso esquecer ao grande Prefeito Fred Maia,
este homem de grandes atitudes e de saberes, de riso de menino, mas de
saber experiente e de posturas corretas e idôneas. Permitam-me que eu
divida também esta medalha, meu querido deputado, com convicção,
reverenciando a palavra porque eu quero dizer que a palavra modifica o
estado líquido que nós vivemos. Ainda se faz necessário, meu deputado,
homens e mulheres de palavra e estar com a palavra neste momento na
tribuna do povo é um privilégio, inclusive para agradecer ao senhor que é
o autor da propositura, aos deputados que somaram com o senhor, mas
jamais serei distraído, deixar de mencionar todos aqueles que vieram
representando o nosso santuário, que é a razão de eu continuar acreditando
no ser humano. Terminando, essa comenda para mim é compartilhada com
meu vigário, Padre Auriélio, homem de grande sabedoria e espiritualidade
e de doação também ao povo. Quero continuar a caminhar e a descobrir na
prosa despretensiosa razões para dar as mãos e pedir-lhes, meu deputado,
que o senhor lute pelo curso de Direito para Pedreiras, precisamos do
curso de Direito para Pedreiras e tenho certeza de que tenho hoje a ousadia
de pedir-lhes porque, quando me concederam essa medalha, seria a maneira
de levantá-la e pedir ações sólidas para Pedreiras que tanto nós amamos.
Em Pedreiras, nós temos um elevado número de advogados, nós temos
juízes de um elevado conhecimento e de grandeza de espírito. Quem pode
negar o trabalho do Dr. Marco Adriano, este homem que está trabalhando
com os jovens, com a sociedade, no combate à corrupção eleitoral. Quem
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pode negar o trabalho da Doutora Larissa Tupinambá que, além das ações
sociais básicas nos diversos campos, está na defesa da mulher e fazendo
acontecer um trabalho de promoção humana e de resgate à dignidade da
mulher. Essas pessoas não só merecem nosso aplauso, mas realmente o
nosso respeito, a nossa gratidão, e essa homenagem, meu deputado, é para
pedir-lhe, acima de tudo, porque eu sei que, quando o senhor deseja, o
senhor é como seu pai, o senhor pode guardar como slogan: Deus quer, o
senhor sonha e a obra acontece. Por último, essa homenagem estendo aos
funcionários da minha paróquia porque aprenderam a aderir à prática
pedagógica que eu assumo, mas dedico às quadrilhas juninas Luzeiros de
Benedito, Asa Branca, Raio de Luz, Beija Flor do Sertão, Pra lá dos
Cafundós e Bagaceira da Alegria. Desculpem-me todos aqueles que fazem
parte do Cerimonial desta Casa este padre velho ser prolixo, mas o nosso
dever é olhar e enxergar o que ainda precisa ser feito. É preciso ser feito
muito para entender que não foi o bastante. Cidadãos somos todos, meu
querido Edvan Matos, mas é preciso ter feito muito e como cidadãos
nenhum fosso pode nos separar e é por isso que sou padre porque acredito
no talento do ser humano, na partilha necessária de vidas e saberes para
que cada um chegue aonde precisa chegar. Não se trata de bens materiais
porque este padre é desprovido de qualquer bem material, mas trata-se de
vocação, de um impulso vital que nos faz ir até onde nos levam nosso
melhores intentos e é por isso que acredito no senhor, deputado, como
acredito também no governo do Maranhão e a ele eu sempre devotei e
acredito e continuarei acreditando e todos os que vieram comigo muito
obrigado, e queria recitar um belo poema de Drummond, o presente é tão
grande não nos afastemos, não nos afastemos porque nós vamos caminhar
de mãos dadas. E se eu esqueci de mencionar alguém, perdoe-me, porque
a ingratidão não se acaba com o tempo e a emoção me leva muitas vezes a
sair das linhas que escrevi nas madrugadas incessantes. Mas antes de
terminar, eu devo abrir, meu deputado, exceção à regra de não falar de mim
mesmo, mas tomar emprestada as palavras de Cora Coralina que falara um
dia que teve paz de pedras, irmãos de pedra, amigos de pedra. E ela disse
que quebrou as pedras, fez canteiros e plantou flores. E eu digo com toda
sinceridade, não tem flores mais bonitas do que as flores de benedito
porque nós vamos quebrando as pedras e exalando o perfume das flores
que são os nossos pobres. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Agora vocês entenderam por que eu pedi pelo
menos 10% da oratória do padre José Geraldo. Quero aqui registrar a
presença dos fieis do Santuário de São Benedito de Pedreiras, registrar a
presença do Henrique, onde está representando o prefeito Antônio França,
da cidade de Pedreiras, saudar o Ednaldo aqui presente, o Patrício,
novamente, o Edivan Matos, Damião, Priscila Louro e as comunidades
que vieram aqui também e estão presentes em nome de todos, eu quero
nominar Marianópolis, Pacas, Alto de Areia, São Raimundo e demais
comunidades aqui presentes e eu queria passar a palavra ao excelentíssimo
senhor prefeito Jailson Fausto da cidade de Lima Campos.

O SENHOR JAILSON FAUTO - Senhor Presidente Vinicius
Louro, eu gostaria de cumprimentar a Mesa o nosso homenageado padre
Geraldo, a todos os presentes em nome do nosso ex-deputado Raimundo
Louro, pai do Vinícius Louro, e todas as mulheres em nome de dona
Adelaide, mãe do nosso deputado Vinícius Louro. Quero dizer que Lima
Campos não podia deixar de estar presente nessa grande homenagem do
nosso deputado ao Padre Geraldo. O Padre Geraldo representa para mim
e acredito que para maioria das pessoas, ou não dizer todas as pessoas da
nossa região, um foco de esperança na política, na fé, para aquelas pessoas,
que mais precisam do Padre Geraldo está sempre presente. E eu falo dele
muito mais como ser humano uma pessoa que ele é, a pessoa que se
preocupa com outro, que quebra as regras para fazer o bem e não vê a
quem, então essa homenagem é mais do que merecida. Lima Campos é
uma cidade coirmã de Pedreiras, onde nós como gestores, sentimos na pele
todos os dias a necessidade de uma sociedade mais justa, a necessidade de
mais respeito ao ser humano, hoje em Lima Campos está acontecendo um
evento promovido pela doutora Larissa e eu tive que vir aqui pedir licença
a ela para vir, hoje, estar presente nessa grande homenagem, por que o

