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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/08/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.08.2018

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 DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 09,10,11 e 12.07.18, 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 DAS SESSÕES
ORDINÁRIAS DE 09, 10,11 e 12.07.18, 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 DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 09, 10,11 e 12.07.18, 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 DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 09, 10,11 E 12.07.18, POR FALTA
DE QUÓRUM QUALIFICADO.

III – VETO PARCIAL  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO (VOTAÇÃO NOMINAL – ART. 243 R.I.)

5. VETO PARCIAL ENCAMINHADO ATRAVÉS DA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 002/2016, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 008/2015, DE AUTORIA
DO DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA, QUE DISPÕE SOBRE
A CRIAÇÃO DA REGIÃO METROPOLITANA DO LESTE DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS -
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA À MANUTENÇÃO
DO VETO - RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA.

IV – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS   329

E 337/2018)

6. PROJETO DE LEI Nº 160/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE INSTITUI O “DIA
ESTADUAL DO KITESURF E DO KITESURFISTA”, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – COM PARECER VERBAL E
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. – RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 09, 11 E 12.07.18 DEVIDO
A AUSÊNCIA DO AUTOR (3ª SESSÃO) E 10/07/18, POR FALTA
DE QUORUM.

7. PROJETO DE LEI Nº 178/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA O CÓDIGO DE
SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO ADEQUANDO-O AO
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E À LEI
FEDERAL Nº 13.431/2017 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL  DAS COMISSÕES
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA  CIDADANIA E  SAÚDE,
REUNIDAS CONJUNTAMENTE – RELATOR DEPUTADO
RAFAEL LEITOA

V – PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

8. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

VI – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA MANUEL BECKMAN AO SENHOR
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JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS NETO, PASTOR DA
IGREJA BATISTA DO ANGELIM – IBA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. –
RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DE 10, 11 E 12/07/18, POR FALTA DE QUÓRUM
REGIMENTAL. (2ª SESSÃO).

VII - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO –  TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 035/2018, DE
AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA. QUE
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO
SENHOR ROQUE KASMIRSKI. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11. REQUERIMENTO Nº 341/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, 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 126/2018, DE SUA AUTORIA.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DE 09,10, 11 E 12/07/18, POR
FALTA DE QUÓRUM, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

12. REQUERIMENTO Nº 371/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA SESSÃO SOLENE, NO
DIA 18/10/2018, ÀS 11H00 HORAS DESTINADA À ENTREGA
DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE”
AO GRUPO DOS ATORES DA COMÉDIA PÃO COM OVO, DE
ACORDO COM A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 085/2017.

13. REQUERIMENTO Nº 375/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CABO CAMPOS, REQUER APÓS APROVAÇÃO
DO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA
DE DEUS DE SÃO JOÃO DO CARU, PELOS 50 ANOS (JUBILEU
DE OURO), QUE SERÁ COMEMORADO NESTE MÊS DE
AGOSTO, NA PESSOA DO PASTOR GERSON CARVALHO DE
OLIVEIRA FILHO.

IX - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

14. REQUERIMENTO Nº 369/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA CONCEDIDO O ABONO DE SUAS FALTAS
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 11, 12, 13
E 14 DE JUNHO DO ANO EM CURSO, CONFORME ATESTADO
MÉDICO.

15. REQUERIMENTO Nº 372/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA  E EM CONFORMIDADE COM O § 4, ART. Nº 182 DO R.I,
QUE O PARECER Nº 263/2018, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO AO
PROJETO DE LEI Nº 007/2018, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA DIVULGAÇÃO DOS VALORES
ARRECADADOS COM AS MULTAS DE TRÂNSITO E SUA
DESTINAÇÃO SEJA SUBMETIDO AO PLENÁRIO.

16. REQUERIMENTO Nº 373/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS SUAS FALTAS, NAS
SESSÕES REALIZADAS NOS DIAS 04 E 05/06/2018, CONFORME
ATESTADO MÉDICO EM ANEXO.

17. REQUERIMENTO Nº 377/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO MAX BARROS, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE PESAR
AOS FAMILIARES DO DR. ALEXANDRE MALUF
CAVALCANTI, EM PARTICULAR AOS PAIS, SRA. GEORGETE
MALUF CAVALCANTI E ARTHUR RAMOS CAVALCANTI, AO
FILHO NOCK SIMONEC MALUF CAVALCANTI E SEUS
IRMÃOS MARGARETH MALUF CAVALCANTI, PERCIVAL
MALUF CAVALCANTI E LUIS MALUF CAVALCANTI,
DESEJANDO-LHES PAZ E CONFORTO, POR OCASIÃO DO SEU
FALECIMENTO OCORRIDO EM 05 DE AGOSTO DO
CORRENTE.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/08/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 187/18, de autoria da Senhora

Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre instituição do “Dia
Estadual da Polícia Militar Feminina”, no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 188/18, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macedo, que dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Santa Teresa D’Avila”, como Patrimônio Cultural e Imaterial
do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 189/18, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que considera de Utilidade Pública o
Centro de Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede o Título de
Cidadão Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo Molina Benitez, e
dá outras providências.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Nagib Haickel a Harolfran Alves de
Melo.

6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 059/18,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo Maria Aragão a Valderes Maria Couto
de Melo.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060/18,
de autoria do Senhor Deputado Stênio Rezende, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” a Sra. Arlete Bezerra Lutifi”

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 184/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre autorização de
parcelamento de dívida de veículos removidos, recolhidos e apreendidos
pelo DETRAN, que se acham selecionados para hasta pública”.

2. PROJETO DE LEI Nº 185/18, de autoria do Senhor
Deputado Bira do Pindaré, que institui a Política Estadual de
Agroecologia e Produção Orgânica do Maranhão (Peapoma).

3. PROJETO DE LEI Nº 186/18, de autoria do Senhor
Deputado Glalbert Cutrim, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Flôr de Liz do Município de Morros – MA, com sede e foro
no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

4. Projeto de Resolução Legislativa Nº 056/18, de autoria da
Senhora Deputada Nina Melo, que concede a Medalha de Honra ao
Mérito do Legislativo Manuel Beckman a Abdon José Murad Júnior.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 183/18, de autoria do Senhor

Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe sobre a criação da carteira de
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identificação do autista (CIA) para pessoas com Transtorno do
Espectro Autista (TEA), e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 180/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que “Institui a Semana de Combate e
Prevenção à Obesidade Infantil”.

2. PROJETO DE LEI Nº 181/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição da venda
de bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito do Estado do
Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 182/18, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que “Institui a meia-entrada para
jovens de até vinte e um anos de idade em estabelecimentos que
proporcionam lazer e entretenimento”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 06 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Macêdo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a
leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (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 CÉSAR PIRES (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 187 / 18

Dispõe sobre instituição do “Dia Estadual da
Policial Militar Feminina”, no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1.º Fica instituído no Estado do Maranhão o “Dia Estadual
da Policial Militar Feminina”, a ser comemorado, anualmente, no dia
01 de setembro, em alusão à data de ingresso das primeiras mulheres
na Polícia Militar do Estado do Maranhão.

Art. 2.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e
sua eficácia social.

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa prestigiar a categoria profissional

das policiais militares femininas no Estado do Maranhão, vez que, ao
longo dos anos, as policiais militares se superam, cada vez mais, na
busca de seu espaço. Mesmo atuando num universo predominantemente
masculino, elas conseguem quebrar as velhas barreiras culturais, no
que diz respeito à natureza do seu ofício, e fazem valer suas escolhas
profissionais.

Com o ingresso da mulher nos quadros das policias militares
do Brasil, na década de 1950, surgiu a idéia de empregar mulheres em
missões policiais no País, com o intuito de sanar lacunas existentes na
organização policial, lhes sendo atribuídas as missões que melhor se



TERÇA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2018                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
ajustavam ao trabalho feminino, conforme as necessidades sociais da
época, como a proteção de mulheres e jovens.

Com o passar do tempo, as missões foram ampliadas e as
policiais militares passaram a atuar, também, no policiamento ostensivo,
bem como em outras atividades, como, por exemplo, policiamento de
trânsito, choque, ambiental, radiopatrulhamento, policiamento escolar,
corregedoria e assessoria policial militar, e nas Assembléias Legislativas
dos estados, inclusive.

Atualmente, a Polícia Militar do Estado Maranhão é composta
por mais de 800 mulheres, que exercem desde cargos de chefia, comando
e coordenação da tropa, atuando não só no serviço administrativo,
mas, também, na linha de frente do combate à criminalidade, dedicando
sua vida em defender o próximo, ocupando, assim, cada vez mais,
espaço dentro da corporação.

Sabemos que a presença das mulheres na Polícia Militar, tem
uma importância fundamental. Elas fortalecem a instituição e
humanizam a atividade policial com muita seriedade, disciplina e
profissionalismo, contribuindo, sobremaneira, para a construção de
uma cultura de paz em nosso Estado.

Desta forma, diante da relevância e seriedade dos serviços
prestados pela categoria de policiais militares femininas na Policia
Militar do Estado do Maranhão, desde a inclusão da primeira turma,
em 01 de setembro de 1982, há 36 anos, portanto, a chamada “Turma
Pioneira”, nos sentimos motivados a homenageá-las com o “Dia
Estadual da Policial Militar Feminina”, a ser comemorado, anualmente,
no dia 01 de setembro.

Diante do exposto, configurado o interesse público e a relevância
social do assunto, razão porque passa a ser imprescindível a aprovação
e sanção deste Projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 11 de julho de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 188 / 18

Dispõe sobre o reconhecimento do “Festejo de
Santa Teresa D’Ávila” como Patrimônio Cultural
e Imaterial do Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Art. 1.º Fica considerado o “Festejo de Santa Teresa D’Ávila”,
realizado entre o dia 06 a 15 de outubro de cada ano, no Município de
Imperatriz, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do
Maranhão.

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

Art. 3.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
Santa Teresa D’Ávila é uma das maiores personalidades da

mística católica e foi escolhida para ser a padroeira da Cidade de
Imperatriz há 161 anos. Santa Teresa nasceu na Província de Àvila, na
Espanha, e foi trazida para Imperatriz pelo Frei Manoel Procópio do
Coração de Maria, em 16 de julho de 1852, tornando-se, também,
cofundadora da cidade. O festejo em honra à Santa Teresa começou no
pátio da igreja que leva seu nome, na Rua 15 de novembro, Bairro
Beira-Rio, no Município de Imperatriz, onde, durante os dias dos
festejos (que ocorre sempre de 06 a 15 de outubro), todas as noites, o
público participa de novenas, missas, shows musicais, distribuição de
prêmios e de delicias com as barracas de iguarias e comidas típicas da
cidade, em um espaço que se transforma num verdadeiro momento de
confraternização entre as famílias permitindo a renovação da fé
espiritual, o agradecimentos das bênçãos e o pagamento de promessas
pelos seus devotos.

Em vista da participação, também, de muitos devotos de
comunidades vizinhas da Região Tocantina, e até de outros estados
fronteiriços, estima-se a participação de 20.000 de pessoas no ponto
alto dos festejos.

De acordo com os estudiosos de Santa Teresa D’Ávila, a
fundação da Cidade de Imperatriz nasceu pelo trabalho missionário da
igreja católica. Asseguram que a Santa, considerada a primeira doutora
da igreja, em sua época, se propôs renovar a igreja e o que ela fez teve
uma importância muito grande. Visitava os mosteiros e achava o cristão
muito triste e dizia que o católico tinha que “expressar alegria”.

Diante do exposto, configurado o interesse público e a relevância
social do assunto, ressalta-se a necessidade de reconhecimento como
Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão os Festejos de Santa
Teresa D’Ávila, razão porque passa a ser imprescindível a aprovação
e sanção deste Projeto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 11 de julho de 2018. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual (PDT)

PROJETO DE LEI Nº 189 / 18

Considera de Utilidade Pública o Centro de
Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP.

Art. 1° - Fica Considerado de Utilidade Pública, o Centro de
Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP, fundado em 06 de
dezembro de 2006, com sede e foro neste município de São Luís –
Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3° - Revogam-se as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, em 06 de agosto de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

I – JUSTIFICATIVA:
O Centro de Aprendizagem Conceição de Maria – CEAP,

pessoa jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, de caráter
filantrópico, assistencial, promocional, recreativo e educacional,
fundada em 06 de dezembro de 2006, com sede e foro em São Luís –
MA, inscrita sob o CNPJ: 08.629.184/0001-65, com a finalidade de
atender a todos a que ela se associarem, independente de classe social,
nacionalidade, sexo, cor, raça e crença religiosa.

A referida Instituição tem por fins: melhorar a qualidade de
vida de seus associados em geral, defendendo-os, organizando-os e
desenvolvendo trabalho social junto aos idosos, jovens e crianças,
distribuindo aos mesmos, gratuitamente benefícios alcançados junto
aos Órgãos Municipais, Estaduais, Federais e a Iniciativa Privada;
Gerenciar, representar, promover e promoções gratuitas da educação e
esporte, observando-se a forma complementar de participação das
organizações.

A iniciativa em fundar esta Instituição veio após a constatação
de carência de escolas na região que contempla um grande número de
moradores da cidade operária.

Enfim, é uma Instituição reconhecida pela comunidade e que
vem contribuindo para a formação de cidadãos e futuros profissionais
que se destacam em diversas áreas.

Por estas razões, é que proponho o presente Projeto de Lei,
para o qual espero o acolhimento de meus ilustres pares.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, em 06 de agosto de 2018. - Edivaldo
Holanda - Deputado Estadual – PTC

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 057 / 18

CONCEDE o Título de Cidadão Maranhense ao
médico Oscar Reynaldo Molina Benitez, e dá outras
providências.
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Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
médico Oscar Reynaldo Molina Benitez.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 06 de agosto de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
O médico Oscar Reynaldo Molina Benitez nasceu em El

Salvador, e dedica sua vida a ajudar pessoas carentes no interior do
Estado do Maranhão, tornando, de forma ímpar, sua trajetória
profissional.

Com uma extensa folha de serviços prestados à coletividade
maranhense, o reconhecimento pelo comprometimento de tamanha
envergadura, com o objetivo único de salvar vidas, torna-se imperativo
a esta Casa Legislativa, pelo que pugno aos meus ilustres pares o
deferimento da presente proposta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 06 de agosto de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 058 / 18

CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Nagib Haickel a Harolfran Alves de
Melo.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Nagib Haickel a Harolfran Alves de Melo.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de julho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

JUSTIFICATIVA
O maranhense Harolfran Alves de Melo é natural de Codó e

possui graduação em Medicina pela Fundação Universidade Federal
do Piauí. É casada com a advogada e ex-prefeita de Santa Luzia do
Paruá Eunice Damasceno de Melo, com quem teve três filhos, Daniele,
Rafael e Harolfran júnior.

Harolfran Melo chegou em Santa Luzia do Paruá acompanhado
de sua mãe, Francisca Alves de Sousa Melo, em 1983, quando ainda se
chamava Distrito de Turiaçu, sendo o primeiro médico a apear naquela
região, época em que não havia uma mínima estrutura na cidade de
forma a garantir uma vida digna aos seus moradores, fato que não o
impediu de prosseguir com seu trabalho em prol da comunidade,
chegando a salvar vidas operando e realizando partos fazendo uso de
uma lanterna, pois não havia energia elétrica disponível.

Sua dedicação infindável se traduziu em uma considerável
façanha para a região, na forma da construção do primeiro hospital de
Santa Luzia do Paruá, do qual ele carregou, com suas próprias mãos, as
primeiras pedras que compunham os alicerces do referido
empreendimento. Harolfran Melo ainda conseguiu que fosse celebrado
um convênio com o FUNRURAL para que fossem oferecidas consultas,
cirurgias, internações e exames laboratoriais. Mais tarde o hospital foi
credenciado pelo SUS para oferecer exames especializados de
cardiologista com eletrocardiograma, neurologista com
eletroencefalograma, ortopedista, ultrasonografista, radiologista,
ginecologista, obstetra, endoscopista e colonoscopista, permanecendo
assim até 2016, quando o credenciamento foi expirado.

O desenvolvimento de ações para melhoria das condições de
vida da população de Santa Luzia do Paruá o impeliram a se lançar
candidato a vice-prefeito em 1988, sendo eleito para o mandato de
1989 a 1992, e para prefeito durante o pleito municipal em 1992,

alcançando a vitória e sendo empossado para o mandato de 1993 a
1996, deixando um legado que o fizeram ser considerado um dos melhores
gestores a passar por aquele município.

Com uma história de trabalho que trouxe uma larga contribuição
para a melhora da qualidade de vida dos maranhenses, o reconhecimento
pelo comprometimento de tamanha envergadura torna-se imperativo a
esta Casa Legislativa, pelo que pugno aos meus ilustres pares o
deferimento da presente proposta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de julho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 059 / 18

CONCEDE a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Maria Aragão a Valderes Maria Couto
de Melo.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Honra ao Mérito do
Legislativo Maria Aragão  a Valderes Maria Couto de Melo.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de julho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

JUSTIFICATIVA
A maranhense Valderes Maria Couto de Melo é natural de

Caxias e possui graduação em Medicina pela Universidade Federal do
Maranhão. É casada com o médico e ex-deputado estadual Antônio
Arnaldo Alves de Melo, com quem teve quatro filhas, Diana, Natália,
Marina e Nina Melo.

Em Passagem Franca, desenvolveu ações para melhorar as
condições de vida da população que a impeliram a se lançar candidata
a prefeita durante o pleito municipal em 1992, alcançando a vitória e
sendo empossada para o mandato de 1993 a 1996, deixando um legado
que a fez ser considerada uma das melhores gestoras a passar por
aquele município.