Padre Geraldo representa tudo isso que está acontecendo lá, em Lima
Campos, é um defensor dos direitos da mulher, e nós como gestores, nós
temos que estar de mãos dadas com todas essas causas, para que a gente
possa acabar de vez com tantas mazelas que a gente vê em pleno século 21
acontecendo embaixo do nosso nariz. Lima Campos tem dado um salto em
muitas coisas que vinham ao longo do tempo se arrastando, mas que
faltava chegar alguém que pudesse dar a mão, alguém que pudesse dizer
para as pessoas mais humildes que ele tinha um parceiro, que ele tinha uma
pessoa que pudesse contar e eu venho de uma família muito humilde. Eu
estava há pouco ali no gabinete contando para o Padre Geraldo que eu
comecei a minha vida profissional numa pequena loja, que comecei com
caixas vazias. Eu não tinha mercadoria para vender, eu tinha uma embalagem
para mostrar, e conversando com ele me convidou, o Padre Geraldo é
muito sensível, ele sabe captar essas coisas, para a gente montar um
projeto de que é possível você, qualquer ser humano mais pequeno que
seja, é possível você conquistar o seu espaço, é possível você chegar aonde
eu cheguei com honestidade, com mãos limpas pensando e acreditando
que vale a pena ser honesto, que vale a pena ser prefeito de uma cidade,
onde a gente possa mudar a realidade da política no nosso Estado ou quem
sabe, lá no Brasil, as pessoas as vezes me cobram: Ah, você vai sair pobre!
Como todos os outros você gasta do seu para dar para os outros, isso é
bobagem, você tem que se preparar para sair rico, por que depois desse
mandato, você vai responder muitas coisas na Justiça que precisa de
dinheiro, eu nunca paguei nenhum advogado e nem vou pagar nenhum
advogado pensando nisso, porque, o que eu faço eu faço com consciência,
o que a gente faz é com consciência do nosso dever. Então, eu estou falando
essas coisas, porque eu vejo o Padre Geraldo sempre nas suas falas, e
quando ele passa por Lima Campos, ele faz questão de nós cumprimentar,
questão de participar dos nossos eventos e ele é uma inspiração para a
gente, ele é uma inspiração para mim, o senhor é uma inspiração para mim,
porque são para essas pessoas que a gente trabalha, eu quero dar orgulho
para meus filhos de ter um pai prefeito sem ter durante o seu mandato, são
dois mandatos, são 8 anos sem ter nenhuma matéria, nenhuma capa de
jornal que o pai dele fez algo de errado ou vai ter que responder na Justiça
por algo que não era dele, então, mas que merecida a sua medalha, esta
honraria, comprimento aqui, Vinícius, você que é um deputado jovem, mas
que vem se destacando no cenário político do nosso Maranhão como uma
das pessoas que contribuem verdadeiramente para melhoria da vida das
pessoas, Lima Campos é um exemplo disso, você é um parceiro da nossa
cidade, e quando eu digo parceiro que ajuda não é só aquele deputado que
manda o dinheiro, que manda obra para cidade não, o Vinícius é um parceiro
de Lima, é um deputado que representa a cidade de Lima Campos por sua
presença, por sua influência e com a sua mão sempre é dada aberta, estendida
ao povo de Lima de Campos, parabéns! Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Quero agradecer aqui as palavras do prefeito Jailson
Fausto, como eu sou testemunha da sua integridade, da sua honra, da sua
moral, da forma como V. Exa. administra Lima Campos e quero parabenizá-
lo por uma grande administração. Lima Campos hoje, pode-se dizer, é uma
das cidades ou a cidade mais bonita, organizada e administrada do estado
do Maranhão. Parabéns, Jailson, conte com o deputado Vinícius Louro,
você sabe dessa parceria e é muito bom quando nós chegamos na cidade,
colocamos os recursos, Emendas Parlamentares que elas são aplicadas em
benefício da população e isso nós temos feito como também a nossa
presença junto com V. Exa. acompanhando as obras e realmente eu vejo a
sua preocupação onde estava agora há pouco aqui, deputado Raimundo
Louro, ontem, aliás, na viagem a gente já programando uma visita não uma
visita de eventos, não uma visita, vamos dizer assim, institucional, mas
uma visita que vai o Vinícius Louro e o Jailson Fausto para a gente fazer se
presente nas obras da zona rural onde lá na cidade de Lima Campos todo
povoado na zona rural está asfaltado, então parabéns, prefeito Jailson
Fausto. Eu quero aqui registrar também a presença do Rogério, do PT,
quero aqui também pedir desculpas a todos os presentes pela ausência do
prefeito Fred Maia que mesmo assim está tentando ver se chega a tempo
antes de encerrar, ao Dr. Marcos Adriano que está nesse evento na cidade
de Lima Campos, como também a Dra. Larissa Tupinambá, padre, quis
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mandar um abraço, o senhor sabe que está acontecendo esse evento na
cidade de Lima Campos, ficaram tristes de não poder estar hoje aqui
prestigiando, mas que realmente que eles têm toda admiração pelo senhor.
Eu quero agora passar a palavra ao ex-prefeito de Pedreiras e ex-deputado
estadual, Raimundo Louro.

O SENHOR RAIMUNDO LOURO - Bom dia a todas, bom dia
a todos, internautas, funcionários desta Casa, presidente da Mesa, deputado
Vinícius Louro, padre Aurielio, Adelaide, prefeito Jailson, da cidade de
Lima Campos, nosso amigo Sousa. Eu não vou citar o nome de todos meus
conterrâneos para não esquecer alguns, mas não posso deixar de citar o
nome aqui do meu amigo Damião, Edvan, em nome do prefeito Jailson, eu
quero saudar todos os homens, em nome de Priscila, quero saudar a todas
as mulheres. Meus amigos e minhas amigas, falar hoje nesta tribuna para
mim é motivo de alegria voltar aqui depois de três anos e poucos meses,
que passei essa tarefa para o deputado Vinícius Louro, meu filho, para que
possa representar Pedreiras e o Médio-Mearim e, graças a Deus, esse
trabalho está sendo feito com muita responsabilidade, com muita cautela
para que possamos errar menos do que os outros. Eu quero falar aqui do
homenageado, padre José Geraldo, chegou em Pedreiras, em 2012, e para
nós foi motivo de alegria recebermos o padre José Geraldo na nossa cidade,
mas não pensávamos, aquele padre enérgico, destemido, trabalhador não
tem hora, é de noite, é de manhã, é de madrugada e liga para quem quiser,
e não está nem aí que não atenda, mas ele faz a parte dele. E isso motivou
aos católicos, ao povo de Pedreiras, mesmo de outras religiões a encampar
o projeto do Padre José Geraldo. E não foi assim, dentro de muito tempo
não, padre Jose Geraldo conseguiu elevar a paróquia de São Benedito para
o Santuário. E, hoje, Pedreiras tem o Santuário de São Benedito, agradecemos
a Deus e ao senhor, Padre José Geraldo, por essa luta incansável, quero
também agradecer as presenças das pessoas da zona rural, das comunidades
que também têm ajudado padre José Geraldo, da zona urbana, e Pedreiras
deu um salto muito grande na sua religiosidade. O padre conversando com
ele, há pouco tempo, onde ele falava das missas 2, 3, 4 missas no dia, mas
isso eu tenho acompanhado, e acompanhado muito , e não sei como ele dá
conta, porque esta semana pra eu falar com ele foi difícil, estava celebrando
no Rio de Janeiro, estava celebrando uma missa em outro estado, que eu
não lembro nome do outro estado, além de fazer todo esse trabalho, em
Pedreiras, ainda faz no Brasil. Então, Padre José Geraldo, nós rogamos a
Deus neste momento pela sua saúde, que lhe dê sabedoria porque o senhor
é uma pessoa que dispensa comentários, faz acontecer as coisas na cidade
de Pedreiras e no Médio Mearim como Lima Campos, Trizidela do Vale,
Bernardo do Mearim, a sua interferência é muito importante. Essa medalha
é a maior honraria do Estado a uma pessoa que vem de outro Estado
prestar relevantes serviços às comunidades do Maranhão, especialmente a
de Pedreiras e do Médio Mearim. O senhor é merecedor dessa medalha. Eu
quero agradecer aos 42 Deputados. Primeiro ao povo do Maranhão que
aqui representado por 42 Deputados Estaduais que votaram de modo
unânime por esta medalha ao Padre José Geraldo. É o povo do Maranhão
que está lhe dando essa medalha pelos seus serviços prestados lá na cidade
de Pedreiras. Por isso, eu quero dizer a todos que esta honraria o Padre
José Geraldo é merecedor e que Deus lhe abençoe e abençoe todos nós.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Padre, eu deixei, além, hoje da homenagem da
Medalha Manuel Beckman ao senhor, mas nós teremos agora um segundo
momento onde o senhor sempre preocupado com o Santuário, nós sabemos
do relevante trabalho que o santuário vem fazendo na nossa comunidade
na cidade de Pedreiras e região, e não poderia deixar também de poder, de
alguma forma, ajudar aqui o Santuário de São Benedito que se torne
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do Maranhão. Então nós demos
entrada no Projeto de Lei nº 216/2016 onde já foi aprovado nesta Casa a
questão da elevação dos Festejos do Santuário de São Benedito, em
Pedreiras, à condição de Patrimônio Cultural imaterial do Estado do
Maranhão. Então, eu vou passar a V. Exa. onde agora nós vamos aguardar
só a sanção do governador do Estado do Maranhão para que realmente,
apesar de todos os trabalhos, de todos os conhecimentos, mas agora nós