Valderes Melo também realizou um trabalho singular como
presidente do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão
– GEDEMA, garantindo o reconhecimento do esforço de trabalho dos
funcionários da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, através
do desenvolvimento de ações voltadas à saúde, educação e datas
comemorativas, garantindo uma sinergia positiva na estrutura social
do Poder |Legislativo.

Com uma história de trabalho que trouxe uma larga contribuição
para a melhora da qualidade de vida dos maranhenses, o reconhecimento
pelo comprometimento de tamanha envergadura torna-se imperativo a
esta Casa Legislativa, pelo que pugno aos meus ilustres pares o
deferimento da presente proposta.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de julho de 2018. - NINA MELO - Deputada
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 060 / 18

“CONCEDE a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” a Sra. Arlete Bezerra Lutifi”.

Art. 1º- Fica conceituada a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” a Sra. Arlete Bezerra Lutifi.

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

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN” SÃO LUIS, 10 de Julho de 2018. - Stenio
Rezende - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO N° 371 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder,
requeiro a Vossa Excelência que depois de ouvido o Plenário, seja
realizada sessão solene, no dia 18/10/2018, às 11h00 horas destinada à
entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao Grupo
dos atores da Comédia Pão com Ovo, de acordo com a Resolução
Legislativa nº 815/2017.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de julho de 2018. -
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.08.18
EM: 06.08.18

REQUERIMENTO Nº 372 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o paragrafo quarto, do artigo 182 do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, venho
requerer que o Parecer nº 263/2018 – Emitido pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, ao Projeto de Lei nº 007/2017 – que
dispõe sobre obrigatoriedade da divulgação dos valores arrecadados
com as multas de transito e sua destinação, Rejeitado por maioria, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Eduardo
Braide, seja submetido ao Plenário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de julho de 2018. -
Andrea Murad - Deputado Estadual PRP/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.08.18
EM: 06.08.18

REQUERIMENTO Nº 373 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam justificadas as faltas, nas sessões dos dias
04 e 05/06/2018, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em de 13 julho de 2018. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.08.18
EM: 06.08.18

REQUERIMENTO Nº 374 / 18

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, a ser promovida
pela Comissão Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia,
para discutir a implantação do curso de Direito no Centro de Estudos
Superiores de Pinheiro – CESPI.

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública
seja realizada no dia 06 de agosto do corrente ano, às 9hs, na Rua
Maria Pinheiro Paiva, s/n – Antigo Aeroporto, CESPI.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 11 de julho de 2018. - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 06/08/2018

REQUERIMENTO Nº 375 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulações a Igreja Evangélica
Assembleia de Deus de São João do Caru, pelos 50 anos (Jubileu
de Ouro), que será comemorado neste mês de agosto, na pessoa do
Pastor Gerson Carvalho de Oliveira Filho, presidente da Irmandade.

Ao ensejo de tão relevante comemoração, queremos manifestar
nosso carinho aos irmãos evangélicos que congregam nesta Igreja que
vem desenvolvendo um grande trabalho de evangelização no município
de São João do Caru.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de
agosto 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. 07.08.18
EM: 06.08.18

REQUERIMENTO Nº 376 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 174 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão, baseando-se na alínea “c”, inciso VIII, art.
30 do Regimento Interno, que coloca a defesa dos direitos sociais
como um dos pontos da referida Comissão, que seja realizada
AUDIÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 13 DE AGOSTO, ÀS 8h30, no
Auditório Plenarinho da Assembleia Legislativa, objetivando discutir
sobre a “Garantia dos direitos dos Agentes Penitenciários do
Maranhão”.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de julho de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 06/08/2018

REQUERIMENTO Nº 377 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja consignado nos anais desta Casa e encaminhada
Mensagem de Pesar aos familiares do Dr. ALEXANDRE MALUF
CAVALCANTI, em particular aos pais Srª Georgete Maluf
Cavalcante e Arthur Ramos Cavalcanti, ao filho Nick Simonec
Maluf Cavalcanti e a seus irmãos Margareth Maluf Cavalcanti,
Percival Maluf Cavalcanti e Luis Maluf Cavalcanti,  desejando-
lhes paz e conforto, por ocasião do seu falecimento  ocorrido em
agosto do corrente.
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Alexandre foi exemplo de vida para todos os que tiveram o

privilégio de conhecê-lo.
Excelente filho, pai dedicado, amigo, companheiro sempre

mostrando responsabilidade e dedicação em todas as suas atividades.
Médico Cirurgião conceituado, foi Diretor do Hospital de

Ipanema – RJ, atuante, com extrema habilidade  em tratar seus
pacientes.

Transmito-lhes força e que as recordações nunca consolarão a
dor que se sente, mas servirão para trazer paz aos corações saudosos.

PLENÁRIO DEP. NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM São Luis, 06 de agosto de 2018. - Max
Barros - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.08.18
EM: 06.08.18

INDICAÇÃO Nº 468 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, bem como ao Prefeito de São José de Ribamar,
o senhor Luís Fernando, para que determinem a urgente melhoria na
infraestrutura das vias do bairro Nova Era, com terraplanagem e
pavimentação adequada, em São José de Ribamar.

A presente indicação justifica-se frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontra a via, praticamente intransitáveis. Tal
condição dificulta de sobremaneira o deslocamento da população.
Diante da situação verificada, entende-se de elevada importância a
intervenção do Poder Público para garantir a plena mobilidade de toda
a população que transita pelo bairro.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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 469 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o senhor Edivaldo
Holanda, para que determine a recuperação da malha asfáltica da rua
Imaculada Conceição, no bairro Vicente Fialho, município de São Luís.

A presente indicação justifica-se frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontra a via, praticamente intransitáveis. Tal
condição dificulta de sobremaneira o deslocamento da população. De
forma que, frente à situação verificada, entende-se de elevada
importância a recuperação asfáltica na via, a fim de que se possa
possibilitar uma plena mobilidade aos que transitam pela região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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 470 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja

encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, o
senhor Luís Fernando, a fim de que, junto ao setor competente, promova
serviço de posteamento e instalação de iluminação pública no bairro
Nova Era, em São José de Ribamar.

A presente indicação busca atender demanda da comunidade e
se justifica em razão da inexistência de iluminação pública na localidade,
o que traz muita insegurança e perigos aos quem tem de transitar pela
comunidade em horário noturno. De tal forma, julga-se de extrema
necessidade a intervenção pública a fim de garantir segurança e
tranquilidade nas vias públicas da região.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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 471 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
de São Luís, o Senhor Edivaldo Holanda, a fim de que determine ao
setor competente a reforma da quadra esportiva Raimundo Chaves,
localizada no bairro do Sacavém, em São Luís.

A presente indicação busca atender demanda da comunidade
do Sacavém frente ao péssimo estado de conservação em que a quadra
Raimundo Chaves se encontra, com sérios problemas de infraestrutura,
até mesmo no piso da quadra, o que inviabiliza sua utilização pela
população. Desta forma, com vistas a garantir um espaço adequado ao
lazer e à pratica desportiva para a comunidade, solicita-se a total reforma
da referida quadra.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 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 N° 472 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flávio Dino, e ao Senhor Presidente de Companhia
e Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Carlos Rogério
Araújo, solicitando em caráter de urgência, a perfuração de poços
artesianos com rede de distribuição de água, para a sede do Município
de Governador Eugênio Barros, com população de aproximadamente
18.000 habitantes.

Vale ressaltar que aquele Município vive quase em estado de
calamidade pública, por falta de água potável para suprir suas
necessidades básicas.

SALA DAS SESS~ES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, São Luís, 13 de julho de 2018. - Ana do
Gás - Deputada Estadual - PC do B

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

INDICAÇÃO N° 473 / 18

Senhor Presidente,

Na forma Regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois
de ouvida a Mesa, sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
Senhor Governador Flávio Dino, e ao Senhor Presidente da Companhia
e Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA), Carlos Rogério
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Araújo, solicitando em caráter de urgência, a perfuração de poços
artesianos com rede de distribuição de água, para o Município de
Governador Luís Rocha, com população de aproximadamente 10.000
habitantes.

Por oportuno, cabe ressaltar que aquele Município vive quase
em estado de calamidade pública, por falta de água no centro da cidade
e nas comunidades mais afastadas da Sede Municipal.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 13 de julho 2018. - Ana do Gás -
Deputada Estadual - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 474 / 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 da rua do
Porto do Prata, no município de Icatu.

A via em questão encontra-se em péssimo estado de
conservação, ocasionando grandes dificuldades, em especial no transito
de pessoas e mercadorias na região. Desta forma entende-se por
justificada a presente indicação, visando garantir uma infraestrutura
digna aos que tem de transitar pela área.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 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 475 / 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 das ruas 19
de Julho, da Cerâmica e São João, localizadas na Vila São João, próximo
ao Gapara, município de São Luís.

A presente indicação busca socorrer os moradores da Vila São
João que vêm enfrentando graves problemas em razão do estado das
ruas supracitadas. As vias em comento encontra-se em condições
precárias, intrafegáveis, o que vem prejudicando o acesso de serviços
públicos à região, como viaturas e ambulâncias.

Tal realidade vem impossibilitando a plena atuação estatal na
comunidade. Desta forma julga-se de elevada relevância o pleito ora
requerido, visando garantir uma infraestrutura digna aos moradores da
área e o acesso adequado aos serviços públicos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 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 476 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja

encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão,
o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine a imediata recuperação
asfáltica da MA 206, no trecho que compreende municípios Amapa do
Maranhão, Carutapera, Luís Domingues, Godofredo Viana e Cândido
Mendes.

A presente indicação justifica-se frente ao elevado grau de
desgaste em que se encontra a via, praticamente intransitável frente às
condições precárias em que se encontra após as intensas chuvas
ocorridas na região. Tal condição dificulta de sobremaneira o
deslocamento da população e o acesso aos municípios da região. Desta
forma, entende-se de elevada importância a intervenção do Poder Público
para garantir a plena mobilidade de toda a população que transita pela
MA 206.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 31 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 477 / 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, bem como para à Excelentíssima
Senhora Presidente do Procon – MA, a senhora Karen Barros, a fim de
que determinem os tramites necessários para que se promova parceria
entre o Viva Cidadão e o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras
Rurais a fim de promover a emissão de documentos dos que vivem e
trabalham na área rural.

Tal indicação atende demanda dos trabalhadores e trabalhadoras
rurais, busca-se promover a regularização da documentação de todos
que laboram na atividade rural. Ocorre que muitas vezes, em razão das
distancias e da dificuldade de transporte, os trabalhadores rurais não
conseguem viabilizar toda sua documentação. Frente à realidade
apontada, entende-se oportuna e necessária uma parceria entre o Viva
Cidadão e o STTR, como forma de viabilizar a emissão dos documentos
de todos os trabalhadores que atuam no campo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como não há Ordem do Dia, vou chamar o Tempo dos
Partidos e dos Blocos.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar Democrático. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              TERÇA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2018 13
Independente, Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD, Deputado César.
Declina. Expediente Final. Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Presidente, apenas...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA – Uma
observação. Quando do encerramento da primeira parte desta Sessão
Legislativa, ou seja, lá no final do mês de junho, eu fiz um pedido à
Mesa para que a gente pudesse colocar em pauta o veto da parte do
Projeto de Lei que nós aprovamos que criou a Região do Leste
Maranhense. Há um dispositivo vetado, somente, que eu inclusive não
vejo problema nós superarmos, então eu quero apenas fazer aqui um
registro para que a gente pudesse colocar talvez ainda esta semana ou
no começo da próxima semana para votação este veto do projeto que
nós aprovamos que criou a Região do Leste Maranhense. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vamos incluir na Ordem do Dia de amanhã, Deputado
Alexandre.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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

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

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

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

Holanda.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Ana do Gás, Bira do
Pindaré, Carlinhos Florêncio, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Alexandre Almeida, Antônio
Pereira, Cabo Campos, César Pires, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça
Paz, Léo Cunha, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Sousa Neto, 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 (as):
Professor Marco Aurélio, Júnior Verde, Doutor Levi Pontes, Edilázio
Júnior e Wellington do Curso.  Esgotado o tempo regimental destinado
ao Pequeno Expediente, o Presidente  declarou aberta a Ordem do Dia,
oportunidade em que o Deputado Júnior Verde solicitou verificação de
quórum. Confirmado o número regimental necessário para deliberação,
o Presidente informou que as Propostas de Emenda Constitucional nº

004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018 de
autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e 013/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, foram
transferidas para a próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência
de quórum qualificado. Em segundo turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, acatando
substitutivo, foram aprovados e encaminhados à redação final os
Projetos de Lei nºs 080/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui no Estado do Maranhão, o cartão acessibilidade
para a pessoa com deficiência e dá outras providências; 193/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de os mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e específico,
produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância
a lactose e doença celíaca” e 200/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, dispõe sobre o programa “de olho no vencimento”
a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do Estado
do Maranhão, sendo encaminhados ao segundo turno de votação.
Também em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foram aprovados e
encaminhados a promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:
046/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor José
Jorge Figueiredo dos Anjos, Desembargador do Tribunal de Justiça do
Estado do Maranhão; 003/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa,
que concede Título de Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de
Administração Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira; 016/2018,
de autoria da Mesa Diretora da Assembleia, que cria o Grupo de Estudo
da Constituição Estadual em comemoração aos seus 30 anos; 049/
2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Fernando José
Cunha Belfort, advogado e professor; 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. Em seguida, foi
submetido à deliberação do Plenário o Requerimento nº 334/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando à Secretária de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (SEGEP) e ao
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (IPREV) informações detalhadas acerca da real situação do
Fundo de Pensão e Aposentadoria (FEPA) do Estado do Maranhão. A
votação deste Requerimento foi encaminhada pelo autor e pelo
Deputado Wellington do Curso, que defenderam sua aprovação.
Contudo, a decisão da Mesa foi mantida e o Plenário rejeitou este
Requerimento, contra os votos dos Deputados Adriano Sarney,
Wellington do Curso, Max Barros, Nina Melo e Andréa Murad. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 342, 343 e 349/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando regime de
tramitação de urgência para os Projetos de Lei nºs: 059/2015, 064/
2017 e 032/2015, todos de sua autoria bem como os Requerimentos
nºs: 344, 345, 346 e 357/2018, todos de autoria do Deputado Júnior
Verde, para que sejam registrados nos Anais dessa Casa votos de
congratulações à população dos Municípios de Viana, Buriti Bravo,
Carolina e Brejo, pela passagem dos seus respectivos aniversários,
registrando-se que o Requerimento nº 345/2018 foi subscrito pela
Deputada Nina Melo e o Requerimento nº 357/2018 foi subscrito pelo
Deputado Rafael Leitoa. O Plenário aprovou ainda os Requerimentos
nºs: 351/2018, de autoria do Deputado Max Barros, para que seja
submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 235/18, da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 083/18, de sua autoria; 354/2018, de
autoria do Deputado Othelino Neto, em anexo o Requerimento nº 355/
18 de autoria do Deputado Wellington do Curso (art. 141 do R.I),
subscrito pelo Deputado Rafael Leitoa, para que seja registrado nos
anais da Assembleia Legislativa do Maranhão, o feito histórico obtido
pelo Sampaio Correa Futebol Clube, conquistando brilhantemente a
Copa Nordeste de Futebol, em evento realizado na cidade de Salvador
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no dia 06 de julho do ano em curso; 356/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, para que seja enviada mensagem de congratulação
ao time de Imperatriz, na pessoa do presidente Senhor Adauto Carvalho
e de toda a torcida do Imperatriz, parabenizando-os pela conquista de
acesso a Série C do Campeonato Brasileiro;  359/2018, de autoria do
Deputado Roberto Costa, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 178/2018 de sua autoria,  subscrito pelo Deputado Rafael
Leitoa;  362/2018, de autoria dos Deputados Othelino Neto e Josimar
Maranhãozinho, subscrito pelos Deputados Bira do Pindaré, Wellington
do Curso e Vinícius Louro, convocando uma Sessão Solene destinada a
homenagear o Sampaio Correia Futebol Clube pela conquista do título
de Campeão da Copa Nordeste; 363/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa para que seja realizada uma Sessão Solene para a entrega
do Título de Cidadão Maranhense em conjunto com a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Secretário de Estado de
Administração Penitenciária, Senhor Murilo Andrade de Oliveira. Na
sequência, a Mesa deferiu os Requerimentos nºs:  364/2018, de autoria
da Deputada Andréa Murad, justificando a sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 15/06 a 05/07/18, conforme atestado
médico e  365/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, para que
seja registrado nos anais desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento
do Senhor Avelar Sampaio, ex-prefeito do município de Barra do Corda,
ocorrido no dia 10/05/18. Conforme acordo de lideranças, em regime
de urgência, com parecer favorável das competentes comissões, foram
aprovados em primeiro e segundo turnos e encaminhados a sanção
governamental os Projetos de Lei nºs: 032/2015, de autoria da Deputada
Nina Melo, que dispõe sobre a divulgação do Disk Denúncia Nacional
e dá outras providências; 058/2017, de autoria do Deputado Edson
Araújo, que inclui no Calendário Cívico o período estadual da “Festa
dos Pescadores” de Porto Rico; 094/2018, de mesma autoria, que institui
o Dia Estadual da Proteção ao Patrimônio Histórico, Artístico e Cultural
no Estado do Maranhão. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em regime de urgência, primeiro e
segundo turnos, foi aprovado e encaminhado à promulgação o Projeto
de Resolução Legislativa nº 036/2015, de autoria do Deputado Raimundo
Cutrim, que concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor
Josemberg Aquino Barbosa. Os Projetos de Lei nºs: 160/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos; 126/2018, de autoria do Deputado Rigo
Teles; 178/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa bem como o
Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos e o Requerimento nº 341/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles foram transferidos para a próxima Sessão Ordinária em
virtude da ausência dos respectivos autores. O Projeto de Lei nº 059/
2015, de autoria da Deputada Nina Melo, aguarda parecer da CCJC.
Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 366 e 367/2018, de
autoria do Deputado Edson Araújo. Nos termos do Artigo nº 35 da
Constituição Estadual e em conformidade com o Regimento Interno, o
Plenário aprovou a composição da Comissão de Representação Interna
que terá como finalidade atuar durante o recesso parlamentar, sendo a
referida comissão composta pelos Deputados: Doutor Levi Pontes,
Rafael Leitoa, Glalbert Cutrim, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.
Da mesma forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrado o presente Resumo, que lido e
aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 01 de agosto de 2018.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Graça Paz.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Bira do Pindaré, Eduardo Braide, Graça Paz, Max
Barros,  Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,  Raimundo Cutrim e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Stênio
Rezende, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula.  Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Mensagem
nº 048/2018, de autoria do Poder Executivo, vetando, integralmente, o
Projeto de Lei nº 112/2017, que institui normas gerais para revitalização
da Bacia Hidrográfica do Rio Itapecuru no âmbito do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 161/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo, que considera Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão a
Festa do Divino Espírito Santo, e dá outras providências; Projeto de
Lei Ordinária nº 162/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney,
institui o Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Maranhão;
Projeto de Resolução Legislativa nº 052/2018, de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula, concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Gustavo Pereira da Costa, natural da cidade Rio de Janeiro, Estado do
Rio de Janeiro; Requerimento nº 324/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde, solicitando realização de Sessão Solene no dia 18 de
outubro de 2018, às 11hs, na Assembleia Legislativa, para entrega da
“Medalha Manuel Beckman” ao senhor Carlos Marcone Martins Dias,
2º Sargento do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; Indicação nº
420/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que o
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, determine
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, 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, no município de São Luís; Indicação nº 421/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, solicitando que o Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, determine ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, 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, no
Município de São Luís; Indicação nº 422/2018, de autoria do Deputado
Júnior Verde, para que seja encaminhado ofício ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com cópia para o Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
adoção de providências no sentido de que sejam executados serviços
de melhoramento na estrada vicinal, correspondente ao trecho de
aproximadamente 11km, que perpassa o Povoado Aquiles Lisboa,
município de Cururupu, neste Estado; Indicação nº 423/2018, de autoria
do Deputado Júnior Verde, para que seja encaminhado ofício ao Diretor
de Relações Institucionais da CEMAR, Senhor José Jorge Leite Soares
e ao Gerente Regional da Empresa CITELUM no MA, Senhor Álvaro
Sobreira, solicitando providências no sentido de viabilizar a melhoria
no sistema de iluminação do campo de futebol do “CSU da Cohab”,
nesta cidade; Indicação nº 424/2018, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
para que determine ao Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, Senhor Clayton Noleto Silva, que proceda a construção da
estrada vicinal que liga a sede do município de Cururupu a localidade
Ponta de Salinas, proporcionando o acesso às praias de Estacamento,
Croa Alta e Maçarico, no litoral ocidental maranhense; Indicação nº
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425/2018, de autoria da Deputada Francisca Primo ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao Sr.
Secretário da Infraestrutura Clayton Noleto, urgentes providências no
sentido de que seja executada a Operação de Tapa Buracos, numa
extensão de 15 Km, na MA-311 que liga a cidade de Humberto de
Campos à BR- 402 (estrada de Barreirinhas), neste Estado. Em ato
contínuo, o Presidente deferiu as indicações citadas e encaminhou o
expediente lido à publicação. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Wellington do Curso, que relatou sua luta na tribuna desta
Casa e também junto a OAB, ao Ministério Público e ao Poder Judiciário
com relação  à apreensão de veículos com IPVA atrasado. Não havendo
mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente anunciou
que não havia quórum regimental para a apreciação da Matéria
constante na Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima Sessão
Ordinária. Na forma do Regimento Interno, também foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
325/2018, de autoria do Deputado Edson Araújo e 326/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso. Não houve orador inscrito para o
primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu no
Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final. Nada mais havendo
a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
03 de julho de 2018. Deputado Bira do Pindaré - Presidente em exercício.
Deputada Graça Paz - Primeira Secretária em exercício. Deputado
Wellington do Curso - Segundo Secretário em exercício.