vamos aprovar esse projeto de lei, vai ser lei tornando o Santuário em
Patrimônio Cultural Imaterial. E eu gostaria aqui de ler um pouco as
justificativas, que são de grande relevância para que todo Estado do
Maranhão tenha o conhecimento, já que esta Sessão Solene está sendo
transmitida ao vivo a todo Estado do Maranhão. Justificativa: o presente
projeto de lei é justificado em virtude do Festejo de São Benedito, em
Pedreiras, deve se tornar Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão com seus 139 anos de tradição e fé no município de Pedreiras
mobilizando toda uma região, a festa do grandioso São Benedito recebe
todos os anos milhares de fiéis e visitantes durante as 9 noites do festejo.
Durante a festa de São Benedito, no mês de novembro, os fiéis recebem as
bênçãos dadas com uma relíquia que contém um pedaço de tecido que
simboliza a veste do santo. Cujo o corpo incorrupto está exposto na
cidade de Palermo, Itália. A presença de uma relíquia também é característica
marcante de um santuário, a história do culto a São Benedito nas terras de
Pedreiras, confunde-se com a da própria colonização daquela região do
Mearim, pois, os louvores ao santo negro foram integrados aos rituais de
danças, cantos e batidas de atabaques, fazendo com que, os negros e
escravos, de algumas fazendas da região, homenageassem seus ídolos e
divindades. Todos os anos, a grande festa do padroeiro pedreirense ocorre
na Igreja de São Benedito, hoje elevada à categoria de Santuário de São
Benedito. O festejo acontece comumente no período compreendido entre
19 a 27 novembro com procissões e missas. Para todos, é tempo de
renovar o espírito de fé e cristandade, para os pedreirense que estão fora e
fazem a peregrinação é também tempo de matar a saudade. O Santuário de
São Benedito, por meio da Diocese de Bacabal e do padre José Geraldo,
vem desenvolvendo ao longo dos anos várias atividades sociais destacando-
se atividades de acompanhamento, promoção social, pedagógica, cultural,
com a finalidade de assistência e promoção de fé humana. Além de
organização comunitária de, refletidos no campo religioso, Deputado
Vinícius Louro. Parabéns, Pedreiras, parabéns, padre José Geraldo, por
podermos conceder também essa Lei que hoje se torna Patrimônio Cultural
Imaterial do Estado do Maranhão. Mas só para concluir, eu fico muito
feliz mesmo, honrado, até nas palavras do Padre José Geraldo, eu fiquei
um pouco emocionado, porque quando nós reconhecemos ou somos
reconhecidos pelos nossos e principalmente esses trabalhos árduos,
realmente, é motivo de emoção. E, hoje, Padre, eu por este reconhecimento
do seu trabalho, não querendo desmerecer os demais padres, mas realmente
o senhor é diferente, porque esse trabalho que o senhor vem fazendo no
Santuário, ele é de repercussão, ele repercute muito e o Estado do Maranhão
sabe desse seu trabalho. Então, às vezes, ali quando a gente estava
comentando no nosso gabinete que nós sabemos que existe toda uma
programação dentro da Igreja que o senhor passa um tempo, depois vai
para outra Paróquia, a gente já fica triste só em pensar que um dia o senhor
vai ter que sair do município de Pedreiras e a gente não quer que aconteça
isso aí, porque realmente o senhor vem para fazer um diferencial, fez o
diferencial. E aí o senhor gosta de falar frases de filósofos, eu vou falar de
um cantor aqui nordestino, que é o Wesley Safadão, o senhor não é diferente
não, o senhor é estranho. Então, nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE DO DIA 21 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao Desembargador Ricardo Duailibe, concedida por
meio do Projeto de Resolução Legislativa n.º 045/2017, de autoria do
Deputado Rigo Teles, e promulgada pela Resolução Legislativa 843/2017.
Convido para compor a Mesa o Exmo. Senhor Desembargador Ricardo
Duailibe, Presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e homenageado desta
Sessão Solene; Exmo. Senhor Rodrigo Lago, Secretário-Chefe da Casa
Civil, neste ato representado o Governador Flávio Dino; Exmo. Senhor
Desembargador João Simões, Presidente do Tribunal Regional do
Amazonas; Segundo Tenente Jociane Brum, neste ato representando o
Coronel Luciano Rechiuti, Comandante do Centro de Lançamento de
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Alcântara, Tenente Vitório, representando o Coronel Marcos Vinícius,
Comandante do Batalhão de Infantaria Leve. Concedo a palavra ao
Deputado Rigo Teles, autor da Proposição, que concedeu a Medalha ao
Desembargador Ricardo Duailibe.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Excelentíssimo Senhor
Othelino Neto, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Duailibe,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão e homenageado
nesta Sessão Solene. Excelentíssimo Senhor Rodrigo Lago, Secretário-
Chefe da Casa Civil que neste ato representando o Governador Flávio
Dino. Excelentíssimo Senhor Desembargador João Simões, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. 2º Tenente Jociane Bahun, neste
ato representando o Coronel Luciano Rechiuti, Comandante do Centro de
Lançamento de Alcântara. Tenente Vitório, representando o Coronel Marcos
Vinicius, Comandante do 5º Batalhão da Infantaria Leve. Senhor Presidente,
senhoras deputadas, senhores deputados, ilustres convidados, prezadas
senhoras, prezados senhores, ilustre Desembargador Ricardo Duailibe,
que estamos reunidos nesta Sessão Solene para agraciar com a Medalha
Manuel Beckman o Desembargador Ricardo Duailibe, do egrégio Tribunal
de Justiça do Estado do Maranhão. Inicialmente, quero fazer uma breve
consideração sobre o advogado e desembargador Ricardo Duailibe, com a
permissão de vossas excelências. Ricardo Tadeu Bugarin Duailibe casado
com Maria Virginia Leal Ferreira Duailibe, que tem dois filhos: Cristiana
Leal Ferreira Duailibe e Rogério Leal Ferreira Duailibe, advogado formado
pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA, no ano de 1979, e hoje
exerce o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão. Dentre outras atividades, o ilustre desembargador Ricardo
Dualibe, quando no exercício da advocacia foi membro do Conselho
Seccional da OAB. Titular da primeira composição do Tribunal de Ética e
disciplina. Na OAB-Maranhão, Presidente do Instituto dos Advogados
da OAB, sendo seu membro fundador. Conselheiro da OAB, Presidente
da Comissão Eleitoral da OAB, membro titular do Conselho de Defesa do
Idoso da OAB/Maranhão. No dia 30 de junho de 2013 foi eleito pelo OAB
para compor a lista sêxtupla para preenchimento da vaga de desembargador
do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão tendo sido o mais votado
da lista. No dia 06 de agosto de 2013 foi eleito pelo Tribunal de Justiça do
Estado para compor a lista tríplice destinada ao preenchimento de vaga de
desembargador reservada aos advogados da OAB. No dia 9 de agosto de
2013 foi nomeado para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça
do Estado tendo tomado posse no referido cargo. Ressaltamos ainda as
condecorações recebidas pelo ilustre desembargador Ricardo Duailibe:
Diploma da Ordem Timbira do Mérito Judiciário do Trabalho, concedido
pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, em 1995; Diploma do
Mérito Judiciário Desembargador Antônio Rodrigues Veloso de Oliveira
no exercício da função de advogado concedido pelo Poder Judiciário no
ano de 2.000. Diploma do Mérito Judiciário Desembargador Antônio
Rodrigues Veloso de Oliveira no exercício da função Desembargador
concedido pelo Poder Judiciário no ano de 2013; Diploma do Mérito
Judiciário Cândido Mendes concedido pelo Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão também no ano de 2013. Diploma de Grão Mestre da
Ordem dos Timbiras concedido pelo Poder Executivo. Medalha Alferes
Morais Santos concedida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado do
Maranhão; Diploma da Ordem do Mérito em Direitos Humanos concedido
pelo Centro de Estudos Constitucionais e de Gestão Pública e Associação
Maranhense dos Advogados, em 2016; Medalha Governador Luís
Domingues concedida pelo Poder Executivo no ano de 2017 e Título de
Ouvidor Emérito concedido pelo Colégio Nacional de Ouvidores Judiciais,
em 2018, do ano corrente. Portanto, hoje estamos reunidos nesta Sessão
Solene para a entrega da Medalha Manuel Beckman ao Ilustre
Desembargador Ricardo Duailibe, conforme Decreto Legislativo
promulgado pela Mesa desta Casa tendo em vista a aprovação do Projeto
do Decreto de nossa autoria que nesse sentido, na oportunidade, quero
agradecer a cada um dos pares, às senhoras, aos senhores deputados que
aprovaram este projeto. Para mim é motivo de grande orgulho ocupar esta
tribuna para prestar a merecida homenagem a este ilustre maranhense
nascido na capital, São Luís, o Desembargador Ricardo Dualibe que vem

escrevendo a história de sua vida com muita dignidade e competência.
Manuel Beckman, que deu origem a esta comenda, é considerado o maior,
ou um dos maiores da história que viveu no Maranhão, da história do
Maranhão. E sofreu a violência daqueles que invadiram nossa terra, mas
que lutou muito, no Maranhão, para temer as consequências. A Medalha
Manuel Beckman é concedida e a Medalha de maior importância do Poder
Legislativo, desta Casa Legislativa do Estado do Maranhão. E é o
reconhecimento ao trabalho desenvolvido por pessoas físicas e jurídicas,
objetivando o crescimento do nosso Estado do Maranhão. Portanto, o
Desembargador Ricardo Dualibe preenche todos os requisitos como
cidadão, como pessoa que contribuiu e que contribui, irá contribuir muito
para o desenvolvimento e o crescimento do nosso Estado do Maranhão,
no Poder Judiciário, que nos orgulha muito em estar lá presidindo hoje o
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. Portanto, o Desembargador
Ricardo Duailibe é merecedor desta comenda, é o que esta Casa pode
oferecer a um cidadão que muito trabalha pelo nosso Estado, que muito
contribui para o crescimento do nosso Estado. É o mínimo que esta Casa
pode fazer, é este reconhecimento e este oferecimento desta medalha.
Parabéns ao senhor Doutor Ricardo Dualibe e parabéns aos maranhenses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Convido para compor a Mesa o Senhor Francisco Barros, Procurador
Francisco Barros, neste ato representando o Procurador-Geral de Justiça
do Estado do Maranhão. Convido também para compor a Mesa, o Senhor
Procurador Francisco Barros, neste ato, representando o Procurador-Geral
de Justiça do Estado do Maranhão. Convido também para compor a
Mesa, o Senhor Thiago Diaz, Presidente da Ordem dos Advogados do
Brasil – Seccional do Maranhão. Neste momento, faremos a condecoração
do agraciado. Registro a presença no plenário, do Desembargador Tyrone
José Silva, ao tempo em que já convido para compor à Mesa conosco.
Enquanto passo a palavra ao homenageado, eu quero registrar também as
presenças dos Deputados Vinícius Louro, que prestigiam esta Sessão
Solene, Fábio Braga, Valéria Macedo, Deputado Stênio Rezende, Deputado
Rogério Cafeteira, Deputado Júnior Verde, Deputado Roberto Costa. Algum
Deputado que eu não tenha avistado aqui de longe? Concedo, neste
momento, a palavra ao Desembargador Ricardo Duailibe, nosso
homenageado.