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.  Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Requerimentos nºs:
327/18, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja justificada
sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 18 e 19 de junho
de 2018, em vista de participação em várias solenidades do Governo
do Estado do Maranhão em vários municípios da  Região Tocantina e
328/18, do Deputado Rogério Cafeteira, solicitando que sejam discutidos
e votados, em regime de urgência, em Sessão Extraordinária a ser
realizada logo após a presente sessão ordinária, os Projetos de Lei nºs:
046 e 049/2018, de autoria do Poder Executivo; Indicações nºs: 426/
18, do Deputado Vinícius Louro, ao Governador do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, ao Secretário de Educação do Governo do Estado, Senhor
Felipe Costa Camarão e ao Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa para que tomem medidas
no sentido de viabilizar a retomada do curso de Direito para Pedreiras
e a construção do Campus Universitário da UEMA no mesmo

município. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o Expediente lido à publicação, deferiu a Indicação acima
mencionada e concedeu a palavra aos Deputados Júnior Verde, Cabo
Campos, Edivaldo Holanda, Wellington do Curso e Rigo Teles. Na
Tribuna, o Deputado Júnior Verde externou os profundos sentimentos
às famílias de São João do Sóter, onde o Secretário de Cultura e outras
duas pessoas foram assassinadas durante os festejos juninos, pedindo
reforços à Secretaria de Segurança do Estado às famílias do município.
O Parlamentar também agradeceu a recepção que teve no município de
Brejo e o apoio de lideranças locais, o qual confirma sua pré-candidatura
à reeleição como Deputado Estadual. Em seu turno, o Deputado Cabo
Campos lamentou a morte do prefeito de São João do Caru, Geraldo
Castro, em Teresina. O Deputado Edivaldo Holanda falou da sua
participação num dos maiores eventos jovens do mundo, Projeto
Calebe, desenvolvido pela Igreja Adventista que, segundo ele, tem
desenvolvido uma obra social em todo o planeta, por meio dos
Desbravadores, uma organização dentro da Igreja Adventista,
ressaltando a iniciativa dos jovens do Projeto Calebe, que doam suas
férias para investir em ações sociais. Com a palavra, o Deputado
Wellington do Curso questionou o governo do Estado sobre o atraso
no pagamento dos servidores e pensionistas e cobrou informações
sobre o resgate dos fundos de pensão por parte do Governo. O
Deputado Rigo Teles informou sobre a visita a vários municípios do
Estado do Maranhão, particularmente o município de Arame, onde
tem o apoio de lideranças locais e onde recebeu título de Cidadão
Aramense e falou do seu orgulho ao receber esse título, que foi iniciativa
unânime dos vereadores. 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 Projetos 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 à
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 Curso,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
advogado Américo Botelho Lobato Neto. Submetidos a deliberação do
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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 elencados na proposição,
pela passagem de seus aniversários de fundação. Em virtude da ausência
dos respectivos autores, ficaram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária 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 Vinícius 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. O
Deputado Edilázio Júnior informou sobre pedido de impeachment
contra o Governo do Estado, por crime de responsabilidade, devido ao
que chamou de monitoramento dos oposicionistas do governo, e colocou
em Plenário para votação e o Deputado Rogério Cafeteira respondeu
ao questionamento do Deputado Wellington do Curso sobre o atraso
nos pagamentos por parte do Governo, informando que o Governo
tem até o quinto dia útil para pagar os servidores, sendo assim, o
pagamento foi antecipado e não atrasado. Quanto aos fundos de pensão,
o Deputado explicou que o Governo apenas cumpriu o que já havia
sido acordado em governos anteriores. O Deputado também classificou
de absurdo o pedido de impeachment do Governador Flávio Dino pelo
Deputado Edilázio Júnior. As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final, não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 03 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Professor Marco Aurélio - Primeiro Secretário
em exercício. Deputado Cabo Campos - Segundo Secretário em
exercício.

Ata da Septuagésima Sexta 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.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo
da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
163/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui o
Sistema de Monitoramento e de Avaliação de Políticas Públicas do
Estado do Maranhão; 164/18, de autoria do 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; 165/18, de mesma autoria, que veda a
realização de despesa pública em inaugurações de obras ou serviços
públicos, sem que estas estejam em condições de pleno funcionamento;
166/18, ainda do Deputado Wellington do Curso, que isenta o
pagamento de multas e juros dos tributos estaduais pelos servidores
públicos estaduais que estiverem com os seus rendimentos em atraso;
167/18, também do Deputado Wellington do Curso, que disciplina a
realização de despesa pública com publicidade de atos, programas,
obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos; 168/18, ainda do
Deputado Wellington do Curso, que institui o Programa de Apoio ao
Desenvolvimento Aeroportuário do Estado do Maranhão; 169/18,
também do 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; Projetos
de Resolução Legislativa nºs 053/18, do Deputado Sousa Neto, que
concede a Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Sebastião
Albuquerque Uchoa Neto e 054/18, dos Deputados Othelino Neto e
Bira do Pindaré, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Osmir de Cássia Sampaio; Requerimentos nºs:
329/18, do Deputado Cabo Campos, solicitando que 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; 330, 331, 332
e 333/18, do Deputado Bira do Pindaré, enviando mensagem de
congratulações ao Senhor Joel Jacintho; ao Senhor Diego Galdino,
Secretário de Estado da Cultura e Turismo, por sua relevante
contribuição à cultura popular, como aos Bumba Boi Sotaques Zabumba
de Guimarães e sotaque de Costa de Mão da Soledade, por sua relevante
contribuição à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo
maranhense; 334/18, do Deputado Adriano Sarney, a Secretária de
Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, Senhora
Lílian Régia Gonçalves Guimarães, bem como ao Presidente do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão, Joel
Benin, solicitando informações acerca da situação do Fundo Estadual
de Pensão e Aposentadoria do Estado do Maranhão; 335/18, do
Deputado  Júnior Verde, enviando mensagem de pesar aos familiares
do Senhor Cícero de Jesus Costa Rocha, Secretário de Cultura de São
João do Sóter e do vereador Antônio da Conceição Aguiar, conhecido
como “Totonho”, pelos falecimentos no último dia 30 do mês de junho;
336/18, do Deputado Eduardo Braide, convidando o Senhor Joel
Fernandes Benin, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão, a prestar esclarecimentos a esta Casa, no dia
11 de julho, às 11 horas, acerca de atos de gestão administrativo-
financeira desse Instituto; 337/18, do Deputado Professor Marco
Aurélio, para seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
145/2018, de sua autoria; Indicações nºs: 427/18, do Deputado Júnior
Verde, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda
Júnior, com cópia para o Secretário Municipal de Educação, Senhor
Moacir Feitosa, para que realize a conclusão das obras da Unidade de
Educação Básica (UEB) no Residencial Ribeira, zona rural do Município
de São Luís; 428/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
que promova a inclusão no “Programa Mais Asfalto”  do Bloco B, no
Bairro Cidade Olímpica na área da feira, ao lado da Delegacia de Polícia;
429/18, do mesmo Deputado ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
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Senhor Clayton Noleto Silva, que promova a inclusão no “Programa
Mais Asfalto” do Recanto dos Signos, em especial as avenidas
Palmeirândia e Paraíso, no Município de São Luís; 430/18, do
Deputado Estadual Wellington do Curso ao Governador do Estado do
Maranhão e ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor
Hewerton Carlos Rodrigues Pereira, solicitando que seja instituído 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. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o Expediente lido à publicação, após deferir as Indicações
acima mencionadas. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado Edson
Araújo que discorreu sobre uma reivindicação dos indígenas da Aldeia
Arari Bois relativa ao desmatamento das terras indígenas que estão
comprometendo os leitos dos rios, afirmando que os índios estão sendo
ameaçado pelos madeireiros e que já enviou vários comunicados às
autoridades competentes relatando o fato e pedindo providências. Em
seguida, o  Deputado Sousa Neto relatou sua indignação em relação as
dificuldades que um paciente de três anos de idade vem enfrentando.
Segundo o Parlamentar, a referida criança, que sofre de uma doença
cardíaca, vive um drama por estar dependendo de uma cirurgia a ser
realizada na Cidade de São Paulo. Por essa razão ele apelou ao
Governador Flávio Dino que ajude o menor a realizar a cirurgia. Com a
palavra, a Deputada Ana do Gás discorreu sobre as festividades juninas
realizadas em vários municípios maranhenses e elogiou o Secretário de
Estado da Cultura pelo apoio dado na organização desses eventos,
também relatou que esteve nos Municípios de Esperantinópolis e
Palmeiral, onde foram aplicados os recursos oriundos de Emenda
Parlamentar de sua autoria, utilizados para realizar o asfaltamento de
diversas ruas dessas localidades. Na Tribuna, o Deputado Edivaldo
Holanda elogiou a gestão do Prefeito de São Luís que tem melhorado
os índices de educação, saúde e infraestrutura, destacando que um
marco da atual gestão é a pontualidade do pagamento dos servidores
municipais e fornecedores, fato que tem movimentado a economia da
capital. Por fim, o Deputado Eduardo Braide fez várias denúncias
relativas ao atraso nos vencimentos dos aposentados do Estado,
informando que protocolou um requerimento solicitando
esclarecimentos quanto à real situação do Instituto da Previdência do
Estado do Maranhão. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, ficaram transferidas para a próxima Sessão
Ordinária as inscrições dos Deputados: Professor Marco Aurélio,
Wellington do Curso, Júnior Verde e Neto Evangelista. Em ato contínuo,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, suspendendo a Sessão
para que as competentes comissões técnicas emitissem pareceres aos
Projetos de Lei nºs: 147/2018, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 045/2018), que cria o Centro de Ciências da Saúde  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 e 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. Os referidos Projetos receberam pareceres
favoráveis. Na sequência, o Projeto de Lei nº 147/2018, de autoria do
Poder Executivo (Mensagem nº 045/2018) foi submetido ao Plenário
sendo aprovado e encaminhado a sanção governamental e o Projeto de
Lei nº 127/2018, de autoria do Deputado Roberto Costa foi transferido
para a próxima Sessão Ordinária em virtude da ausência do autor.
Antes que o Presidente anunciasse o próximo item da Ordem do Dia,
o Deputado Sousa Neto solicitou verificação de quórum, ocasião em
que os líderes do Bloco Parlamentar de Oposição, Bloco Parlamentar
Independente e Bloco Parlamentar PV-PSD declararam obstrução.
Confirmada a existência de quórum, o Presidente anunciou a discussão
e votação da Medida Provisória nº 273/2018 (Mensagem nº 024/2018),
de autoria do Poder Executivo, que “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. Relativa a esta Medida Provisória

foi apresentada, em destaque, a Emenda nº 001/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, que foi discutida pelo autor e pelo Deputado
Wellington do Curso. Ambos criticaram duramente o conteúdo da
Medida Provisória em epígrafe e defenderam a aprovação da referida
Emenda. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide encaminhou a
votação pelo Bloco Parlamentar Independente, solicitando votação
nominal e orientando a aprovação da sua proposição, contudo o pedido
de votação nominal assim como a Emenda foram rejeitadas pelos votos
dos Deputados (as): Ana do Gás, Doutor Levi Pontes, Fábio Braga,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo
Cunha, Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Sérgio Frota, Stênio Rezende
e Zé Inácio Lula. Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente
anunciou, em único turno, a  votação da Medida Provisória nº 273/
2018, que foi discutida pelos Deputados Wellington do Curso e
Eduardo Braide e encaminhada pelo Deputado Sousa Neto, que se
manifestaram pela rejeição da proposição. Submetida à votação, com
os votos contrários dos Deputados Adriano Sarney, Eduardo Braide,
Sousa Neto e Wellington do Curso, a Medida Provisória nº 273/2018
(Mensagem nº 024/2018), de autoria do Poder Executivo foi aprovada
e encaminhada à promulgação. Nesse momento, o Deputado Eduardo
Braide solicitou nova verificação de quórum. Confirmada a existência
de quórum, mas não havendo quórum qualificado, as Propostas de
Emenda Constitucional constantes na Ordem do Dia foram transferidas
para a próxima Sessão Ordinária. Em primeiro turno, regime de
tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão
de Segurança Pública, acatando substitutivo, o Projeto de Lei nº 031/
2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
a doação de brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto-
juvenil e vestuário apreendidos no Estado foi aprovado e encaminhado
ao segundo turno de votação. De mesma autoria, ainda em primeiro
turno e com pareceres favoráveis das competentes comissões, também
foram aprovados e encaminhados ao segundo turno os Projetos de Lei
nºs:  185/2017, que dispõe sobre a criação do selo “empresa amiga da
pessoa com deficiência” no âmbito do estado do Maranhão e dá outras
providências e 079/2018, que proíbe o reboque de veículos para
municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado. Em primeiro
turno, tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da
Mesa Diretora desta Casa foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa  nº 050/2018, de autoria do Deputado Vinicius Louro, que
altera a Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão e dá outras
providências. Em seguida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 321/
2018, de autoria da Deputada Francisca Primo, para que seja retirado
de tramitação o Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2018, de sua
autoria. Em virtude da ausência dos respectivos autores, os
Requerimentos nºs 323/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré
e 328/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, ficaram
transferidos para a próxima Sessão Ordinária. Na sequência, a Mesa
aprovou o Requerimento nº 327/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas
nos dias 18 e 19 do mês de junho, por motivo de sua participação em
solenidades do Governo do Estado do Maranhão nos municípios da
Região Tocantina. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Resolução
Legislativa nº 033/2018 de autoria da Deputada Ana do Gás e os
Requerimentos nºs: 329/2018, de autoria do Deputado  Cabo Campos;
330, 331, 332 e 333/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré;
334/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney; 335/2018, de
autoria do Deputado Júnior Verde; 336/2018, de autoria do Deputado
Eduardo Braide e  337/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio.  Não houve orador inscrito para o primeiro horário do Grande
Expediente. No Tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Júnior
Verde e a Deputada Valéria Macedo se pronunciaram pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. A Deputada Valéria Macedo que
manifestou sua alegria pela implantação do Curso de Medicina na
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UEMASUL, destacando que esse resultado é fruto de sua luta, bem
como dos Deputados Antônio Pereira e Léo Cunha que se empenharam
por este empreendimento. A Parlamentar discorreu sobre sua luta pela
implantação dos Cursos de Enfermagem na Região Sul do Maranhão,
assim como os Cursos de Engenharia e direito na Cidade de Grajaú e
solicitou ao Governador do Estado a implantação do Curso de Medicina
na Cidade de Balsas. O Deputado Júnior Verde, por sua vez, que
relatou sua extensa agenda no final de semana, destacando que fez uma
Indicação ao Governador para realização de uma audiência pública
destinada a discutir a segurança nos municípios maranhenses. Pela
Liderança deste Bloco, o Deputado Professor Marco Aurélio relatou a
aprovação do Projeto de Lei nº 147/2018, que dá autonomia a
UEMASUL, elogiando a iniciativa do Governador do Maranhão pelo
seu empenho em levar o Curso de Medicina para a região Tocantina
engrandecendo a cultura da região. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que lida e
aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel
do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 04 de julho de 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Doutor Levi Pontes
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Sousa Neto - Segundo
Secretário, em exercício.

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

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

Levi Pontes.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Ana
do Gás, Andréa Murad, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edilázio Júnior, Fábio Macedo, Graça Paz, Nina Melo, Léo
Cunha, Paulo Neto, Roberto Costa, Rogério Cafeteira e Sérgio Frota.
O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus. Na sequência, ouviu-se a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projetos
de Lei n°s: 134/18, de autoria do Deputado Paulo Neto, que dispõe
sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de psicologia nas
escolas de Ensino Médio; 135/18, de autoria do Deputado Edson Araújo,
que considera de Utilidade Pública o Sindicato dos Pescadores,
Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca em Regime de
Economia Familiar do Município de Maracaçumé; 136/18, de autoria
do Deputado Edson Araújo, considera de Utilidade Pública o Sindicato
dos Pescadores, Pescadoras, Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca
em Regime de Economia Familiar do Município de Maranhãozinho e
137/18, de autoria do Deputado Edson Araújo, que considera de
Utilidade Pública o Sindicato dos Pescadores, Pescadoras,
Trabalhadores, Trabalhadoras na Pesca em Regime de Economia Familiar
do Município de Centro Novo do Maranhão; Projeto de Resolução
Legislativa nº 044/18, de autoria do Deputado Júnior Verde, que concede
o Título de Cidadã Maranhense ao Senhor Flávio Gurgel Rocha;
Requerimentos nºs: 284/18, solicitando que seja justificada sua ausência,
na Sessão Plenária realizada no dia 04 de junho do ano em curso, tendo
em vista sua participação no evento realizado pela Universidade

Estadual do Maranhão e pelo Núcleo de Tecnologias para Educação
que apresentou o documentário intitulado “Quais caminhos levam à
justiça? Protagonismo, mobilização e lutas sociais em nosso tempo” ;
285/18, do Deputado Rafael Leitoa, encaminhando mensagem de pesar
e condolências à família do Senhor Jaílson Nascimento, líder comunitário
timonense, conhecido como Escopeta, em decorrência do seu falecimento
ocorrido no dia primeiro de julho do ano em curso e 286/18, do
Deputado Stênio Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência,
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 28, 29 e 30 do mês de maio,
em virtude de viagem oficial à Brasília (DF) para tratar de assuntos
parlamentares; Indicação nº 374/18, do Deputado Júnior Verde, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com
encaminhamento para o Secretário de Infraestrutura de Estado, Senhor
Clayton Noleto, para que efetue, com a maior brevidade possível, a
reforma da ponte ligando o Povoado Veados ao município de Balsas,
neste Estado. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido à publicação, após deferir
a Indicação acima mencionada e concedeu a palavra ao Deputado
Wellington do Curso (PSDB), que subiu à Tribuna para fazer a defesa
dos aprovados no concurso da Caema e da Procuradoria Geral do
Estado, que até hoje não foram nomeados, apesar da prorrogação do
prazo de validade do concurso, no caso do concurso da Caema. Também
denunciou a contratação temporária de servidores em Penalva e Pindaré-
Mirim, onde há aprovados em concursos. Em seguida, a Deputada
Francisca Primo (PC do B) falou da sua visita a Icatu, na companhia do
Governador Flávio Dino e de Secretários de Estado e Deputado Bira
do Pindaré, para entregar à população a rede gratuita de internet e o
fardamento escolar. Além disso, relatou que a equipe fez a vistoria na
aplicação dos recursos do Programa Mais Asfalto. Ressaltou suas
Indicações que levaram a Icatu uma motoniveladora e viatura policial,
solicitações suas que foram atendidas, também relatou sua conversa
com o Governador acerca dos recursos para o asfaltamento de ruas em
Buriticupu, pelo Programa Mais Asfalto. Por sua vez, o Deputado
Vinícius Louro (PR), parabenizou a população de Esperantinópolis,
pelos 64 anos de sua fundação e relatou algumas ações realizadas no
Município por meio dos recursos das suas Emendas, ressaltando sua
atuação junto à população, para confrontar uma Deputada que o acusou
de estar mentindo quanto à origem desses recursos. Na sequência, o
Deputado Júnior Verde (PRB) convidou a todos para participar de
uma reunião em São Francisco do Brejão para discutir a Portaria nº 81,
sobre a atualização cadastral dos Profissionais da Pesca, na sexta-feira,
dia 6 e no sábado, no Auditório Fernando Falcão. Informou também
sobre as viagens a Brejo, Buriti de Inácia Vaz e Vitorino Freire, onde se
reuniu com lideranças e discutiu temas de interesse da população,
buscando parcerias para resolver as demandas dos cidadãos. Por fim, o
Deputado Fábio Braga (SD) relatou a inauguração da escola “Maria da
Conceição” na cidade de Vargem Grande e ressaltou a importância dos
investimentos na educação para a melhoria da qualidade de vida das
pessoas no município. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente, a inscrição do Deputado Hemetério Weba foi
transferida para a próxima Sessão Ordinária. Dando continuidade aos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciado a
discussão e votação, em primeiro e segundo turnos, regime de tramitação
ordinária, do 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 da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania e da Comissão de Saúde, sendo o referido Projeto de Lei
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em ato contínuo, o
Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 323/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, solicitando regime de tramitação de urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2018, de sua autoria;
329/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos, solicitando regime
de tramitação de urgência para o Projeto de Lei nº 160/2018, de sua
autoria; 330, 331, 332 e 333/2018, todos de autoria do Deputado Bira
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do Pindaré, para que sejam enviadas mensagens de congratulações com
menção honrosa aos Senhores: Joel Jacintho e Diego Galdino bem
como ao Bumba Meu Boi Sotaque Zabumba de Guimarães e ao Bumba
Meu Boi Sotaque de Costa de Mão da Soledade, por suas relevantes
contribuições à cultura popular, fortalecendo a identidade do povo
maranhense, registrando-se que o Requerimento nº 331/2018 foi
subscrito pelos Deputados Neto Evangelista, Rafael Leitoa, Glalbert
Cutrim, Vinícius Louro e Hemetério Weba. O Plenário aprovou ainda o
Requerimento nº 337/2018, de autoria do Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando regime de tramitação de urgência para o Projeto de
Lei nº 145/2018, de sua autoria. Foram transferidos para a próxima
Sessão Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018, de
autoria da Deputada Ana do Gás e o Requerimento nº 336/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, em virtude da ausência dos
respectivos autores e as Propostas de Emenda Constitucional nºs:
004/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018, de
autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide e 013/2015, de autoria da Deputada Nina Melo, devido a acordo
de lideranças.  Na sequência, a Mesa deferiu o Requerimento nº 335/
2018, de autoria do Deputado Júnior Verde,  para 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 e indeferiu o Requerimento nº 334/2018, de
autoria do Deputado Adriano Sarney, solicitando à Secretária de Estado
de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores e ao Presidente do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão
informações detalhadas acerca da real situação do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria (FEPA) do Estado do Maranhão. O autor
recorreu ao Plenário e sua proposição foi incluída na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária.  Na forma do Regimento Interno, também
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Projetos de Resolução Legislativa nºs:  026/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos e 002/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, assim como os Requerimentos nºs: 338 e 339/
2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios; 340/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos; 341/2018, de autoria do Deputado Rigo
Teles; 342 e 343/2018, de autoria da Deputada Nina Melo; 344, 345 e
346/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde; 347/2018, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim e 348/2018, de autoria do Deputado
Stênio Rezende. Não houve orador inscrito para o primeiro horário do
Grande Expediente. Da mesma forma, ocorreu no tempo dos Partidos
e Blocos  e no Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o Presidente
encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 05 de julho de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Doutor Levi
Pontes - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca Primo
- Segunda Secretária, em exercício.

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

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

Levi Pontes.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo,

Glalbert Cutrim, Júnior Verde, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Roberto Costa, Sousa
Neto, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes
os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre Almeida, Andréa Murad,
Cabo Campos, Edson Araújo, Fábio Braga, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Neto Evangelista, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rogério Cafeteira, Sérgio
Frota, Stênio Rezende e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta
a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, determinou a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto de Lei nº 178/18, de
autoria do Deputado Roberto Costa, que altera o Código de Saúde do
Estado do Maranhão adequando-o ao Estatuto da Criança e do
Adolescentes e à Lei Federal n° 13.431/2017 e 179/18, de autoria do
Deputado Neto Evangelista, que institui a isenção do pagamento de
passagem no transporte intermunicipal de passageiros portadores de
moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado do Maranhão;
Requerimentos nºs: 349/18, da Deputada Nina Melo, solicitando que
seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 032/
2015, que dispõe sobre a divulgação do serviço de disque-denúncia
nacional de violência contra a mulher, e dá outras providências, de sua
autoria; 350/18, do Deputado Rafael Leitoa, encaminhando nota de
pesar à família da Senhora Beth Glabe, ex-funcionária pública da Câmara
Municipal de Timom; 351/18, do Deputado Max Barros, solicitando
que seja submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 235 / 18, da
CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 083 / 18, de sua autoria; 352 e
353/18, ambos do Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja
justificada sua ausência, nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13,
14, 18 e 21 de junho de 2018, conforme atestados médicos; 354/18, do
Deputado Othelino Neto, solicitando o registro nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, do feito histórico obtido pelo Sampaio Correa
Futebol Clube, conquistando brilhantemente a Copa Nordeste de
Futebol, em evento realizado na Cidade de Salvador no dia 06 de julho
do ano em curso; 355/18, do Deputado Wellington do Curso, enviando
mensagem à agremiação esportiva Sampaio Correa Futebol Clube, na
pessoa do seu presidente, Senhor Sérgio Frota e de toda a torcida do
Sampaio, parabenizando pelo título de campeão do campeonato da
Copa Nordeste; 356/18, do Deputado Wellington do Curso, enviando
Mensagem de Congratulação ao time Imperatriz, na pessoa do
Presidente Senhor Adauto Carvalho e de toda a torcida do Imperatriz,
parabenizando pela conquista de acesso a Série C do Campeonato
Brasileiro; Indicações nºs 451/18, do Deputado Júnior Verde, ao Prefeito
Municipal de Paço do Lumiar, Senhor Domingos Dutra, com cópia ao
Secretário Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e
Trânsito de Paço do Lumiar, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves Neto,
solicitando a recuperação (drenagem, pavimentação e asfaltamento) da
Avenida dos Marceneiros, bairro Roseana Sarney, município de Paço
do Lumiar; 452/18, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com encaminhamento para
o Secretário de Estado de Educação, o Senhor Felipe Camarão,
solicitando a doção de fardamento escolar para os alunos do Projeto
“Bombeiros Mirins”, desenvolvido pelo Corpo de Bombeiros Militar
do Maranhão; 453/18, do Deputado Júnior Verde, a Presidente do
Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São Luís, Senhora Carolina
Estrela, solicitando a limpeza da Avenida dos Agricultores, Cidade
Olímpica, Município de São Luís; 454/18, do Deputado Vinícius Louro,
ao Governador do Maranhão, ao Secretário de Estado de Educação,
Senhor Felipe Costa Camarão e ao Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa solicitando a instalação
de um polo universitário da UEMA no Município de Esperantinópolis;
455/18, do Deputado Rafael Leitoa, ao Chefe do Executivo Municipal
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, através da Secretaria
Municipal de Trânsito e Transporte, na figura do Secretário Canindé
Barros, solicitando a sinalização horizontal em forma de faixa de
pedestres na Avenida Litorânea, bairro Calhau na altura do número
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186 na Cidade de São Luís; 456/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que examine a possibilidade
de acrescentar dispositivos à Lei nº 8.044/2003, com a finalidade de
incluir a Defensoria Pública do Estado do Maranhão no rol de
participantes do Fundo Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor,
conforme anteprojeto; 457/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Senhor
Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que
examine a possibilidade de promover alteração na Lei nº 10.417/2016,
com a finalidade de incluir a Defensoria Pública do Estado do Maranhão
no rol de participantes do Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos, conforme anteprojeto. Não havendo mais matéria sobre a
Mesa, o presidente encaminhou à publicação o Expediente lido pelo
Primeiro Secretário, deferiu na forma regimental as Indicações acima
mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados (as): Raimundo
Cutrim, Ana do Gás, Bira do Pindaré, Júnior Verde, Roberto Costa e
Wellington do Curso.  O Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre
a polêmica relativa à soltura do ex-Presidente Lula, destacando que a
pior ditadura é a judicial e criticando a parcialidade do Juiz Sérgio
Moro. Por sua vez, a Deputada Ana do Gás destacou as obras do
Governo do Estado em vários municípios maranhenses, afirmando que
o sítio eletrônico “G1 globo” divulgou que o Governador Flávio Dino
é o mais eficiente entre os governadores do Brasil. Com a palavra, o
Deputado Bira do Pindaré relatou o final de semana intenso, com a
desclassificação da Seleção Brasileira da Copa do Mundo e a não soltura
do ex-presidente Lula, a conquista do título pelo Sampaio Correia e a
Subida do Time Cavalo de Aço para a terceira divisão. O Parlamentar
também destacou a divulgação do sítio eletrônico “G1 Globo” sobre a
gestão do Governador do Maranhão. O Deputado Júnior Verde relatou
visita realizada ao Município de Brejão, onde participou de uma
reunião, com a presença do Deputado Federal Cléber Verde e do
Presidente do INCRA, para dialogar com a população e ouvir suas
demandas. Por fim, o Deputado Roberto Costa destacou o afastamento
do ex-Prefeito de Bacabal e da satisfação da população com o fato,
afirmando que já feito um levantamento na prefeitura, sendo encontrado
um desfalque de aproximadamente dez milhões de reais. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, informando que as Propostas de
Emenda Constitucional nº 004/2018, de autoria do Deputado Rogério
Cafeteira; 005/2018 de autoria do Poder Executivo; 003/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide e 013/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo, foram transferidas para a próxima Sessão Ordinária em
virtude da ausência de quórum qualificado. Na sequência, anunciou a
discussão e votação, em único turno, do Parecer nº 257/2018, da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em Redação Final ao
Projeto de Lei nº 224/2015, de autoria da 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 e do Parecer nº 259/
2018, de mesma autoria, em redação final ao Projeto de Lei nº 285/
2017, também de autoria da Deputada Nina Melo, que institui, no
âmbito do Estado do Maranhão, a Semana de Conscientização sobre a
Importância do Combate à Intimidação Sistemática (bullying), nas
instituições de ensino das redes particular e pública estadual, e dá
outras providências, sendo ambos aprovados e encaminhados à sanção
governamental. Em segundo turno, tramitação ordinária, com pareceres
favoráveis das competentes comissões técnicas, foram aprovados e
encaminhados a sanção governamental  os Projetos de Lei nºs: 185/
2017, que dispõe sobre a criação do selo “empresa amiga da pessoa
com deficiência” no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências e  079/2018, que proíbe o reboque de veículos para
municípios diferentes do que foi apreendido ou emplacado,  ambos de
autoria do Deputado Wellington do Curso. Com pareceres favoráveis
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de
Segurança Pública, acatando substitutivo, foi aprovado e encaminhado