O SENHOR DESEMBARGADOR RICARDO DUAILIBE –
Bom dia a todos e a todas. Inicio aqui saudando o Presidente desta Casa,
Deputado Othelino Neto, queria também cumprimentar o meu colega
Desembargador Tyrone José Silva, que aqui me honra com sua presença,
porque está representando todos os meus colegas do Tribunal de Justiça.
Faço aqui uma saudação especial ao também colega que se deslocou do
Amazonas para prestigiar esta solenidade, o Desembargador João Simões,
que é o Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas. Muito
bem-vindo, Desembargador. Também cumprimento aqui o Deputado Rigo
Teles, que foi o autor e é o responsável principal dessa homenagem que
muito me honra. Cumprimento também o Procurador, meu amigo Francisco
Barros, que aqui representa a Procuradoria-Geral de Justiça do nosso
Estado, cumprimento também aqui o Presidente da Ordem dos Advogados
do Brasil Seccional do Maranhão, Dr. Thiago Diaz, Casa aqui, durante 33
anos tive a honra de pertencer, cumprimento também ainda as autoridades
militares que nos dão a honra da presença, a 2ª Tenente Jociane Bruno, que
representa aqui o Comandante do Centro de Lançamento de Alcântara e o
Tenente Vitório, que aqui representa o Coronel Marcus Vinícius, que
estava até pouco tempo lá no nosso Tribunal colaborando com os juízes
eleitorais, nos preparando aqui a parte de segurança para próxima eleição
e que teria um compromisso no Amazonas, no Chuí, aliás, no norte do
País. Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, prezadas senhoras e
prezados senhores. Sinto-me extremamente honrado por estar aqui nesta
ilustre Casa Legislativa, cenário da nossa história política contemporânea,
para agradecer ao Excelentíssimo Deputado Rigo Teles pela Indicação do
meu nome, e aos demais Deputados e Deputadas que aprovaram para ser
distinguido com a outorga da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, com que são agraciados os cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Maranhão, pelos seus méritos, ou ainda, aos que
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proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados
merecedores do recebimento da comenda, portanto estar recebendo hoje
tamanha distinção, me faz sentir mais segurança ainda em relação aos
caminhos que venho percorrendo, e espero continuar seguindo em minha
vida, sinto, portanto, ter feito escolhas acertadas e buscando as direções
que me levaram aos portos seguros de onde pude servir a minha cidade,
meu Estado e aos meus concidadãos, como sempre desejei por um dia por
fazer, o sonho, enfim, que hoje realizo na qualidade de magistrado atuando
no Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Abrigado nesta Casa
Legislativa, onde se encontram aqueles que o eleitor do nosso Estado
escolheu para representá-lo, não posso deixar de mencionar meu empenho
como atual Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado.
Neste ano em que as eleições se aproximam em prol da importância do
voto responsável e com critérios, do voto consciente, do engajamento dos
jovens no processo eleitoral, do combate as fake news. Enfim, tenho me
dedicado com extremo afinco para que este momento tão delicado da
política nacional tenha nas eleições. Entendo que não basta para tanto
apenas cumprir a obrigação constitucional de realizar as eleições, mas
também despertar no eleitor a importância da participação deste no atual
momento nacional. Ainda como Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, nas audiências públicas e palestras
realizadas, senti uma preocupante rejeição dos jovens em participar da
vida política de suas cidades, o sentimento que predominava era o de não
participar e, sim, obrigados, por força da lei, era o de anular o voto, e para
mudar esse sentimento, implantamos como resultados expressivos o projeto
denominado Voto Jovem, participação, cidadania e democracia. Em parceria
com a Secretaria de Educação do nosso Estado, onde com palestras,
simulações de eleições realizadas em escolas públicas, tanto na capital
como nas principais cidades do interior maranhense, fomentamos o despertar
de uma consciência política de participação democrática dos jovens eleitores,
mostrando-lhes a importância de sua atuação na sociedade e na escolha de
seus representantes. Estimulamos e facilitamos o alistamento desses jovens,
notadamente, aqueles que se encontram na faixa de 16 a 18 anos e que
ainda não são obrigados a votar, afinal, serão eles os futuros dirigentes do
nosso País, quer no Executivo, quer no Legislativo. Os desafios que
enfrentamos, pois, são reais, sérios, e são muitos e não serão encarados
com facilidade e num curto período de tempo, mas creio que por tudo que
vem ocorrendo está nas eleições gerais que se aproximam, a única e
democrática oportunidade de recolocar nosso País nos trilhos da paz,
prosperidade, bonança e segurança que todos nós almejamos. Portanto,
com eficiência, atuação racional, legal, imparcial, participativa, eficaz e
transparente, vamos conquistar os melhores resultados para a nossa Justiça
Eleitoral. Esse tem sido nosso objetivo e, com certeza, e a com a proteção
de Deus vamos alcançar. Dito isto, reitero meus cordiais agradecimentos
às Senhoras e aos Senhores Deputados, pela distinção que me foi concedida,
e reafirmo, aqui o meu firme propósito de permanecer à altura de tamanha
honraria. Por fim, agradeço aos meus familiares, família toda aqui presente,
só está faltando os dois netinhos, aos meus colegas fraternos, aos amigos
e todos aqueles que aqui se encontram enobrecendo este momento que
para mim é especialmente muito feliz. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Concedo a palavra ao Secretário-Chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago, que
fará uma breve saudação ao homenageado.

O SENHOR SECRETÁRIO RODRIGO LAGO – Excelentíssimo
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Othelino Neto,
Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Duailibe, Presidente do
Tribunal Regional Eleitoral e Membro do Tribunal de Justiça e homenageado
nesta manhã, Excelentíssimo Senhor Deputado Rigo Teles, autor da
Indicação da homenagem da Medalha Manuel Beckman ao Desembargador
Ricardo Duailibe, Excelentíssimo Senhor Desembargador Tyrone,
representando aqui o Tribunal de Justiça, o Presidente José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, Excelentíssimo Senhor Desembargador João Simões,
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas, a quem dou as
boas-vindas aqui no Maranhão, Excelentíssimo Senhor Procurador
Francisco Barros nesse ato representado o Procurador-Geral de Justiça,

Dr. Luís Gonzaga, Excelentíssimo Senhor Tiago Diaz, Presidente da Ordem
dos Advogados, meu presidente, advogado que sou licenciado da Ordem,
Excelentíssima Senhora 2ª Tenente Jociane Bruno, neste ato representando
o Coronel Luciano Rechiuti, Comandante do Centro de Lançamento de
Alcântara, Excelentíssimo Senhor Tenente Vitório, representando o Coronel
Marcos Vinícius, Comandante de Batalhão de Infantaria Leve,
Excelentíssimos Senhores Deputados, Senhor Gustavo Vilas Boas, membro
do Tribunal Regional Eleitoral também prestigiando aqui, senhores
servidores do Tribunal Regional Eleitoral, aqui presentes, Senhoras
Deputadas também aqui presentes, demais Cidadãos maranhenses. Conheci
e tentarei ser bem breve, Presidente, conheci o então Advogado Ricardo
Dualibe, já faz alguns anos não é, Dr. Ricardo? Eu na militância da advocacia,
e ele também, e pude naquele momento, naquela oportunidade, eu ainda
muito jovem na advocacia, militando na advocacia a um cliente que fazia,
éramos de partes contrapostas em alguma lide, e fui recebido pelo o Dr.
Ricardo Duailibe em seu escritório, eu jovem advogado, ele muito experiente.
E, naquele momento, eu fui convidado a conhecer um pouco dele, do
Ricardo Duailibe, eu acho que era umas sete e pouca da noite, salvo engano
tinha um escritório Monumental, não é isso, Dr. Ricardo? Fui recebido já
sete e pouca da noite e ele teve toda a paciência do mundo com este jovem
advogado, naquele momento, e acho que construímos alguma solução para
a causa retirando do Judiciário mais um daquele tantos litígios e depois a
vida nos colocou muitas vezes de frente, em alguns momentos da vida.
Certa vez, eu fui convidado, pelo Dr. Ricardo Duailibe a ouvir a sua
pretensão de ingressar no Poder Judiciário, naquela oportunidade, eu era
conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Maranhão.
Ele que já havia integrado uma ou duas listas, antes daquela, que disputava
que acabou sendo a exitosa, e eu quero confessar aqui, de público,
Desembargador Ricardo, eu acho que talvez V. Exa. já sabe, que eu não
votei em V. Exa., mas não votei por um motivo muito simples, eu era
conselheiro seccional, quando a lista então foi disparada houve uma tentativa
de primeiro escrutínio, por algum motivo, não houve esse escrutínio, e já
a lista foi votada já por uma gestão seguinte e eu tinha me tornado
Conselheiro Federal, portanto eu não participava da votação, mas recebi
naquele momento um convite muito especial do Presidente da Ordem,
Mário Macieira, do então Presidente da Ordem, para ser o escrutinador da
eleição que levou a indicação do nome do Desembargador, do agora
Desembargador Ricardo Duailibe, agora nós já estamos de papeis invertidos,
hoje eu sou o eleitor, Vossa Excelência será nosso escrutinador, lá no TRE.
Mas o certo é que essas experiências todas ao lado do Ricardo Duailibe me
permitem aqui testemunhar a sua ética, a sua polidez, a sua diplomacia no
trato com todos os advogados, vinha sendo assim na própria advocacia,
onde eu sempre tive ele como uma grande referência, ele que havia sido
antecessor nosso no Conselho Seccional, sempre muito bem representando
os advogados na nossa instituição, na OAB. Num passo seguinte como
Desembargador sempre me recebeu, como Desembargador, da melhor forma
possível, e tenho certeza de que esse era o testemunho de todos os
advogados, não conheço reclamação de Vossa Excelência, contra Vossa
Excelência, Desembargador Ricardo Duailibe, e posso afirmar que Vossa
Excelência é um bom exemplo do quinto constitucional porque está hoje
no Tribunal, representa com toda a certeza a classe da magistratura, mas
também muito especialmente sabe tratar as prerrogativas dos advogados
do Brasil. Eu tenho certeza de que o Presidente Tiago Diaz também se
junta a mim, nesse testemunho. Um passo seguinte quis mais uma vez o
destino que nos encontrássemos, Vossa Excelência foi Ouvidor do Tribunal
de Justiça e também me recebeu lá na Secretaria de Transparência e Controle,
também na condição de representante maior da Ouvidoria do Estado e
também mantivemos bons diálogos, frutíferos diálogos. E hoje Vossa
Excelência vai, como eu digo há pouco, invertendo o papel ser o nosso
escrutinador nas eleições próximas, a quem desejo a Vossa Excelência todo
o sucesso, toda a paciência que há de ter com todos os obstáculos que se
apresentam nesse período eleitoral, e eu que tenho experiência larga na
Justiça Eleitoral porque, durante longos 15 anos, advoguei maciçamente
na Justiça Eleitoral, embora de vez em quando, fosse convidado a participar
de outros ramos do direito. Então, eu dou o meu testemunho aqui que a
homenagem que foi prestada pelo deputado Rigo Teles, e por assim também
dizer, por toda a Assembleia Legislativa do Maranhão, uma homenagem
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mais do que justa, é uma homenagem a qual se junta toda a população do
Estado do Maranhão, que agradece todos os serviços prestados por V.
Exª., seja na iniciativa privada, seja na advocacia, seja agora na magistratura
e muito mais especificamente agora na magistratura eleitoral. Portanto,
Desembargador Ricardo, receba de mim um agradecimento por toda a sua
história de vida, um parabéns pela homenagem de hoje e um desejo de todo
o sucesso do mundo em sua carreira. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Estamos já pertinho de concluir nossa Sessão Solene, e eu quero
rapidamente cumprimentar o Deputado Rigo, com ênfase pela iniciativa
do Projeto de Resolução que foi aprovado por unanimidade do
Desembargador Ricardo Dualibe, por esta Casa. E eu enfatizo que considero
uma homenagem justa, eu quando tive um primeiro contato com
Desembargador Ricardo Dualibe, ele era advogado ainda, e já naquela
época pude ver a forma, a cortesia com que ele sempre tratava, mesmo
aqueles que como eu não tinha tanto contato com ele. Depois, acompanhei
um pouco mais de longe os novos passos da carreira quando foi nomeado
desembargador pelo Maranhão, e, como disse o Secretário Rodrigo, eu não
sou advogado, mas convivo com diversos advogados, e o depoimento é
sempre esse, da forma cortês, gentil com que trata a todos; advogados,
enfim, a todos que o procuram não só no Tribunal de Justiça como hoje,
quando V. Exa. executa importante missão no Tribunal Regional Eleitoral.
Aliás, esse perfil conciliador, esse perfil pacificador, e cortês é fundamental,
quando principalmente se preside o Tribunal Regional Eleitoral, no ano
das eleições, e o que nos deixa tranquilos, nós que participaremos ativamente
do pleito, por saber que o TRE, que a Justiça Eleitoral, vai ser conduzida
pelo Tribunal Regional Eleitoral, mas presidida por alguém que tem a
capacidade desta condução com a tranquilidade necessária, fazendo
prevalecer o principal, que é a vontade da maioria da sociedade maranhense.
Na minha humilde avaliação, a Justiça Eleitoral tem esse papel fundamental,
fazer com que o pleito ocorra com tranquilidade, com normalidade, e que
nenhum tipo de ação possa influenciar, nenhum tipo de ação externa,
possa influenciar o desejo da sociedade. Nesse sentido, Desembargador
Ricardo Duailibe, eu fico muito feliz em presidir esta Sessão, acho que esta
condecoração é justíssima, faz jus a sua bela trajetória como advogado,
agora como magistrado, e é uma forma de homenageá-lo, mas uma forma de
homenagear toda a Justiça do nosso Estado. Por isso, em nome de todos os
Deputados, quero enfatizar a importância desta homenagem que V. Exq.
recebe hoje. Ao finalizar, não poderia deixar de registrar a presença do
Exmo. Senhor Gustavo Araújo Vilas Boas, Juiz do TRE, ao tempo em que
desejo sucesso à nova e importante missão, no Tribunal Regional Eleitoral.
Deputado, Líder Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Para fazer
só um registro que V. Exa., eu iria até pedir a fala, rapidamente, mas V. Exa.
como nosso Presidente, parece que captou o que eu iria falar e fez
brilhantemente a exposição. Eu queria aqui dizer, registrar a minha satisfação
de estar presente nesta homenagem ao Desembargador Ricardo Duailibe e,
mais do que isso, dizer que eu acredito muito que o universo conspirou
para que, neste momento, nós tivéssemos na Presidência do TRE do
Maranhão, alguém como o Doutor Ricardo Duailibe, que de conhecimento
jurídico inegável, de um equilíbrio, que no momento em que o País passa
de tanta turbulência, de tantos debates é importante que nós tenhamos
uma pessoa com este perfil, com a isenção necessária para conduzir os
trabalhos no TRE, e, Doutor Ricardo, me permita dizer que a sua presença
lá, nessa Presidência, nos deixa mais tranquilos, nós que iremos agora
enfrentar uma disputa eleitoral e toda a composição do TRE hoje nos deixa
mais tranquilos nessa disputa sabendo que o nosso Tribunal Regional
Eleitoral irá desempenhar as suas funções da maneira mais isenta e tranquila
possível. Aqui, mais uma vez, o meu registro o parabenizando por esta
homenagem e agradecendo aqui a possibilidade de ter participado deste
momento. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhoras e Senhores, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 273, DE 03 DE ABRIL DE 2018)
LEI Nº 10.878 DE  04 DE JULHO DE 2018

Altera a Lei Estadual nº 7.374, de 31 de março de
1999, que institui o Fundo de Benefícios dos
Servidores do Estado do Maranhão - FUNBEN.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 273, de 03 de abril de 2018,
que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a
nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado
com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/2004,          promulgo a
seguinte Lei:

Art. 1º. A Lei Estadual nº 7.374, de 31 de março de 1999, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Fundo de Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão - FUNBEN, vinculado à Secretaria de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores
(SEGEP), e gerido pelo Núcleo de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão (NASSP), nos moldes da Lei
Complementar nº 196, de 27 de outubro de 2017, com a
finalidade de:
(…)
Parágrafo único. Os recursos indicados neste artigo também
poderão ser utilizados para custeio de benefícios de assistência
social, incluindo benefícios eventuais, na proporção da
disponibilidade de recursos do FUNBEN.
Art. 2º Dos recursos do FUNBEN, oriundos das contribuições
dos servidores e do Estado para custeio dos serviços de
assistência à saúde a que fazem jus os servidores públicos
estaduais, civis e militares dos Poderes Legislativo, Executivo
e Judiciário, do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério
Público do Estado, será destinada uma taxa de administração
de 1,5% (um inteiro e cinco décimos por cento), para a
manutenção das ações desenvolvidas pelo Núcleo de Assistência
dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (NASSP).
(…)
Art. 3° O FUNBEN será regido segundo normas e diretrizes
estabelecidas pelo Conselho Administrativo do Fundo de
Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão, órgão
consultivo, deliberativo e de supervisão superior do FUNBEN,
na forma disposta na Lei Complementar n° 196, de 27 de
outubro de 2017.
(...)
Art. 5° Todas as atividades técnicas e operacionais do FUNBEN
serão exercidas pelo Núcleo de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado do Maranhão (NASSP).
(...)
Art. 7º-A O Conselho Administrativo do FUNBEN poderá
determinar, a qualquer tempo, a contratação de peritos para a
realização de estudos econômicos e financeiros, revisões
atuariais, inspeções, auditorias ou tomada de contas,
observadas as normas de licitação em vigor.
(...)
Art. 10.  Os bens e direitos do FUNBEN serão utilizados,
exclusivamente, no cumprimento dos seus objetivos, de acordo
com programas aprovados pelo Conselho Administrativo do
Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão,
que visem à manutenção do poder aquisitivo dos capitais
investidos, rentabilidade compatível com os imperativos atuais
do plano de custeio e segurança dos investimentos.
(...)
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Art. 11. As aplicações financeiras dos recursos do FUNBEN
serão realizadas, diretamente ou por intermédio de instituições
especializadas e credenciadas para este fim por seu órgão
gestor, exclusivamente segundo critérios estabelecidos pelo
Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão e após aprovação deste, em operações
que preencham os seguintes requisitos, de modo a assegurar a
cobertura tempestiva de suas obrigações:
(...)
Art. 13. Os recursos do FUNBEN somente poderão ser utilizados
para aquisição de bens, títulos e valores mobiliários quando
houver direta relação com suas finalidades de prover benefícios
de saúde e assistência social aos servidores do Estado do
Maranhão.
Art. 21 (...)
(...)
§ 9º Ficará suspensa a utilização dos serviços prestados pelo
FUNBEN ao segurado, pensionista ou dependente que deixar
de comparecer a procedimento de perícia final, quando
previamente agendado pelo prestador credenciado;
§ 10 A suspensão dos serviços a que se refere o parágrafo
anterior fica restrita à mesma especialidade a qual o segurado,
pensionista ou dependente deva proceder com procedimento
de perícia e findar-se-á após sua efetiva realização;
(...)
Art. 23. O segurado ativo que passar a servir, a qualquer
título, em outra entidade fora do âmbito dos Poderes estaduais,
do Ministério Público e do Tribunal de Contas, ou que for
investido em mandato eletivo ou que passar a perceber seus
proventos por meio de ente previdenciário diverso ao do Regime
Próprio do Estado do Maranhão, poderá optar por fazer jus à
assistência à saúde, devendo este promover o recolhimento da
sua contribuição e da contribuição patronal ao FUNBEN, no
prazo estabelecido no art. 16 desta Lei.
Parágrafo único. Havendo recolhimento em atraso, o
pagamento será corrigido pela Taxa Selic.
(...)
Art. 25. (…)
§1º Em conformidade com o disposto no parágrafo único do
art. 1º desta lei, também poderão ser concedidos benefícios de
assistência social, na proporção da disponibilidade de recursos
do FUNBEN, mediante critérios fixados pelo Conselho
Administrativo do FUNBEN.
§2º Os benefícios serão concedidos nos termos da legislação
em vigor.
(...)
Art. 30. A assistência à saúde referida no art. 1º desta Lei
compreende a prestação de serviços médicos ambulatoriais,
hospitalares de média e alta complexidade, odontológicos e
outros serviços relacionados à saúde, prestados por meio de
instituições credenciadas, contratadas na forma prevista na
Lei nº 8.666/93 e demais normas pertinentes, ou por corpo
técnico próprio, devidamente criado por lei, observadas as
coberturas definidas nos contratos firmados junto a essas
instituições e empresas, bem como os regulamentos e editais
publicados.
§2º (...)
(...)
IV - do filho recém-nascido, de servidor ou pensionista já
contribuinte do FUNBEN há mais de 90 dias, quando a
solicitação de inclusão de dependente for feita em até 30 dias a
contar do nascimento com vida;
V - do filho adotado, de servidor ou pensionista já contribuinte
do FUNBEN há mais de 90 dias, quando a solicitação de
inclusão de dependente for feita em até 30 dias a contar da
sentença constitutiva do vínculo, na forma do art. 47 da Lei
Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990;

VI - do pensionista que já era contribuinte como dependente do
FUNBEN, por mais de 90 dias, sem prejuízo da mudança da
alíquota do desconto, se a solicitação for feita no momento do
requerimento da pensão;
VII - do servidor aposentado que já era contribuinte do
FUNBEN, quando servidor da ativa, por mais de 90 dias, se a
solicitação for feita no momento do requerimento de
aposentadoria;
VIII - do servidor comissionado que, no momento da posse,
faça opção para contribuir ao FUNBEN ou em até 30 dias
após esta;
(...)
§7º O disposto no §3º deste artigo não se aplica ao segurado
ativo, ao aposentado e ao pensionista que nunca tenha
contribuído para o FUNBEN, desde que recolha a sua
contribuição e a contribuição patronal do período máximo de
carência no momento da solicitação de inclusão.
(...)
Art. 31(...)
(...)
§ 3º Fica facultado ao FUNBEN celebrar convênio de assistência
à saúde com as empresas públicas e as sociedades de economia
mista do Maranhão, para atender aos empregados nelas em
atividade, na forma estabelecida no respectivo convênio.
(...)
Art. 35. A administração orçamentária, financeira, patrimonial
e de material do FUNBEN obedecerá aos princípios
estabelecidos que lhe sejam aplicáveis, ao disposto nesta lei e
ao seguinte:
(...)
II - a proposta orçamentária e os planos de aplicação para
cada exercício serão encaminhados à apreciação do Conselho
Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado
do Maranhão, atendidos os prazos de sua elaboração;
III - durante o exercício financeiro, o Conselho Administrativo
do Fundo de Benefícios dos Servidores do Estado do Maranhão
poderá aprovar proposta de abertura de créditos adicionais e
de modificações dos planos de aplicação.
(...)
Art. 42. O Plano de Aplicação do FUNBEN será aprovado pelo
Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores
do Estado do Maranhão”. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento

e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam cumprir
na forma em que se encontra redigida. O SENHOR PRIMEIRO
SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em  04 de julho de 2018. Deputado
OTHELINO NETO - Presidente

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 613/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em
conformidade com o disposto no Regimento Interno.

RESOLVE:

DESIGNAR os servidores Luzenice Macedo Martins e Paulo
Ryldon Claudino de Oliveira Costa como representantes titular e suplente,
respectivamente, desta Assembleia Legislativa no Conselho Estadual de
Meio Ambiente e no Conselho Estadual de Recursos Hídricos.

Publique-se e Cumpra-se.
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Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 04 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stenio
Rezende - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 614/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 316/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 21 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias no período
de 04 a 07/06/2018 do Deputado Edvaldo Holanda, tendo em vista o
mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
junho de 2018. DEPUTADO OTHELINO NETO - PRESIDENTE.
DEPUTADO RICARDO RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO.
DEPUTADO STÊNIO RESENDE - SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 615/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 314 /18, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 20 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias realizadas
nos dias 12 e 13 de junho/2018 do deputado Adriano Sarney, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 25 de
junho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende -
SEGUNDO SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 616/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 332/18, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 26 de junho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária realizada nos
dias 18,19,20 e 21 de junho/2018 do deputado Fábio Macêdo, tendo em
vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 27 de
junho de 2018. Deputado Othelino Neto - PRESIDENTE. Deputado
Ricardo Rios - PRIMEIRO SECRETÁRIO. Deputado Stênio Resende -
SEGUNDO SECRETÁRIO.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 604/2018, de 28 de junho de 2018, exonerando ALEF MELO
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo,
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 605/2018, de 28 de junho de 2018, nomeando RAFAELA
THAIS SOUZA DOS SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 606/2018, de 03 de julho de 2018, exonerando HELIEZIO
DE MORAIS SOUSA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de julho do ano em curso.

Nº 607/2018, de 03 de julho de 2018, nomeando MILENA
VALERIA BEZERRA SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 608/2018, de 03 de julho de 2018, exonerando EDGARD
FERREIRA DE AGUIAR, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de julho do ano em curso.

Nº 609/2018, de 03 de julho de 2018, exonerando MARIA DA
CONCEIÇÃO PEREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de julho do ano em curso.

Nº 610/2018, de 03 de julho de 2018, nomeando VERA LUCIA
DINIZ MENDONÇA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de julho do ano em curso.