à redação final  o Projeto de Lei nº 031/2017, também de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a doação de
brinquedos, equipamentos e materiais de uso infanto juvenil e vestuário
apreendidos no estado. Em regime de tramitação ordinária, segundo
turno, com parecer favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados
à promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nºs:  002/2018, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Américo Botelho
Lobato Neto e  050/2018, de autoria do Deputado Vinicius Louro, que
altera a Resolução Legislativa nº 449/2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, este último
com parecer favorável também da Mesa Diretora desta Casa.  Em
regime de tramitação ordinária, primeiro turno, com parecer favorável
da CCJC, foi aprovado e encaminhado à promulgação o 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, o Senhor
Antônio Carvalho Portela Filho. Em seguida, o Presidente suspendeu
a Sessão para que as competentes comissões emitissem pareceres ao
Projeto de Lei  nº 160/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos e
ao Projeto de Resolução Legislativa  nº 051/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré. Concluída a análise, ambos os Projetos
receberam pareceres favoráveis e o Presidente reabriu a Sessão,
anunciando em regime de urgência, primeiro e segundo turnos, a
discussão e votação do Projeto de Resolução Legislativa nº 051/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo João do Vale ao Senhor Ademar Danilo Santos
Júnior, que foi aprovado e encaminhado à promulgação. O Projeto de
Resolução Legislativa nº 026/2017 e o Projeto de Lei nº 160/2018,
ambos de autoria do Deputado Cabo Campos bem como o Projeto de
Lei nº 145/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio
ficaram transferidos para a próxima Sessão em virtude da ausência dos
respectivos autores. Quando o Presidente anunciou o Requerimento nº
336/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide, para que o
Presidente do Instituto de Servidores do Estado do Maranhão fosse
convidado a prestar esclarecimentos sobre os atos de gestão
administrativa desse Instituto, o Deputado Ricardo Rios solicitou
verificação de quórum regimental. Constatado que não havia quórum,
o Presidente transferiu esse Requerimento e o restante da matéria
constante na Ordem do Dia para a próxima Sessão Ordinária. Em
seguida, a Mesa deferiu os Requerimentos nºs: 338 e 339/2018, de
autoria do Deputado Ricardo Rios, justificando sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 21 e 22/05/2018 e no período de 30/05 a
02/06/2018, conforme atestado médico; 340 e 347/2018, de autoria
dos Deputados Cabo Campos e Glalbert Cutrim, para que seja enviada
mensagem de pesar aos familiares do Senhor Geraldo Nunes Castro,
Prefeito Municipal de São João do Carú, que faleceu no dia 01/07/18 e
348/2018, de autoria do Deputado Stênio Rezende, para que seja
justificada suas ausências nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 13,
14, 18, 25, 26 e 28/06/18, conforme atestado médico. Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimento nºs:  349/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo;  350/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa; 351/
2018, de autoria do Deputado Max Barros; 352 e 353/2018, de autoria
do Deputado Ricardo Rios; 354/2018, de autoria do Deputado Othelino
Neto;  355 e 356/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso.
Não houve orador inscrito para o primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Wellington
do Curso, falando pela liderança do Bloco Parlamentar Independente,
discorreu sobre a violência que uma família da cidade de Icatu sofreu
com a invasão da sua residência, relatando que na ocasião uma idosa foi
agredida. O Parlamentar criticou o Governador Flávio Dino, afirmando
que o chefe do Poder Executivo está usurpando o dinheiro de
aposentados e pensionistas do Estado e com isto está levando o estado
à falência. Também relatou a apreensão de veículos em várias cidades
do Maranhão, em especial a Cidade de Pedreiras. Pelo PV – PSD, o
Deputado Edilázio Júnior destacou a Caravana da pré-candidata ao
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Governo do Estado da ex-governadora Roseana Sarney, ressaltando o
sucesso do evento. No tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, o Deputado Carlinhos Florêncio relatou a decisão do TSE,
quanto a cassação do Prefeito da Cidade de Bacabal, afirmando que o
mesmo realizou os pagamentos dos funcionários em dia e que as contas
do Prefeito caçado Zé Vieira serão apreciadas e aprovadas. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas reservado. Não houve orador
inscrito para o Expediente Final. Nada mais havendo a tratar, o
Presidente encerrou a Sessão, determinando que fosse lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 09 de julho
de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Doutor
Levi Pontes - Primeiro Secretário, em exercício. Deputada Francisca
Primo - Segunda Secretária, em exercício.

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

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

Leitoa.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)

Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Max Barros, Nina
Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo, Vinícius
Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as): Andréa Murad, Edivaldo Holanda, Fábio Braga,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Neto Evangelista e Stênio Rezende. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Na sequência, efetuou-se a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projeto
de Lei Complementar nº 004/18, do Poder Executivo, que altera e
revoga dispositivos à Lei Complementar Estadual nº 13, de 25 de
outubro de 1991; Projetos de Lei nºs: 180/18, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui a Semana de Combate e Prevenção à
Obesidade Infantil; 181/18, de mesma autoria, que dispõe sobre a
proibição da venda de bebida alcoólica e cigarro às gestantes, no âmbito
do estado do Maranhão e 182/18, também de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui a meia-entrada para jovens de até
vinte e um anos de idade em estabelecimentos que proporcionam lazer
e entretenimento; Requerimentos nºs: 357/18, do Deputado Júnior
Verde, solicitando que sejam registrados nos anais desta Casa votos de
congratulações à População do Município de Brejo, pela passagem de
seu aniversário, comemorado no mês de julho; 358/18, do Deputado
Wellington do Curso, para que sejam submetidos ao regime de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo
após a presente Sessão, os Projetos de Lei nºs 080, 193, 200 e 222/17,
todos de sua autoria; 359/18, do Deputado Roberto Costa, para que
seja submetido ao regime de urgência, para discussão e votação em
Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei nº 178/2018, de sua autoria; 360/18, do Deputado Rafael
Leitoa, no mesmo sentido, para discussão e votação dos Projetos de
Resolução Legislativa nºs 003, 016 e 049/2018, de sua autoria; 361/18,
do Deputado Rafael Leitoa, também para que seja discutido e votado
em Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente Sessão,
o  Projeto  de  Lei Complementar  nº  004/18,de autoria do Ministério
Público Estadual e 362/18, do Deputado Josimar Maranhãozinho,
para que seja convocada uma Sessão Solene, em data e horário a serem
agendados posteriormente, destinada a homenagear o Sampaio Correa

Futebol Clube, que no último dia 07 de julho conquistou brilhantemente
na cidade de Salvador o título de Campeão da Copa Nordeste, orgulho
para todos os maranhenses; Indicações nºs: 458/18, do Deputado Vinícius
Louro, ao Governador do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Ciência e Tecnologia, Senhor Davi Telles solicitando a
implantação de um polo do IEMA no Município de Esperantinópolis;
459/18, do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Maranhão
e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando-lhes o fornecimento da Vacina Oral Poliomielite e Vacina
Inativada Poliomielite, em todo Estado do Maranhão; 460/18, do
Deputado Júnior Verde, também ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia ao Secretário de Estado de Segurança Pública do
Maranhão, Senhor Jefferson Portela, solicitando reforço do
policiamento no Residencial Cidade Verde, no Município de Paço do
Lumiar e 461/18, do Deputado Júnior Verde, ao Prefeito Municipal de
Paço do Lumiar, Senhor Domingos Dutra, a fim de que, junto ao setor
competente, solicitando a realização do serviço de desobstrução e
manutenção das redes de coleta de esgoto da Avenida Chico Mendes,
Residencial Cidade Verde, município de Paço do Lumiar. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou o Expediente à
publicação, após deferir as Indicações acima citadas. Em seguida,
concedeu a palavra ao Deputado Rigo Teles que ocupou a Tribuna
para relatar, como o Presidente da Comissão de Assuntos Municipais
que vem lutando pela criação de novos municípios, porque acredita na
emancipação dos municípios, a exemplo do Município de Fernando
Falcão, que segundo o Parlamentar, é hoje uma das melhores cidades
para se morar. Informou que a Comissão Especial da Câmara dos
Deputados aprovou, por unanimidade, novas regras para a criação de
municípios por meio do Projeto de Lei Complementar nº 137/15, do
Senado, que prevê plebiscito e estudos de viabilidade municipal para
criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios. Com a
palavra, o Deputado Josimar Maranhãozinho falou sobre o momento
que o futebol maranhense está vivendo, quando o Sampaio Correa
conquistou o título inédito de Campeão da Copa Nordeste. Ressaltou
que o time conta com a união dos seus integrantes, o que faz dele o
melhor clube do Nordeste. Por sua vez, o Deputado Roberto Costa
relatou uma situação que julgou como absurda, acontecida no município
de São Luiz Gonzaga, onde a casa do vereador Ivan Sales foi alvejada
por tiros e seu automóvel foi alvo de tentativa de incêndio. Ressaltou
que o Vereador Ivan Sales tem sido uma voz poderosa na região pelas
denúncias dos desmandos na administração do prefeito Zé Vieira. O
Deputado Antônio Pereira ocupou a tribuna para pedir a seus pares
que intervenham para minimizar os prejuízos da educação em Grajaú,
que envolve cerca de 1100 professores e atinge 16 mil alunos. O
Deputado informou que o Plano de Cargos e Salários já foi aprovado
no município, mas não têm sido cumpridas as obrigações previstas.
Em seguida, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira, que fez um relato
de sua visita a São João dos Patos para constatar as ações do Governo
do Estado, na área de educação, saúde e infraestrutura. O Deputado Zé
Inácio Lula, assomou a Tribuna, para falar do sucesso de uma Audiência
Pública no município de Pedreiras, a partir de um Requerimento de sua
autoria. Na audiência, foi discutida a reativação do Curso de Direito da
UEMA em Pedreiras, pois muitos estudantes do município não têm
condição de se manter em São Luís. Informou que o Curso de Direito
da UEMA ocupa no Brasil a 14ª posição e 1ª no Estado, no ranking do
ENADE. Por fim, o Deputado Wellington do Curso falou da Indicação
ao Governo do Estado para que possa fazer o fornecimento das vacinas
contra a poliomielite a vários municípios, em que a taxa de vacinação
está abaixo do desejável. Informou que dos 312 municípios que estão
abaixo da taxa de vacinação, 31 são do Estado do Maranhão. Também
falou sobre a propaganda enganosa do Governo do Estado, sobre o
Programa Mais Asfalto. Segundo o Deputado Wellington do Curso, o
Governador, em parceria com o prefeito Edivaldo Holanda, colocou
asfalto às vésperas das eleições e logo após as eleições, as máquinas
sumiram. Também denunciou o que chamou de “lama asfáltica”, um
asfalto de péssima qualidade que foi colocado nos bairros São Cristóvão
e Cidade Operária, e em alguns municípios do interior do Estado.
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Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a inscrição do Deputado Júnior Verde foi
transferida para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia.
Nesse momento, o Deputado Max Barros solicitou verificação de
quórum, oportunidade em que os líderes do Bloco Parlamentar de
Oposição, Bloco Parlamentar Independente e Bloco Parlamentar PV-
PSD declararam obstrução. Constatado que não havia quórum
regimental para deliberação, o Presidente transferiu a matéria constante
na Ordem do Dia para a próxima Sessão Ordinária. Em seguida, a Mesa
deferiu os Requerimentos nºs:  350/2018, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, para que seja emitida Mensagem de Pesar à família da
Senhora Beth Glabe, servidora pública da Câmara Municipal de Timon;
352 e 353/2018, ambos de autoria do Deputado Ricardo Rios, para que
seja justificada sua ausência nas Sessões ocorridas nos dias 13 e 14/06/
2018 e no período de 18 a 21/06/2018, conforme atestado médico em
anexo. Na forma do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Projetos de Lei nº 080, 193, 200 e
222/2017 de autoria do Deputado Wellington do Curso e os
Requerimentos nºs: 357/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde;
358/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso e 359/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa. Não houve orador inscrito para o
primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e
Blocos, o Deputado Júnior Verde falou pela liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Júnior Verde falou
do encontro realizado dia 7 de julho, no Auditório Fernando Falcão, da
Assembleia Legislativa, por sua solicitação, que reuniu representantes
de colônias de pescadores e o Secretário Nacional de Aquicultura e
Pesca, Senhor Dayvson Franklin. No evento, foi discutida a Portaria
84 do Governo Federal, que estabelece novos critérios para a atualização
cadastral de pescadores. De acordo com o Deputado Júnior Verde, que
mediou o debate, é preciso dispor de infraestrutura para facilitar o
recadastramento. Pela Liderança do Bloco Parlamentar Democrático, o
Deputado Vinícius Louro falou das suas ações no Médio Mearim,
onde destacou o reconhecimento que recebeu por parte da população.
Informou o lançamento da candidatura do Senhor Julifran a Deputado
Federal em Lago da Pedra e a realização das cavalgadas na região,
evento que reuniu várias lideranças políticas e que movimentou o
comércio na região. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
reservado. Não houve orador inscrito para o Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 10 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado César Pires - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário, em exercício.

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

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

Verde.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Alexandre

Almeida.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior
Verde, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Valéria
Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e  Zé Inácio Lula.

Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Antônio Pereira, Cabo
Campos, Edilázio Júnior, Fábio Braga, Fábio Macedo, Graça Paz,
Hemetério Weba, Léo Cunha, Sérgio Frota, Sousa Neto e Stênio
Rezende.   O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto
de Lei nº 183/18, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira, que dispõe
sobre a criação da Carteira de Identificação do Autista para pessoas
com Transtorno do Espectro Autista; Requerimentos n°s: 363/18, do
Deputado Rafael Leitoa, para que que seja realizada Sessão Solene
para a entrega do Título de Cidadão Maranhense em conjunto com a
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman; 364/18, da Deputada
Andréa Murad, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 15 de junho a 05 de julho do ano em
curso, conforme atestado médico; 365e 366/18/18, dos Deputados
Júnior Verde e Rigo Teles, solicitando que seja registrado nos Anais
desta Casa mensagem de pesar pelo falecimento do Senhor Avelar
Sampaio, ex-Prefeito do Município de Barra do Corda, ocorrido no dia
10 de julho do corrente ano; Indicações nºs:  462/18, do Deputado
Júnior Verde, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor
Jefferson Portela, solicitando1 (uma) viatura policial para a realização
de ronda no Povoado Aquiles Lisboa, município de Cururupu; 463/18,
do Deputado Júnior Verde, ao Secretário de Estado de Desenvolvimento
Social, Senhor Francisco Oliveira Júnior, reiterando as indicações nº
1334 e 1335/2017, para que proceda com a maior brevidade possível,
com a perfuração de Poços Artesianos nos Povoados Vila Pitombeira e
Paramerim, no Município de Buriti de Inácia Vaz; 464/18, também do
Deputado Júnior Verde, ao Diretor de Relações Institucionais da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, Senhor José Jorge
Leite Soares, reiterando a indicação nº 1398/2017, solicitando, com a
maior brevidade possível, as providências necessárias para que
determine a reparação geral da rede de energia elétrica, (troca de postes,
fiação, entre outras) do Povoado Alto da Moderação, localizado no
Município de Buriti de Inácia Vaz; 465/18, do Deputado Rafael Leitoa,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando que
seja enviada ao município de Timon, uma ambulância modelo USA
para o Hospital Regional de Timon – Alarico Nunes Pacheco e 466/18,
do Deputado Alexandre Almeida, ao Governador do Estado do
Maranhão, solicitando-lhe encaminhar a esta Casa Proposição de Lei,
que Institui o programa de realização de Palestras e/ou Atividades
extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e Educação
Financeira no âmbito do Estado do Maranhão, conforme anteprojeto
de lei em anexo. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou o Expediente à publicação, após deferir as Indicações
acima citadas e concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde que
registrou o encontro com o Secretário de Agricultura, Abastecimento e
Pesca para discutir as políticas de crédito para o setor produtivo no
Estado. Em seguida, o Deputado Rigo Teles lamentou a perda de uma
liderança política em Barra do Corda, Raimundo Avelar Sampaio Peixoto,
pai do atual vice-Prefeito Leandro Sampaio, destacando a importância
do seu legado para o município e externou seu profundo pesar por essa
perda. Com a palavra, a Deputada Ana do Gás ocupou a Tribuna para
se defender das acusações feitas pelo Deputado Vinícius Louro, acerca
das Emendas para viabilizar o asfalto do povoado Palmeiral. A
Deputada apresentou documentos, afirmando que na gestão anterior
apenas 250 mil reais dos 500 mil reais foram aplicados e os recursos
que serão agora aplicados no asfaltamento são oriundos de recursos
das Emendas do Deputado Federal Pedro Fernandes. Ao final, reafirmou
os recursos que direcionou para o município. Na Tribuna, o Deputado
Bira do Pindaré defendeu o Projeto de Lei nº 141, que trata da regulação
da atuação dos bombeiros civis do Estado do Maranhão, enfatizando a
importância do trabalho preventivo dessa categoria para evitar tragédias.
Na sequência, ouviu-se o Deputado Neto Evangelista que falou sobre
o encontro com representantes da Caixa Econômica e a CEMAR, para
tratar das taxas cobradas pelas Casas Lotéricas pelo recebimento das
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contas de energia. O Deputado falou sobre a decisão arbitrária por
parte da Caixa de suspender o pagamento das contas nas lotéricas, em
retaliação a negativa do aumento dessas taxas. Informou que encaminhou
o caso ao Ministério Público Estadual, para que as consequências não
atinjam o trabalhador. Por fim, o Deputado Alexandre Almeida solicitou
à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania desta Casa a emissão
de parecer a um Projeto de Lei de sua autoria que faz uma previsão da
criação da Universidade do Leste Maranhense. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que as inscrições dos Deputados Wellington do Curso e Vinícius Louro
foram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do
Dia, oportunidade em que o Deputado Glalbert Cutrim solicitou
verificação de quórum. Confirmada a presença do número regimental
de parlamentares para deliberação, o Presidente informou que as
Propostas de Emenda Constitucional nº 004/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira; 005/2018 de autoria do Poder Executivo;
003/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide e 013/2018, de
autoria da Deputada Nina Melo, foram transferidas para a próxima
Sessão Ordinária em virtude da ausência de quórum qualificado. Na
sequência, com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle, o Presidente anunciou a  discussão e votação,
em segundo turno, regime de prioridade do Projeto de Lei nº 086/2018,
de autoria do Poder Executivo (LDO), que dispõe sobre as diretrizes
para a elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2019, e dá outras
providências, que foi aprovado com abstenção do Deputado Adriano
Sarney.  Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, o Projeto
de Lei nº 145/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio,
que considera Patrimônio Cultural e Imaterial do Maranhão a Marcha
para Jesus em Imperatriz foi aprovado e encaminhado a sanção
governamental. Com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Defesa de Direitos Humanos e Minorias, acatando substitutivos, foram
aprovados em primeiro turno, regime de tramitação ordinária, os
Projetos de Lei nºs:   080/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui no estado do Maranhão, o cartão acessibilidade
para a pessoa com deficiência e dá outras providências; 193/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, que “dispõe sobre a
obrigatoriedade de os mercados, supermercados, hipermercados e
estabelecimentos similares acomodarem, em espaço único e específico,
produtos alimentícios destinados a pessoas com diabetes, intolerância
a lactose e doença celíaca” e 200/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, dispõe sobre o programa “de olho no vencimento”
a ser implementado por adesão em todo o comércio varejista do estado
do Maranhão, sendo encaminhados ao segundo turno de votação. Com
parecer favorável da CCJC, em primeiro turno, tramitação ordinária,
também foram aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação
os Projetos de Resolução Legislativa nºs: 046/2018, de autoria do
Deputado Othelino Neto, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao senhor José Jorge Figueiredo dos Anjos,
Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão; 003/
2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Secretário de Estado de Administração
Penitenciária, Murilo Andrade de Oliveira; 016/2018, de autoria da
Mesa Diretora da Assembléia, que cria o grupo de estudo da
Constituição Estadual em comemoração aos seus 30 anos e 049/2018,
de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede a medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Fernando José Cunha
Belfort, advogado e professor. Em seguida, o Presidente anunciou a
discussão e votação do Requerimento nº 336/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, convidando o Presidente do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (IPREV), Senhor
Joel Fernando Benin, a prestar esclarecimentos a esta Casa  acerca de
atos de gestão administrativo-financeira desse Instituto. Este
Requerimento foi discutido pelo autor e encaminhada a votação pelo
Deputado Wellington do Curso, que defendeu a aprovação do
Requerimento. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide apresentou