Nº 611/2018, de 03 de julho de 2018, exonerando ILMA
CAMPELO DE FRANÇA FERREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 612/2018, de 03 de julho de 2018, nomeando MAIKELLY
SOUZA CARVALHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de julho do ano em curso.

Nº 617/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando JOSÉ
ORLANDO COELHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2
de Assessor Chefe e WESLLEY LUIZ GOMES DE SOUZA OLIVEIRA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 618/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando JAIRO
GUSMÃO MATOS FILHO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de
1º de julho do ano em curso.

Nº 619/2018, de 04 de julho de 2018, exonerando NORMA
SUELY MENDES DA FONSECA, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial; CORIOLANO SILVA DE
ALMEIDA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial
Legislativo e JOANA DARC RODRIGUES DOS SANTOS, do Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do ano em curso.

Nº 620/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando ILMA
CAMPELO DE FRANÇA FERREIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial; NORMA SUELY
MENDES DA FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de
Assessor Especial Legislativo e CORIOLANO SILVA DE ALMEIDA,
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar
Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do ano
em curso.

Nº 621/2018, de 04 de julho de 2018, exonerando ANTONIO
FRANCISCO RODRIGUES DE SOUZA e JIORDANA PAMELLA
DE SOUSA ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial
de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do
ano em curso.

Nº 622/2018, de 04 de julho de 2018, exonerando CARIZE
RYANNE SILVA E SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de
Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
julho do ano em curso.

Nº 623/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando JOSE
LEANDRO SOARES MOTA DE CASTRO e ANDERSON ALVES
FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de julho do ano
em curso.
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Nº 624/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando KENIA

FERREIRA DE AGUIAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de julho do ano em curso.

Nº 625/2018, de 04 de julho de 2018, Tornando sem efeito a
Resolução Administrativa nº 580/2018 que nomeou GILDASIO ANGELO
DA SILVA, para o Cargo em Comissão Símbolo DAI-2 de Oficial de
Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, publicada no Diário da
ALEMA Nº 096 de 28 de junho do ano em curso.

Nº 626/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando MARILENE
RODRIGUES DINIZ, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-2 de
Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
julho do ano em curso.

Nº 627/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando HIGO SERRA
DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico
Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
julho do ano em curso.

Nº 628/2018, de 04 de julho de 2018, exonerando DOMINGOS
ALBUQUERQUE PAZ, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
julho do ano em curso.

Nº 629/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando KELS ANE
PEREIRA CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de
Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de
julho do ano em curso.

Nº 630/2018, de 04 de julho de 2018, nomeando JÉSSICA
PÂMELA NEVES FINIZOLA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de julho do ano em curso.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM AS COMISSÕES DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE;
SAÚDE, REALIZADA AOS 04 DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO
DE 2018,  ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS, NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES  OS  SENHORES  DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – PRESIDENTE
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
NETO EVANGELISTA
VINICIUS LOURO
FÁBIO BRAGA
FRANCISCA PRIMO
RAFAEL  LEITOA
MAX  BARROS
EDSON ARAÚJO
EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR  VERDE
WELLINGTON  DO CURSO
LÉO  CUNHA
SOUSA NETO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER  VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 147/

2018 – (MENS. GOV. Nº 045/2018) –CRIA o Centro de Ciências da
Saúde – CCS na estrutura organizacional da Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão UEMASUL, Campus Imperatriz,
ALTERA a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, e dá outras providências.

AUTORIA: PODER  EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado Prof. MARCO AURÉLIO

COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle; Administração Pública, Seguridade Social
e Relações de Trabalho; Saúde.

DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto
do Relator.

PARECER  VERBAL – Emitido ao  PROJETO DE LEI  Nº
127/2018  – DISPÕE sobre a prioridade de atendimento às pessoas
portadoras de diabetes nos órgãos públicos, estabelecimentos comerciais
e instituições financeiras e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
COMISSÕES: Constituição, Justiça e Cidadania; Administração

Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Obras e Serviços Públicos.
DECISÃO: APROVADO  por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  04 de Julho de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS  03
DIAS DO MÊS DE JULHO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM” DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
MARCO AURÉLIO
EDUARDO BRAIDE
ANTÔNIO PEREIRA
ROGÉRIO CAFETEIRA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 153/2018 - Emitido à MEDIDA PROVISÓRIA

Nº 273/2018 – (MENSAGEM GOV. Nº 024/2018) – ALTERA a Lei nº
7.374, de 31 de março de 1999, que INSTITUI o Fundo de Benefícios dos
Servidores do Estado  do Maranhão – FUNBEN.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ROGÉRIO CAFETEIRA
DECISÃO: APROVADO, na forma do texto original, nos termos

do voto do Relator. O Senhor Deputado Eduardo Braide, votou pela
aprovação da EMENDA apresentada.

PARECER Nº  230/2018 - Emitido  MENSAGEM  GOV. Nº
030/2018 – Emitido ao VETO TOTAL aposto   ao PROJETO DE LEI Nº
028/2018, que ALTERA os vétices de que trata o art. 1º da Lei nº 10.171,
de 12 de dezembro de 2014, que CRIA no Estado do Maranhão o Parque
Estadual Marinho “Banco do Tarol” e dá outras providências, de iniciativa
do Deputado  ROGÉRIO CAFETEIRA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 231/2018 – Emitido à MENSAGEM  GOV. Nº

035/2018 –  VETO TOTAL  aposto   ao PROJETO DE LEI Nº 246/2017,
que DISPÕE sobre a cassação da eficácia da inscrição no cadstro de
contribuintes do imposto sobre operações relativas à circulação de
mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e
intermunicipal e de comunicação-ICMS, por fraude metrológica na revenda
varejista de combustível no âmbito do Estado do Maranhão, de iniciativa
do Deputado EDIVALDO HOLANDA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
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DECISÃO: Por unanimidade, pela MANUTENÇÃO do Veto

Total, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 233/2018 – Emitido  ao  PROJETO DE LEI Nº

107/2018 – DISPÕE sobre a Política de Governança da Administração
Pública Estadual Direta, autárquica e fundacional.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 248/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

150/2018 – CONSIDERA de Utilidade Pública a Associação dos Fiéis
Louvor e Adoração, com sede e foro no Município de  São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 249/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

144/2018 – CONSIDERA de Utilidade Publica o Instituto Social Kerigma
“ISK”, com sede e foro no Município de São Luís-Ma.

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 250/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

145/2018 – CONSIDERA Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Marcha para Jesus, em Imperatriz-Ma.

AUTORIA: Deputado  Prof. MARCO AURÉLIO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 251/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

149/2018 – INSERE no Calendário Cultural Turístico e Religioso do Estado
do Maranhão, o “Festejo de Nossa Senhora da Conceição”, no Município
de São Luís-Ma

AUTORIA: Deputado  EDUARDO BRAIDE
RELATORIA: Deputado Prof. MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator.
PARECER Nº 252/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 047/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor ANTÕNIO OLIVEIRA JÚNIOR, natural
da cidade de Teresina-PI

AUTORIA: Deputado CÉSAR PIRES
RELATORIA: Deputado EDUARDO BRAIDE
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 253/2018 – Emitidoao ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/2018 – CONCEDE o Título de
Cidadão Maranhense à Senhora RITA DE CÁSSIA MAIA BAPTISTA,
natural da cidade do Rio de Janeiro-RJ.

AUTORIA: Deputado NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 254/2018 – Emitidoao ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/2018 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor FERNANDO JOSÉ
CUNHA BELFORT, Adbvogado e Professor.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 255/2018 – Emitidoao ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 046/2018 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor JORGE FIGUEIREDO
DOS ANJOS, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO

RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
PARECER Nº 256/2018 – Emitidoao ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/2018 – PROPÕE nova redação ao
art. 10, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, que
DISPÕE sobre Regimento da Assembléia Legislativa nº 449, de 24 de
junho de 2004, que DISPÕE sobre o Regimento Intrerno da Assembléia
Legislativa do Estado do Maranhão, dispositivo este alterado pela Resolução
Legislativa nº 847, de 06 de dezembro de 2017

AUTORIA: Deputado VINICIUS LOURO, subscrito por mais
de um terço dos membros desta Casa.

RELATORIA: Deputado GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do Voto

do Relator
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em   04 de Julho  de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS

P A R E C E R Nº 006 /2018

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 106/2018, de autoria do Senhor

Deputado Glalbert Cutrim, que Dispõe sobre a obrigatoriedade do
fornecimento ao consumidor, de informações e documentos por parte de
Operadoras de Plano ou Seguro Privado de Assistência à Saúde no caso de
negativa de cobertura e dá outras providências.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto distribuído à
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber parecer, tendo
a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação da matéria (Parecer
nº 229/2018). Posteriormente, a proposição de lei veio a esta Comissão
Técnica Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, sobre matéria no que diz
respeito relações de consumo e medidas de defesa do consumidor.