um requerimento verbal solicitando votação nominal para o
Requerimento nº 336/2018. O pedido de votação nominal e o referido
requerimento foram rejeitados pelos votos dos Deputados: Ricardo
Rios,  Glalbert Cutrim, Raimundo Cutrim, Doutor Levi Pontes, Rafael
Leitoa, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa, Neto Evangelista,
Carlinhos Florêncio, Vinícius Louro, Bira do Pindaré, Valéria Macedo,
Ana do Gás, Paulo Neto e Rogério Cafeteira.  Antes de anunciar o
próximo item da Ordem do Dia, o Presidente solicitou a autorização
do Plenário para fazer uma inversão de pauta para que fosse feita a
votação do Requerimento nº 361/2018, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando regime de tramitação de urgência para o Projeto de
Lei Complementar nº 004/2018, de autoria do Ministério Público
Estadual, que altera e revoga dispositivos à Lei Complementar Estadual
nº 13, de 25 de outubro de 1991. A permissão para inversão de pauta
foi concedida e esse requerimento foi aprovado. Dando continuidade
aos trabalhos, o Presidente suspendeu a Sessão para que as competentes
comissões emitissem parecer sobre  o Projeto de Lei Complementar nº
004/2018. Com parecer favorável das Comissões, este Projeto de Lei
foi submetido ao Plenário, aprovado e encaminhado à sanção
governamental.  Na sequência, o Deputado Adriano Sarney solicitou
nova conferência de quórum. Constatado que não havia no Plenário o
número regimental de presentes para deliberação, o Presidente transferiu
o restante da Ordem do Dia para a próxima Sessão. O Projeto de Lei nº
160/2018 e o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, ambos de
autoria do Deputado Cabo Campos, também foram transferidos para
a próxima Sessão em virtude da ausência do autor.  Na forma do
Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária o Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2018, de autoria
da Deputada Ana do Gás e os Requerimentos nºs 363/2018, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa e 364/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Vinícius Louro que ocupou a Tribuna para refutar a fala da
Deputada Ana do Gás, agradecendo à Deputada por apresentar
documentos que, segundo ele, comprovam a atuação da família dele em
Esperantinópolis. Afirmou que o recurso de 523 mil reais em 2015 foi
destinado a Esperantinópolis e respondeu às acusações da Parlamentar,
que afirmou ter havido desvio dessa verba, sugerindo que seja chamado
o Ministério Público e que seja pedido parecer técnico do Tribunal de
Contas do Estado para apurar essas acusações. Reafirmou seu
compromisso de alocar recursos mesmo para os municípios em que
não tem o apoio do prefeito, ao contrário do que faz, segundo o
Deputado Vinícius Louro, a Deputada Ana do Gás. Desafiou a Deputada
a prestar contas do recurso que entrou em Santo Antônio do Lopes e
se colocou à disposição para dar esclarecimentos sobre a aplicação das
suas Emendas. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
reservado. Não houve orador inscrito para o Expediente Final. Nada
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando
que fosse lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 11 de julho de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Júnior Verde - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Alexandre Almeida - Segundo Secretário, em exercício

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 10 DE JULHO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Declaro aberta a Sessão Solene destinada a
homenagear os 70 anos de fundação do Estado de Israel, convocada
por meio do Requerimento n.º 312/2018, de autoria do Deputado Cabo
Campos. Convido para compor a Mesa dos Trabalhos o Exmo Senhor
Yossi Sheli, Embaixador de Israel. Exmo Senhor Luís Carlos Porto,
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Secretário de Relações Institucionais, neste ato representando o
Governador Flávio Dino. Exmo Senhor Ivaldo Rodrigues, Secretário
Municipal de Agricultura, Pesca e Abastecimento, neste ato
representando o Prefeito de São Luís Edivaldo Holanda Júnior. Exmo
Senhor Mercial Arruda, Prefeito de Grajaú. Senhor João Martins,
Superintendente do SEBRAE. Pastor Mário Porto, Presidente da Igreja
Comunidade Vida. Convido também para compor a Mesa, o aspirante
Diogo Moraes, representante do 24º BIL, Infantaria de Selva. Convido
a todos para se postarem em posição de respeito para a execução dos
hinos nacionais, do Brasil e de Israel.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos,
autor da proposição que convocou a presente Sessão.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deus seja
louvado e o nome do Senhor exaltado. Shalom. Nós estamos felizes
nesta manhã. Quem está feliz dá glória a Deus. Quero saudar o meu
amigo a que tenho o prazer de compartilhar esta legislatura e que
preside esta sessão, meu amigo Deputado Vinícius Louro. Saúdo também
o Exmo Senhor Embaixador de Israel Yossi Sheli, a quem digo também
que é my brother, meu irmão. Seja bem-vindo mais uma vez, embaixador.
Saúdo também o Pastor Porto, o Senhor Luiz Carlos Porto, Secretário
de Relações Institucionais, neste ato representando o Senhor
Governador Flávio Dino. Também o Secretário Municipal de
Agricultura, Pesca e Abastecimento, neste ato representando o Senhor
Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, o meu amigo Ivaldo Rodrigues.
O Exmo Senhor Mercial Arruda, que é Prefeito de Grajaú, mas é
conhecido como ‘pai dos índios. Toda tribo indígena de Sabonete, de
Angico Torto, El-Betel, entre outras, gostam demais do meu prefeito.
Tenho passado pelas tribos indígenas e tenho visto esse respeito, não
só nas tribos indígenas de Grajaú, mas, além fronteiras, Arame, etc.
Portanto minha saudação, meu prefeito. O Senhor João Martins,
Superintendente do SEBRAE. Eu estava pensando, viu meu irmão
João Martins? Eu pensava que somente Deus é onipresente, mas o
SEBRAE também parece que é onipresente. Que vou para comunidade
quilombola, o SEBRAE está presente; vou à Baixada Maranhense e o
SEBRAE está presente; vou fazer qualquer ato, o SEBRAE está
presente. Então parabéns ao SEBRAE e parabéns pela iniciativa de ter
recebido o nosso Embaixador ontem, que foi muito bonita aquela reunião
e muito propositiva também. Quero saudar o Pastor Mário Porto,
Presidente da Igreja Comunidade Vida. Ele é um “indesistível”, como
diz na nossa Rádio 92. O Pastor Mário Porto, gente, tenho um orgulho
de tê-lo como referencial de Pastor, como de Bispo, aqui está Pastor,
mas ele é Bispo Mário Porto, não só pela sua intelectualidade, mas
porque ele também é um homem voltado para as causas do Senhor. Ele
não toca foguete, mas ele tem um trabalho com comunidades
terapêuticas, se preocupa com essa questão das drogas e sabemos
como é difícil recuperar um homem das drogas. Então está aqui o
Bispo Mário Porto e aqui saúdo, Bispo Mário Porto, muito obrigado.
E ele tem uma caravana gigantesca, levou mais de 57 homens daqui do
Maranhão para Israel. Ele estava desafiando para ano que vem eu
esteja lá com ele e eu quero estar com o Senhor lá também, Homem de
Deus. E quero saudar, por último, mas não menos importante, o
aspirante Digo Moraes, representando o 24º BIL Infantaria de Selvas.
Queridos, fui vizinho do antigo 24º BC, 24º Batalhão de Caçadores, no
João Paulo, eu morava na Rua da Cerâmica. Eu era um menino muito
comportado ali, empinava papagaio, jogava peteca, jogava bola na rua
e quando o sentinela da hora, do mato do Quartel dava um vacilo, eu
pulava e pegava o caju, voltava com o caju correndo para eu comer o
caju do mato do Quartel. Tinham umas mangas lá boas também, perto
do Paiol e a gente pegava essas coisas. Levava cada carreira dos soldados
que era uma beleza. Mas tive nesses homens um referencial, viu? Um
dia eu disse assim: “Rapaz, um dia eu vou querer ser um militar que
nem esses camaradas”. O Exército não me recebeu, mas a nossa querida
Polícia Militar do Maranhão nos recebeu, então saúdo aqui o nosso

aspirante Diogo, manda o nosso abraço ao nosso comandante, está
bom? E uma vez já ter saudado toda a Mesa, peço uma salva de palmas
para essa Mesa que está sendo composta aqui, por favor. Queridos,
estamos em 70 anos que Israel foi devolvida aos seus verdadeiros
donos, que é o povo de Israel. É o mesmo povo, queridos, que passou
pelo holocausto, naquela perseguição de ódio dos nazistas. Eu não
posso nem dizer alemães, porque o alemão hoje tem uma geriza disso.
Eram os nazistas. Nós temos alemães com senso de direitos humanos
fortíssimos. E também passou pela escravidão do povo egípcio, onde
se levantou Moisés e abriu o Mar Vermelho e o povo passou a pés
enxutos. Do outro lado estava Mirian cantando com pandeiros nas
mãos comemorando essa grande vitória. Então Israel é o nosso povo de
Deus e tenho certeza que estamos aqui em uma Sessão Solene na
Assembleia Legislativa. O que temos que falar aqui, meu Presidente
Vinícius Louro, de proposições, indicações, mas neste momento os
céus estão abertos sobre o Maranhão e os céus estão abertos sobre o
Poder Legislativo deste Estado. Não tenho dúvida disso. Ontem nós
fizemos um ato profético, Pastor Vieira, nós colocamos esse pequeno
homem de quase 2m de altura, em pé, fizemos ele pisar sobre o solo do
Maranhão e profetizamos que o Maranhão vai emanar leite e mel
assim como emanou para o povo hebreu. Então querendo saudá-los,
sejam todos bem-vindos. Esta cerimônia é importantíssima para nós,
pois representa a reconstrução histórica desta Nação que tanto amamos.
E por que nós amamos se nós somos cristãos? A Bíblia diz que Jesus
veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos
quanto os receberam, deu-os o poder de serem feitos filhos de Deus.
Jesus veio para o povo hebreu, para o povo de Israel, porém, alguns do
povo de Israel não o receberam, mas a todos entre nós. Quando o
receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aí que
entramos nessa grande questão. E desse povo é que veio aquele homem
aqui no meio de dois ladrões, ele estava de braços abertos e ele disse
assim: “Está consumado”. E ali ele dava a vida por amor à humanidade,
derramando sua última gota de sangue para eu, você, o embaixador e
qualquer pessoa do Brasil que aceitar Jesus como Salvador de sua vida
possa ser salvo. E isso carece, merece uma salva de palmas. E esse
mesmo Jesus, Ele era desse povo, do povo hebreu, do povo judeu, do
povo de Israel. É conhecida como a Parábola da Figueira de Jesus
Cristo: Aprendei, pois, a parábola da figueira: quando já os ramos
seus renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão.
Assim também vós: quando virdes todas estas coisas, sabei que está
próximo, às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração
sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém minhas
palavras jamais passarão. (Mateus 24: 32-35). Hoje, o Brasil é a casa
de mais de 100 mil judeus, ou seja, o nosso país é de extrema relevância
para o povo israelense. Mas não é só por isso, foi a atuação decisiva de
um brasileiro que propiciou a criação do Estado de Israel, o nome dele
era Osvaldo Aranha. Deu o voto de minerva e ontem demos uma
medalha ao nosso Embaixador que tem o nome desse cidadão, Osvaldo
Aranha, que ele deu esse voto. Estava tudo empatado, ele chegou e
disse: “Rapaz, o meu voto é que Israel venha a pertencer ao povo
judeu”. É importante salientar que Brasil e Israel estabeleceram relações
diplomáticas em 1949. Em 1958 foi criada a Embaixada do Brasil em
Tel Aviv. E, em 1955, a de Israel, no Brasil. Momento importantíssimo
para selar de vez a união entre dois países. Então, eu fico feliz que essa
cordialidade entre o povo judeu e o povo brasileiro tenha se estendido
de maneira especial aos maranhenses, nós presenteados hoje com a
presença do nosso Embaixador, Yossi Sheli. Com essa sessão solene
em homenagem aos 70 anos de Israel, depois aqui vou até pedir para o
Pastor Mário Porto falar alguma coisa sobre o Ano Jubileu. Eu creio
que tem a ver, não tem Pastor? De sete em sete anos? Então estamos
no Ano do Jubileu. Este deputado que vos fala bem como a Assembleia
Legislativa, aqui presidida nessa sessão solene pelo Deputado Vinícius
Louro, tem o objetivo de fortalecer esse laço por meio desta justa
homenagem, pela força do seu povo e por tudo que ele representa para
a história da humanidade. O meu muito obrigado a todos pela atenção
e, mais uma vez, sejam todos bem-vindos à Casa do Povo.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                              TERÇA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2018 25

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Estou recebendo aqui o meu Pastor Cláudio, meu
Pastor Froz. Deus abençoe o senhor, muito obrigado pela sua presença
aqui. Queridos, há uma profecia bíblica de que aqui ninguém se levanta
contra o povo de Israel. Meu Pastor Zezinho, seja bem-vindo. E nós
também fazemos parte desse povo. Tenho profetizado aqui nesta
tribuna que o Maranhão vai emanar leite e mel. Já fui até criticado, viu?
E os caras dizem: “Rapaz, como é que tu vais tirar leite e mel de uma
pedra”? Mas Deus tirou água da pedra para alimentar o povo. E o
Maranhão vai acontecer isso. Nós vamos ser potência no mundo.
Temos aqui o MATOPIBA, que é Maranhão, Pará, Piauí e Bahia é um
quadrado que vai ser o celeiro do mundo, o Maranhão vai ser o celeiro
do mundo, nós vamos exportar, nós vamos ser ricos em tecnologia, a
nossa, nós temos o segundo maior litoral de nosso embaixador está
trazendo projetos para tirar água do nosso litoral e trazer água de
qualidade do nosso povo, eu estou animado, Hebreus 11-1 diz assim:
a fé, é o firme fundamento das coisas que se esperam. Irmão Estrela,
tenente Estrela e a convicção de coisas que não se veem, isso tudo que
eu estou falando nós não estamos vendo aqui agora, mas pelos olhos
da fé nós já podemos contemplar essa grande vitória. E aqui ficam as
minhas palavras, meu deputado Vinícius Louro sejam todos bem-
vindos, meu embaixador, muito obrigado por estar aqui, mais uma vez.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Quero aqui parabenizar o deputado Cabo
Campos pela iniciativa, parabenizar o deputado Cabo Campos pelas
suas palavras, para mim é um motivo de muita honra, alegria hoje
poder presidir esta sessão ao lado aqui de todas as autoridades presentes
aqui na Mesa, e principalmente do embaixador de Israel, senhor Yossi
Sheli, parabenizá-lo por todo o reconhecimento dentro desta Casa,
mesmo V. Exa. já teve o título de cidadão maranhense, dentro desta
Casa mesmo V. Exa. já foi condecorado com a medalha Manuel Beckman,
uma das maiores honrarias da Assembleia Legislativa e aqui, deputado
Cabo Campos, eu quero lhe agradecer também por permitir que eu
estivesse hoje presidindo esta Sessão. Fico muito feliz e é uma honra
estar hoje junto de todos vocês. Mas quero aproveitar o momento e o
ensejo e convidar V. Exa., que é o autor da proposição de homenagem
aos 70 anos do Estado de Israel a fazer parte aqui da presidência.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Deus seja
louvável, estamos felizes. Eu quero ceder a palavra como o tempo está
bastante esticado, eu vou dar 5 minutos para cada, para o nosso Bispo
Mário Porto.

O SENHOR BISPO MÁRIO PORTO – Exmo. Senhor
Deputado Cabo Campos, autor do requerimento. Exmo. Senhor Luís
Carlos Porto, Secretário de Relações Institucionais aqui neste ato
representando o Governador Flávio Dino, Exmo. Senhor Ivaldo
Rodrigues, Secretário Municipal de Agricultura Pesca e Abastecimento,
nesse ato representando o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, Exmo.
Senhor Mercial Arruda, Prefeito do Município de Grajaú, Exmo. Senhor
João Batista Martins, Superintendente do SEBRAE, e o Aspirante
Diogo Moraes, representando 24º BC Infantaria de Selva e o nobre
amigo e embaixador Yossi Sheli, nossa gratidão por já amar o Maranhão,
o Brasil, e especialmente, o Nordeste brasileiro, depois que você vai a
Israel você nunca mais é o mesmo, em 2008, Deus me deu esse privilégio
de ir, pela primeira vez, em Israel, você quando vai a Israel você vai ver
a terra da Bíblia, você vai ver a Bíblia em 4D, você está vendo a Bíblia
com seus olhos. De 2008 pra cá, nós já lideramos oito caravanas
estivemos esse ano e eu tenho apreciado ir no mês de janeiro,
embaixador, é inverno, mas a temperatura chega em torno de 9 a 16
graus, houve uma vez que eu peguei neve, lá em Jerusalém, mas é
muito agradável pra gente peregrinar em Israel, no período do inverno,
e a nossa palavra é extremamente de gratidão, de motivação, algum
tempo o Brasil teve uma política equivocada com relação a nação de

Israel, os últimos governos que passaram, então de dois anos pra cá
nós temos agora um reconhecimento, uma militância muito mais intensa
da embaixada de Israel, no Brasil, e eu acredito que o próximo presidente
da República vai ter relações extremamente estreitas com a nação de
Israel e, de fato, quando essas relações elas são relações pautadas
numa aliança, nós só temos a crescer, Israel tem muito a nos ensinar, eu
admiro muito a resiliência da Nação de Israel, do esforço do Osvaldo
Aranha, em 48, porque a votação, como nos explicava o Embaixador,
ontem, foi em 3 tempos, e o Osvaldo Aranha ele foi costurando essas
votações, politicamente, até quando houve empate ele desempatou.
Então, foi toda uma batalha para o reconhecimento da Nação de Israel
e esse povo é um povo que termina sendo para os cristãos evangélicos
e católicos a nossa segunda nação por causa da Bíblia, da história da
Bíblia nós estamos vinculados a essa nação. Então, eu quero agradecer
muito o nosso Estado por estar abraçando Israel, por estar estreitando
as relações, as autoridades presentes, nós temos muito a aumentar e a
crescer, Israel tem muito a oferecer para o Maranhão. E a minha oração
e a minha motivação é que tudo isso que está sendo construído
pavimentado, por meio do diálogo, venha se concretizar de fato em
realizações para o nosso Estado, que Deus abençoe o Estado de Israel,
parabéns pelos 70 anos de resiliência, de perseverança e de excelência.
Eu diria uma palavra para sintetizar a nação de Israel, a excelência,
tudo o que eu vi ali em Israel, a excelência e sobretudo as profecias se
cumprindo, quando Isaias fala e o deserto florescerá, o deserto hoje
dos israelenses quase todo plantado, a agricultura é a segunda maior
fonte de renda da nação de Israel, fora o turismo religioso, caravanas do
mundo inteiro indo a Israel. Então é uma nação extremamente
democrática, tenta conviver, ontem, eu comentava que o ex-presidente
Shimon Peres falava num de seus discursos que se ele pudesse escolher
um vizinho, ele escolheria, certamente, o Brasil como vizinho, mas os
vizinhos de Israel, vocês sabem, são inimigos ainda de Israel , não
conseguem entender, aceitar e eu comemorei a decisão e a coragem do
presidente Donald Trump de colocar, de fato, a Embaixada dos Estados
Unidos, em Jerusalém, que é a capital eterna de Israel. Que Deus
abençoe a todos. Shalom.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Eu já saudei o Pastor Zezinho que se faz presente
também o Pastor Froz, mas eu quero também saudar o coronel Carlos
Augusto Furtado, que é o presidente da Academia de Ciências, Letras
e Arte da Polícia Militar do Maranhão, na Polícia Militar do Maranhão,
nós também falamos de arte, de ciências e tudo mais e também o
senhor Paulo Matos, suplente de senador, sejam todos muito bem-
vindos, eu concedo a palavra, antes de conceder a palavra eu quero
agradecer ao deputado Vinícius Louro por ter aqui iniciado os trabalhos,
muito obrigado, ele não está mais presente, mas eu quero saudar o
Deputado Vinícius Louro. E concedo a palavra ao Senhor Secretário de
Estado Relações Institucionais, Luís Carlos Porto, neste ato
representando o Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino.

O SENHOR LUÍS CARLOS PORTO - Boa tarde a todos
vocês. Tem uma profecia na bíblia que diz o seguinte: Por ventura uma
nação será criada em um só dia? Isso estava se referindo a 1948 quando
o Estado de Israel foi criado oficialmente nesse tempo moderno e todo
mundo que conhece a bíblia sagrada, sobretudo, o Velho Testamento,
sabe muito bem como tem sido a trajetória de Israel, território pequeno
geograficamente, nove milhões de habitantes hoje, entretanto um povo
que tem sido exemplo e modelo de perseverança e de luta, como disse
o Pastor Mário Porto, de excelência naquilo que faz. E nós aqui nesse
Estado, em nome do Governador Flávio Dino, estamos muito felizes
pelo fato de receber o Embaixador. E não é a primeira vez. Desde ano
passado que ele visita o nosso Estado. Terminamos de ter um encontro
com o Governador agora há pouco e depois com o Prefeito. Foi uma
reunião muito boa, muito proveitosa em que o Governo do Maranhão
está fazendo algumas tratativas para ter uma aliança de negócios, uma
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aliança de serviços e uma aliança de amizade e companheirismo com o
Estado de Israel. Amanhã mesmo estarei acompanhando o Embaixador
a Imperatriz. Eu sou imperatrizense. Eu tinha que levar o Embaixador
lá. Então vai ser muito importante o dia de amanhã também lá em
Imperatriz. Os empresários já estão mobilizados, produtores rurais,
professores da Universidade, todo mundo para receber o Embaixador.
E esses 70 anos de comemoração da criação do Estado de Israel, eu sei
que todos nós aqui temos essa compreensão espiritual de que assim
como a benção de Deus está sobre o povo Judeu, está sobre o povo do
Estado de Israel. Então relembrar isso é relembrar as promessas de
Deus. A história desse povo começou lá com Abraão. E nós somos
partes disso tudo, por isso louvamos a Deus e agradecemos pela Casa
que fez essa solenidade de celebração dos 70 anos. E também agradecer
a presença do Embaixador, que tem feito do Maranhão a sua segunda
pátria, aqui no Brasil. Ele vai aprender a comer panelada amanhã lá em
Imperatriz. Está cheio de expectativa. Vai receber a camisa do Cavalo
de Aço amanhã, o grande Imperatriz. E certamente ele vai ficar mais
apaixonado pelo nosso Estado, porque hoje, ontem, hoje, amanhã ele
está sendo assim, encontrando novos companheiros e companheiras,
gente que ama Israel, que tem um carinho muito especial pelo Estado
de Israel. E o Governo do Maranhão, através do nosso Governador
Flávio Dino, também tem um carinho muito grande pelo Estado de
Israel. Que Deus abençoe a todos nós. Amém!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Tomara que seja nas quatro bocas. O Pastor Mário
Porto me provocou, eu sou motense, mas fazer o quê?! Mas eu sou
campeão maranhense. Depois de uma camisa da torcida do papão para
o senhor Embaixador. Sem muitas delongas, vamos receber com muito
carinho. Vou ceder a palavra ao Exmo. Senhor Yossi Sheli, Embaixador
do Estado de Israel.

O SENHOR EMBAIXADOR YOSSI SHELI- Boa tarde a
todos. Primeiro, cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado
Cabo Campos, por essa sessão solene, e o Excelentíssimo Senhor Luís
Carlos Porto. Eu não vou contar os títulos porque senão vai tomar
muito tempo e só temos cinco minutos, mas vai contar.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - O senhor fique à vontade, Embaixador, por favor.
Isso aqui para nós que somos mortais.

O SENHOR EMBAIXADOR YOSSI SHELI - Ivaldo
Rodrigues, o senhor Mercial Arruda, um grande amigo meu, João Batista
Martins, do SEBRAE, Bispo Mário Porto e o aspirante Diego Moraes,
do Exército, o Coronel da Polícia Militar, a comunidade daqui, Odineia,
Marileide, pastores, autoridades, jornalistas e todos. Eu estou muito
feliz de estar aqui nesse lugar mesmo pela segunda vez. É a terceira vez
no Maranhão, para continuar nossas relações entre o Brasil e Israel e
focando sobre o Maranhão. Quando cheguei no Brasil pela primeira
vez, eu, por quase três meses, não fiz muito. Fiz um pouco, uma
pesquisa para ver o que faltava, que coisas. Eu como empresário e
depois como embaixador. Isso faz 25 anos de empresarial,
empreendendo negócios grandes. E também agora tenho um papel
especial de embaixador e de promover as coisas da economia, coisas de
segurança, coisas que estão em faltas aqui. Quando você quer fazer
marketing e ajudar, precisa saber o que o outro lado, o que o outro
precisa. Você precisa aqui da agricultura? Você tem forte agricultura.
Precisa melhorar um pouco as coisas de inovação, mas você é forte.
Vamos atrás, para 70 anos de Israel. Celebrar 70 anos para o Estado de
Israel, o país de Israel. Essa história é muito longe para um pequeno
povo. Esse país, essa raça de judeus sofreu muito durante anos.
Durante muitos anos, perseguição, holocausto quando um terço do
povo judeu foi assassinado brutalmente pelo nazismo. Mas nós, graças
a Deus, com o apoio de nossos amigos e vocês brasileiros são nossos
amigos depois do Oswaldo do Aranha, que bateu o martelo na ONU.

Os laços com vocês sempre foram bons, algumas (...) das parcerias, do
carinho, mas sempre estamos bem. Podemos declarar aqui agora que as
seleções estão muito bem nos últimos anos, três, quatro meses. E nós
fizemos muitos acordos juntos, firmamos o Ministro Chanceler do
Itamaraty de relações exteriores, Aloysio Nunes, foi em Israel, onde
nós firmamos um acordo. Também o Ministro da Ciência, Ofir Akunis,
que veio aqui se encontrar, acho que há duas semanas ou três, com o
Ministro da Telecomunicação. Também, mas que eu não falei sobre as
visitas das caravanas religiosas, que são muito importantes. Nós amamos
muito aos evangélicos, os católicos que vêm para ver essa história que
está sempre com Judeus, com Cristãos. Não pode separar. Essa história
está junta e pessoas que querem separar essas duas religiões, essas
forças nunca vão ter acesso a isso. E pouco a pouco Israel chegou
nessa posição, de segunda maior economia, pode ser o maior exército,
que tenha um dos maiores exercícios com tecnologia. Mas isso não é
tecnologia. Tem muitos países que têm tecnologia boa como nós. Todas
desses imensos lugares, de vinte a trinta, por quê? Porque Israel sempre
nós estamos aliados. Os Judeus como povo estão aliados. Quando têm
problemas, todos ajudam, Israel não tem analfabetos, tem pobreza.
Não é pobreza que as pessoas não podem viver, por quê? Porque o
governo e também nós ajudamos. Quando você tem, o seu dever é dar
um pouco. Se você tem, você ajuda. Sempre nós ajudamos as pessoas.
E por isso tem uma força que é diferente. Não tem muita diferença
entre as pessoas que ganha mil reais, cinco mil reais de pessoas que
ganham cem mil reais. Quando chega em escola, a mesma escola, mesma
educação pública, mesma universidade pública. O Exército é público, e
mulher e homens podem servir. Quando você chega na polícia, também
pessoas que estão boas, não tem falta criminal terminar pode entrar na
Polícia. A Polícia paga bem, não muito bem, mas paga bem. Sempre as
pessoas acham que não ganha bem. No Exército não ganha bem. Eu não
ganho bem. Você não ganha bem, enfim todos pensam que não ganham
bem. Significa que todos ganham. Mas Israel por causa da força da
tecnologia. Porque Israel não tinha. Quando Deus falou sobre leite e o
mel, a pessoa chega em Israel e pergunta: onde está o leite, onde está o
mel? Ah não temos! Não temos gasolina. Tudo 10o% por cento da
terra é só semiárido, deserto. As pessoas perguntam: onde está mel?
Onde está o leite? Significa que quando nós fazemos, trabalhamos e,
como disse, com determinação para progredir, mesmo durantes as
guerras às quais fomos forçados. Quero dizer que o povo judeu sempre
é guerreiro. Nós fazemos do deserto, fazer tecnologia. Quando Deus
achou... Eu não sou pastor. Eu não quero traduzir o que é escrito. Eu
sou muito pequeno nessa área, mas como uma pessoa, vamos dizer,
intelectual, que tem alguns títulos da universidade, você pensa o que é
isso, mel e leite? O que significa? Significa que que vocês têm o potencial
de fazer e mudar tudo. Nós, vocês juntos podem mudar, pode investir
mais na educação, na família, cuidar das suas crianças, fazer isso vir à
tona. Agora, quando não tiver água, Israel ficou seca até 2004, não
tinha água. Em Israel, o rio secando, o Jordão ficou quase seco, os
recursos naturais, não temos chuva. Quando foi coroado, Israel tinha
700 mil pessoas, agora são quase nove milhões. Não teve chuva, o rio
está muito pequeno, não tem recursos. Como Israel pode fazer isso? É
para pensar, porque Deus sabe a diferença entre os animais e o homem.
E qual a diferença? É muito fácil: nós pensamos, animal não tem
pensamento, pessoas dizem que animal tem pensamento. Não. Eles
não têm pensamento. Os cientistas dizem que isso são instintos, buscar
água, fazer aqui, defender, como disse o pensamento verdadeiro, esse
é o instinto dos animais durante milhões de anos. Essa é a diferença,
porque, quando a pessoa pode pensar, ela pode mudar. Quando nós
não tivermos água, nós faremos com as plantas a dessalinização da
água de mar, que é tão grande, um litoral enorme, todo o Nordeste tem
um litoral. O que significa isso? Usar os recursos naturais que estão
aqui. Quando Deus criou o mundo, fez a terra, a água, fica lá, mas
vamos juntar água para ser mais, porque a água é tida antes da criação.
Você tem uma água de mar para usar, acaba a seca, tem tecnologia,
tecnologia é pensamento. Então, quando Israel não tiver nada, ele usa
a venda das tecnologias, empresas pequenas, mas vendemos a bilhões
de dólares para outras empresas americanas e europeias. Israel tem
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mais empresas na Stock Market na Bolsa de Nova York, Nasdaq. Nós
temos empresa em quase toda a Europa, na França, Inglaterra, Suécia,
todos países muito fortes, não esses países fracos que você diz: ah,
África. Não, mais que todos. Como é isso? Isso que significa o leite e
o mel. Pensar, usar as boas cabeças que você tem, aí você tem o melhor,
todo mundo tem. Quando vocês estão num mundo pequeno, se você
usar um pouco de fertilizante, um pouco de água, um pouco de cuidado
do solo, você terá uma árvore muito forte, isso que precisa às vezes,
somente cuidar. Agora, quando não tivermos recursos, como o gás,
como petróleo, pessoas, não sei como perfuram o mar quase 40 km de
Haifa Norte. Nós escolhemos gases naturais que estão no mar, com a
profundidade de quase um quilômetro e meio, precisa só ver como
tirar. Em Israel, para buscar água, nós perfuramos um quilômetro e
meio, significa que, quando você não tem ajuda de ninguém, tem água
um pouco abaixo, um pouco para o fundo, mas isso a terra de mel e
leite tem, precisa saber onde, aqui tem, precisa saber como tirar. E nós
escolhemos aqui um lugar que tem por 100 anos gás para mandar para
quase todo o mundo, e nós vendemos agora, a Turquia, Egito, outros
que estão fazendo negócio para comprar, significa que tudo está aqui,
eu acredito que o Maranhão também tem esse potencial, outras coisas
peculiares, a agricultura, o mar aqui perto ou as coisas da pecuária,
todas as coisas, precisamos um pouco usar os recursos, tem
universidades federais, estaduais, tudo, e chegar nesses lugares. Sempre
Israel recebe um pouco de ajuda, ajuda dos Estados Unidos com
tecnologia, é isso mesmo, mas as pessoas devem saber que esses
processos, isso não é coisa de um ano, quando você está no chão, você
não pode caminhar em um dia, precisa de um ano, depois, para correr,
mais três, quatro anos, até chegar nisso. Assim também na vida do
Estado tem tempo, nada vai ser rapidamente. Para ser milionário, tem
que se trabalhar muito. Se você quer assim, trabalhar, trabalhar, 20, 30
anos e depois as pessoas dizem: olha, ele tem uma grande empresa, ele
tem isso, como é isso? Pessoas devem trabalhar, trabalhar, trabalhar, é
quando significa, querido Presidente dessa sessão, Cabo Campos, o
mel e o leite está aqui, porque nós queremos abençoar vocês sempre. E
também eu falei sobre isso ontem, as pessoas me disseram: ei,
Embaixador, o que você faz lá no Nordeste? Eu acho que sou o único
embaixador de Israel e outros que vêm muitas vezes ao Nordeste,
Maranhão, Ceará. Na semana passada, fiquei em Sergipe, com a
pecuária, no Exército, fiz uma visita ao 28º Batalhão, depois eu mando
o vídeo, é muito bacana. Eu ouvi um pouco a força dos jovens, essas
forças especiais de vocês, mesmo conosco, porque é diferente, vamos
engajar todos, vamos ser retos, direitos, ter mais cuidados com as
nossas crianças, porque nós precisamos chegar. O Rio de Janeiro e São
Paulo estão muito grandes. As pessoas dizem: o que você fez? Eu fiz
algumas coisas, participei de feiras, feiras de saúde, feira do turismo,
mas ele não precisa, embaixador, tem o uso da nossa força e do
marketing, free marketing, o marketing livre, é o que trabalha aqui, é
preciso ver para conhecer. É muito difícil de investir, temos aqui meu
amigo, o Prefeito Mercial Arruda, que nos encontramos quatro ou
cinco vezes, ele chegando aqui e chegou lá, depois de cinco meses. De
amanhã a uns dez dias eu vou fazer uma visita especial a Grajaú. Por
quê? Porque ele insiste, ele fala, é um bom tipo, fala bem e sempre tem
um bom jeito, que eu vou fazer um negócio com ele, isso que preciso.
Se você tem carinho, você investir nos negócios, está escrito na Bíblia,
Cabo Campos é pastor, Genesis 12.3, o que é escrito? Você sabe sim.