No conteúdo, a proposição em analise prevê que as operadoras de
Planos e Seguros privados de Assistência à Saúde obrigam-se a fornecer ao
consumidor informações e documentos, nos termos da Lei, em caso de
negativa de cobertura parcial ou total de procedimentos odontológico,
médico, cirúrgico ou diagnostico, bem como de tratamento e internação.

Ademais, a proposição de lei, prevê que na hipótese de negativa
de cobertura total ou parcial, a operadora do plano ou seguro de assistência
à saúde entregará ao consumidor, no local do atendimento médico,
imediatamente e independente de requisição: I - o comprovante da negativa
de cobertura, onde constará além do nome do  cliente e do número contrato,
as seguintes informações: o motivo da negativa, de forma clara, inteligível
e completa, vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou códigos;
a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora; o número do
Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) da operadora ou seguradora;
endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora; e por fim, II
- uma via da guia de requerimento para autorização de cobertura.

O requisito precípuo é o interesse público, neste caso,
consubstanciado no atendimento da coletividade em especial para os
consumidores de produtos ofertados pelas operadoras de plano ou seguro
privado de assistência à saúde, pois o presente Projeto de Lei visa o
aprimoramento dos serviços das referidas empresas, tornando obrigatório
o fornecimento de informações e documentos aos consumidores nos casos
de negativa de cobertura independente da motivação da referida negativa.

O Projeto de Lei nº 106/2018 atende aos ditames da Lei nº 9.656,
de 03 de junho de 1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de
assistência à saúde, atendendo aos anseios sociais
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Demonstra-se a oportunidade deste ato ao reconhecer a inexistência

de legislação própria que proponha a obrigatoriedade para que as empresas
operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde forneçam
justificativa por escrito ao consumidor quando houver a recusa em algum
procedimento.

Este Projeto de Lei demonstra necessidade do ato, visto que inexiste
legislação própria que proponha estabelecer a obrigatoriedade para que as
empresas operadoras de plano ou seguro privado de assistência à saúde
forneçam justificativa por escrito ao consumidor quando houver a recusa
em algum procedimento. Desta forma, o Projeto de Lei em análise visa
efetivar o direito à informação do consumidor beneficiário, conforme padrões
estabelecidos no bojo de sua proposta.

Do exame da propositura, verifica-se que a mesma atende os
objetivos da Política Nacional das Relações de Consumo, conferindo
respeito à dignidade e proteção dos interesses, melhorando a qualidade de
vida, estabelecendo uma relação harmônica e transparente com os
consumidores.

Em virtude dessas considerações, o projeto deve prosperar em
sede de análise de mérito legislativo.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei nº
106/2018.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das

Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 106/2018, nos
termos do voto do Relator.

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

em 04 de julho  de 2018.

Deputado Wellington do Curso Presidente e Relator
Deputado Léo Cunha
Deputada Ana do Gás
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  257/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 224/2015, de

autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Dispõe sobre o acesso de
profissionais da área de saúde, 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 Públicas e Privadas do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão o
presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária  nº 224/2015) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 224/2015, nos termos
do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”
em 04  de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 224 / 2015

Dispõe sobre o acesso de profissionais da área de
saúde, 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 Públicas
e Privadas do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art.1º -Fica autorizado o acesso, mediante agendamento, de
profissionais da área de saúde 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 públicas e privadas, dos níveis infantil, fundamental e médio
do Estado do Maranhão.

Art. 2º – Para efeitos dessa lei, entende-se:
I – Profissionais da área de saúde nesses casos: Terapeuta

Ocupacional, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Psicólogo;
ll- Dependências da escola: local solicitado pelo profissional da

área de saúde para avaliação do aluno: Ex: Sala de aula, quadra esportiva,
banheiros, bibliotecas e demais áreas onde o aluno desempenhe atividades
rotineiras;

lll- Aluno com Deficiência: O indivíduo que possui limitação ou
incapacidade para o desempenho de algum tipo de atividade;

IV – Aluno com Mobilidade Reduzida: Aquele aluno que, não se
enquadrando no conceito de pessoa com deficiência, tenha, por qualquer
motivo, dificuldade de movimentar-se permanente ou temporariamente,
gerando redução efetiva de mobilidade, flexibilidade, coordenação motora
e percepção;

V – TGD (Transtornos Globais de Desenvolvimento): Os
diferentes transtornos do espectro autista, as psicoses infantis, a Síndrome
de Asperger, a Síndrome de Kanner e a Síndrome de Rett;

VI – Altas Habilidades ou Superdotação: Aluno que se enquadra,
pelo profissional da área de saúde, na teoria dos três anéis (conceitos de
Joseph Renzulli);

Art. 3º – A avaliação poderá ser agendada a cada 03 (três) meses.
Art. 4º – O profissional da área de saúde deverá ser acompanhado

pelo profissional especializado em educação especial responsável pela
promoção e adaptação do trabalho escolar às características do aluno
deficiente na escola.

Art. 5º - O profissional de saúde poderá interagir com as atividades
da escola ou apenas observar, mediante prévio acordo com a instituição.

Art. 6º - O profissional de saúde deverá fornecer à escola, em
prazo razoável, relatório sobrea a avaliação feita, mediante recibo.

Art. 7º - O descumprimento desta Lei acarretará à escola pública
ou privada:

I – Advertência, com notificação dos responsáveis para a
regularização no prazo máximo e improrrogável de 30 (trinta) dias;

II – Não havendo a regularização no prazo de 30 (trinta) dias será
aplicado multa no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

§1º - No caso de reincidência, a multa do inciso II será aplicada em
dobro.

§2º - O valor da multa deverá ser atualizado pelo índice correção
oficial do Estado.

Art. 8º- A fiscalização e a aplicação do disposto nesta Lei serão
realizadas pelos órgãos competentes para tal fim.

Art. 9º- O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
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Art.10 - Esta Lei entra em vigor em 30 (trinta) dias da data de sua

publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  258/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 009/2016, de

autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui a “Semana
Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia”, e dá outras providências.

 Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária  nº 009/2016) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 009/2016, nos termos
do voto do Relator.

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

em 04  de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 009 / 2016

Institui a Semana Estadual de Prevenção e Combate
à Microcefalia e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituída a “Semana Estadual de Prevenção e
Combate à Microcefalia”, no âmbito do Estado do Maranhão, a ser realizada
anualmente na terceira semana do mês de outubro.

Art. 2º - A Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia
terá por objetivo conscientizar a população através de procedimentos
informativos, educativos, organizativos e palestras, a fim de que a sociedade
venha conhecer melhor o assunto e debater sobre iniciativas de prevenção
e combate à microcefalia.

Parágrafo único - O Combate e a prevenção terá por finalidade,
debater e alertar sobre a desnutrição em gestantes, riscos da gravidez em
mães com HIV Positivo, consumo de cigarro, álcool ou drogas como cocaína
e heroína durante a gravidez.

Art. 3º - A Semana Estadual de Prevenção e Combate à Microcefalia
passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Estado.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  259/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 285/2017, de

autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Institui, no Âmbito do Estado
do Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a Importância do
Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), nas Instituições de Ensino
das Redes Particular e Pública Estadual, e dá outras providências.

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão o
presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja
dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do Regimento
Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei

Ordinária  nº 285/2017) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer,
que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 285/2017, nos termos
do voto do Relator.

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

em 04  de julho de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim- Presidente e Relator
Deputado Eduardo Braide
Deputado Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa

PROJETO DE LEI Nº 285 / 2017

Institui, no Âmbito do Estado do Maranhão, a Semana
de Conscientização sobre a Importância do Combate
à Intimidação Sistemática (Bullying), nas Instituições
de Ensino das Redes Particular e Pública Estadual, e
dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituída a Semana de Conscientização sobre a
Importância do Combate à Intimidação Sistemática (Bullying), nas
instituições de ensino das redes particular e pública estadual, no âmbito do
Estado do Maranhão, a ser realizada anualmente na última semana do mês
de abril.

Art. 2º - O Poder Executivo, se necessário, editará normas
complementares para a fiel execução da presente lei.

Art. 3° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3060/2018-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, inciso II c/c  artigo 13, inciso, VI, da
Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de
Empenho com a empresa MARIA CRISTINA FERNANDES KAHL –
ME (MATRIZ E FILIAIS) para a realização do curso “eSocial na
Administração Pública – Treinamento in Company”, ministrado pelo
profissional o Sr. João Luiz Póvoa, a ser realizado no período de  09 a 13
de julho de 2018, nesta Assembleia Legislativa do Estado do MA, no
valor total de R$ 16.900,00 (dezesseis mil e novecentos reais), visando
proporcionar a melhoria na qualidade das técnicas e procedimentos em
busca de maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos
serviços prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa
oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia,
consoante dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA,  03  DE JULHO DE 2018. Deputado Othelino Nova
Alves Neto Presidente da ALEMA.
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