O SENHOR PASTOR OTONIEL - Que Israel iria abençoar as
nações em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as gerações.

O SENHOR EMBAIXADOR DE ISRAEL YOSSI SHELI –
Abençoar. Amaldiçoar, nós não queremos mais sobre amaldiçoar, mas
os abençoarei. As coisas da fé vamos deixar. Quando as pessoas estão
com carinho para o Estado, para o país de Israel, o país de Israel o
carinho é o mesmo. Por que eu vou ajudar com a pessoa que bate você,
fala mal de você, você quer ajudar ou não? Não, mas nunca ajuda as
pessoas. É por isso que nós damos muito na Bíblia, a Bíblia é coisa

fundamental no Estado de Israel, não todo o Estado, como disse,
ortodoxo, vai na igreja ou na sinagoga três ou quatro vezes, mas a
Bíblia sempre buscamos. Aqui existem pessoas que conhecem de muito
perto e há pessoas comigo que, como disse, sempre têm Deus que
cuida. Nós focamos muito na Bíblia essas regras, essas leis. Tem muito
conhecimento nessas coisas. Falei um pouco muito, mas me senti
como em família, em casa, então a minha desculpa aqui um pouco.
Cada um tem o seu tempo e espero que Deus nos abençoe a todos nós,
na família, na política, no exército, que vai ser mais forte como nós.
Obrigado a todos. Shalom.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Deus seja louvado. Queridos, o meu Pastor Porto,
Ex-vice-governador, e hoje na função de Secretário do Governo Flávio
Dino, infelizmente torce para o Cavalo de Aço, mas tem a honra de
convidar a todos para hoje, às 19 horas, no Hotel Poty, um diálogo
com o embaixador e os pastores. Mas, independentemente de você ser
pastor ou não, você está convidado. Então, hoje, às 19 horas diálogo,
com nosso Embaixador no Rio Poty. Está certinho assim, Pastor?
Maravilha. Queridos, a nossa sessão foi muito simples, Comandante
Furtado, Maninha, Cristiane, Arlene, as mulheres que aqui estão. Eu
lembrava, Irmão Nil, que a unção feita na cabeça Davi quando ele foi
ungido rei também foi uma sessão muito simples, o camarada estava
tomando conta das ovelhas, passaram os irmãos dele todos bonitos,
formosos, altos, fortes e Deus não escolheu um deles, Deus hoje escolhe
o Maranhão para que nós possamos reinar sobre essa terra e reinar em
todas as maneiras, Pastor Joel. Seja bem-vindo, querido, eu saúdo o
senhor também. Nós não temos mais o que dar para o nosso Embaixador,
porque dar alguma coisa para alguém que tem tudo é difícil. O povo de
Israel é um povo extremamente próspero, é um povo rico porque tem
a benção do Senhor. Como disse Vinícius Louro, nós já demos Título
de Cidadão Maranhense, nós já demos a Medalha Manuel Beckman,
fizemos a Medalha Aranha ontem para ele, quando tivemos a sessão
aqui em homenagem espiritual muito gostosa aqui, nosso Bispo Mario
Porto deu uma palavra incrível, está gravado, eu vou divulgar essa
palavra, Bispo, parabéns. E não tendo mais nada a tratar, declaro
encerrada a presente sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 11 DE JULHO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Declaro aberta a Sessão Solene convocada
para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao empresário Antônio
Apolônio Alencar, natural do município de Pio IX, no Estado do Piauí,
concedido por meio de Resolução Legislativa nº 885/2018, oriundo de
Projeto de Resolução Legislativa nº 029/2018, de autoria do Deputado
Rigo Teles. Convoco para compor a Mesa o senhor Antônio Apolônio
de Alencar, homenageado desta Sessão Solene. O Excelentíssimo Senhor
Rodrigo Lago, Secretário-Chefe da Casa Civil. Exmo Senhor Hernando
Macedo, Secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária. Exmo
Senhor Prefeito de Matões, Ferdinando Coutinho. Exma Senhora Cleide
Coutinho, ex-Deputada Estadual. Concedo a palavra ao Deputado
Rigo Teles, autor da proposição.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Excelentíssimo
Senhor Deputado Glalbert Cutrim, Presidente desta Sessão Solene;
Senhor Antônio Apolônio de Alencar, homenageado desta Sessão
Solene; Excelentíssimo Senhor Rodrigo Lago, Secretário de Estado,
Chefe da Casa Civil, que neste ato representa o Governador Flávio
Dino; Excelentíssimo Senhor Hernando Macedo, Secretário de Estado
de Trabalho e Economia Solidária; Excelentíssimo Senhor
Fernandinando Coutinho, Prefeito de Matões; Excelentíssima Senhora,
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eterna Deputada desta Casa, nossa amiga que muito nos ensina com
seu aprendizado, de senhora, mãe, de esposa, de amiga e, mais uma
vez, eterna Deputada Estadual, Dra. Cleide Coutinho; Senhor Gil
Cutrim, ex-Prefeito de São José de Ribamar; Senhor Márcio Jerry;
Senhora Tais Coutinho, Vereadora de Caxias; Senhor Mário Assunção,
Vereador de Caxias, minhas Senhoras, meus Senhores, Senhoras e
Senhores Deputados. Antônio Apolônio de Alencar nasceu em 24 de
Junho de 1948, em Pio IX, Estado do Piauí. É um empresário caxiense
de sucesso, entre os seus empreendimentos empresariais, destacam-se
os comércios de materiais de construção, vidraçarias, carnes de qualidade
e a criação de gado bovino. Como pecuarista, foi Presidente da
Associação de Criadores de Caxias, onde prestou relevantes serviços a
esse ramo da agricultura. No ramo de material de construção, foi
proprietário do Shopping das Construções, em vidraçaria, é proprietário
do Shopping dos Vidros, no ramo de carne, é proprietário do Shopping
das Carnes. É o homem que tem shopping. Casado com a senhora
Maria de Lourdes Bezerra de Alencar, com a qual tem quatro filhos,
Ireneide Maria Bezerra de Alencar, professora e advogada, atualmente
Coordenadora do Procon da Cidade de Caxias, Ionaldo José Bezerra de
Alencar, empresário, político. Ionaldo foi Vereador de Caxias por quatro
mandatos e Presidente da Câmara Municipal de Caxias, por cinco
legislaturas. Esmirnia Maria Bezerra de Alencar, empresária do ramo
de móveis planejados e administradora de empresas. Irowagner
Apolônio Bezerra de Alencar, empresário do ramo da construção civil
e administrador de empresas, além dos quatro filhos. Apolônio, como
é conhecido em Caxias, terra que adotou para viver, trabalhar, tem dez
netos. Antônio Apolônio de Alencar chegou em Caxias, em 1972,
trazendo na sua bagagem um grande sonho: trabalhar e contribuir para
o desenvolvimento social e político da terra do poeta Antônio Gonçalves
Dias e de ajudar na preservação dos títulos de nobreza cultural daquela
terra, cognominada Princesa do Sertão Maranhense. Ele trabalhou,
contribuiu e contribui e o sonho se fez a vida, vida esta que a cada dia
mais patente, mais presente e mais viva em seus setores da economia,
da política e da cidade de Caxias. Pelo seu empreendedorismo e
responsabilidade social, em Caxias, Apolônio recebeu da Câmara
Municipal de Caxias um honroso Título de Cidadão Caxiense. Antônio
Apolônio de Alencar foi presidente do Rotary Club de Caxias, do
Clube dos Diretores Lojistas CDL, e venerável da Loja Maçônica
Cruzeiro do Sul. Ao chegar em Caxias, em 1972, Apolônio foi pioneiro
em venda de crédito de porta em porta, facilitando e flexibilizando
aquisição de utilidades do lar e outros bens do consumo à comunidade
caxiense. Sertanejo calejado com a mão na vida do agreste piauiense,
Apolônio chegou lá em Caxias para desbravar um ramo comercial ainda
intocado, desbravou e fez sucesso de vendas tanto em Caxias como
nos municípios vizinhos e na região, vendas de redes de porta em
porta suprindo a necessidade e trazendo satisfação a todos que se
tornaram seus clientes e se tornaram amigos , por isso que hoje tem
vários shoppings. Chefe político Antônio Apolônio de Alencar
coordenou todas as campanhas que elegeram o seu filho Ironaldo
Bezerra de Alencar a vereador de Caxias, Presidente da Câmara e amigo
de todos os caxienses, Apolônio fez da amizade a sua arma para eleger
Ironaldo sendo o slogan de toda as suas campanhas vitoriosas, nossa
arma é a amizade. Antônio Apolônio de Alencar é um homem de família
e leva a todos que têm a felicidade de encontrá-lo no seu caminho, a
palavra do amigo, do empresário, do chefe de família e do chefe político
da terra das palmeiras, cantada e decantada em versos pelo poeta
Antônio Gonçalves Dias.  Filho ilustre dessa terra amada por todos
que adotaram mais  um Antônio em Caxias, Apolônio, o conheço ao
longo de muitos anos faz parte da minha família e orgulhosamente
faço parte da sua família tendo Apolônio como primo da minha mãe,
Francisca Teles de Sousa, que era Teles de Alencar e substituiu Alencar
por Sousa, que era do meu pai e o conheço pelo seu trabalho, pelo
desenvolvimento, pela sua bravura de homem simples que vem do
interior do Piauí, ainda na década sofrida da grande seca que assolou o
nosso país e o nosso Nordeste e o Piauí não ficava distante. Acreditou
no Maranhão, veio pelo Maranhão, seu Apolônio, porque acreditou

nesta terra, esta terra de Gonçalves Dias e por isso que esta Casa
Legislativa, não eu que somente o autor do Título, mas todos 42
Deputados e Deputadas com assento nesta Casa subscreveram e
aprovaram esse título. Essa tão honrosa condecoração que V. S.ª vai
receber nesse momento, que é um Título de Cidadão, que é uma certidão
de nascimento que esta Casa Legislativa do Estado do Maranhão, pelo
reconhecimento do seu trabalho, fez, outorgou e aprovou e V. S.ª irá
receber nesse momento. Parabéns. Mais um cidadão que contribuiu,
contribui e contribuirá para o desenvolvimento e o crescimento do
nosso Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Convoco para compor a Mesa o Deputado
Federal José Reinaldo Tavares. Convido o Deputado Rigo Teles para
presidir a sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES – Concedo a palavra ao homenageado, Antônio Apolônio.
Antes do senhor Apolônio usar a palavra, vamos fazer a condecoração.
Queria que todos ficassem de pé. Senhor Antônio Apolônio de Alencar,
agora é cidadão maranhense de fato e de direito. Concedo a palavra ao
homenageado, Antônio Apolônio de Alencar.

O SENHOR ANTÔNIO APOLÔNIO DE ALENCAR –
Senhor Presidente Deputado Rigo Teles, Senhoras e Senhores
Deputados aqui presentes,  senhores e senhoras aqui que nos
acompanha, eu quero agradecer de coração, em nome de minha família,
a todos os senhores que estão aqui, que falaram muito em Caxias e
outros aqui de São Luís para vir neste momento. Este momento para
mim é de uma grande honra, porque eu pertenço ao Maranhão, na
verdade. Porque aqui cheguei, trabalhei e criei a minha família. Senhores,
eu não podia vir aqui nesta Casa e não fazer uma deferência ao meu
amigo Humberto Coutinho. Humberto foi um dos grandes amigos que
eu tive em Caxias. Humberto e eu fizemos políticas juntos, com uma
certa diferença, porque ele era um político de verdade. Mas eu nunca vi
uma pessoa tão fácil de se lidar como era o Deputado Humberto
Coutinho. Doutora Cleide, que aqui está, nós perdemos um amigo,
mas ele não vai sair da nossa memória. E é a senhora que vai alimentar
tudo isso, que nós vamos transformar. Já tinha amizade com a senhora,
a parte da amizade dele com a senhora. A senhora é nossa amiga, é
nossa correligionária. A senhora vai ser a nossa deputada e isso nos
conforta muito, mas você e eu sou um dos que lembram do Humberto
diariamente e sinto falta em determinado momento. E aqui eu não
poderia deixar de estar lembrando e falando o nome dele. Senhores
Deputados, esse título para mim é uma honra. É uma honra, porque
nós estamos no Maranhão há 46 anos. Esses 46 anos foi de muito
trabalho, de muita luta, de muita responsabilidade por aquilo que
fizemos. Então nós estamos aqui e estamos agradecendo e dizendo: eu
nãos se merecia isso. Mas já que vocês tiveram a boa vontade, nós
estamos recebendo com alegria. E ela não vai sair nunca da nossa
lembrança. Sem dúvidas, um dos momentos que fica eternamente na
nossa mente. Muito obrigado novamente aos senhores. E eu preciso de
uns tópicos aqui para ver se eu não esqueci. Eu não sei como agradecer
a V. Exas., mas nossa gratidão é do tamanho desta Casa, podem ter
certeza disso. Ainda mais feliz pela importância desse título de cidadão
maranhense que ora recebo e que partiu de um primo, deputado, amigo,
que é o Deputado Rigo Teles. Rigo Teles, muito obrigado pela
lembrança. E eu quero lhe agradecer de coração pela sua iniciativa.
Neste momento passa na minha cabeça um filme da minha vinda para
Caxias, da minha vinda para o Maranhão. Porque na realidade eu saí de
Pio IX, trazido por um amigo, parente conterrâneo, que há mais de 20
anos que não o via. E hoje ele aqui se encontra. Aquele carequinha que
está bem ali na frente foi o pivô. A nossa região muito seca, muito
difícil. A gente sofrendo com tudo e existia a vontade de crescer, a
vontade de trabalhar e a condição lá não era suficiente. Então tinha
naquela época um pessoal que falava muito no Maranhão. O Maranhão
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era muito produtivo. O Maranhão era muito bom. No Maranhão chove
muito. Caboclo da minha região gosta de chuva, porque lá não chove.
No dia em que dá uma chuva é uma festa. Então vou para o Maranhão.
Saí de lá para vir para São Luís do Maranhão. Em São Luís, porque ele
já morava aqui. Mas não sei se vocês se lembram dessa passagem, mas
nós chegamos em Teresina, saímos de lá meio-dia, chegamos em Teresina
às 23 horas, vejam a distância, são 400 quilômetros, vejam o tamanho
das estradas, do carro que a gente vinha, pegava capão, bode, todas
essas coisas que o ônibus parava para pegar. Era o ônibus da empresa
Miguel Leal. Teresina não tinha rodoviária, e a gente conversando ali
por aquelas calçadas, eu dizia para ele: “Rapaz, eu gostaria de trabalhar
numa cidade do interior”. Como ele já tinha o conhecimento, uma certa
condição por aqui, ele me disse: “Por que nós não vamos olhar Caxias?
Caxias é uma cidade que está crescendo e nós já estamos botando um
negócio lá”. Era para o irmão dele. “Então vamos”. E aí viemos para
Caxias. Chegamos às oito horas da manhã, pela empresa Saldanha, ao
Centro de Caxias, que não tinha rodoviária lá naquela época. Subimos
andando, procurando a casa do irmão dele, que morava o irmão dele lá,
que trabalhava com ele, que era no bairro Pequizeiro, é onde eu cheguei
e fiquei até hoje. Nós subimos andando com vontade de perguntar, mas
caboco tem medo até de gente quando chega em cidade grande. Na
minha terra, chama é matuto, aqui no Maranhão que chama caboco.
Então, paramos num lugar para perguntar, era um cabaré, a Casa Amarela,
e as mulheres disseram logo: “Não, o pequizeiro é bem aí, mas, se
quiser ficar aqui, aqui é o lugar”. “Não, a gente vai nesse pequizeiro
mesmo”. E lá fomos. Chegando lá, foi uma festa que ele encontrou o
irmão dele, e tinha um pessoal arrumando umas mercadorias assim do
lado, iam sair para vender, e eu disse a eles: “Rapaz, eu vou com
vocês”. Larguei eles de mão e fomos vender redes no bairro Caldeirão,
em Caxias, que ainda hoje existe. O meu amigo Tarciso mora lá. Cada
qual levou oito redes, éramos três, e a uma hora da tarde ou antes disso,
eu já tinha vendido as minhas e eles estavam tentando vender as deles:
“Não, nós só vamos embora quando vender tudo. Eu vou ajudar vocês
a vender”. Vendemos todas e fomos para casa. Eu voltei animado com
vontade de ficar lá, pensando: aqui dá para mim. A minha vontade era
de trabalhar, não importava o serviço. Se fosse um serviço honesto,
nós íamos embora. Cheguei, contei a história para ele e ele disse: “Você
fica aqui”. Eu disse: “Mas como eu fico aqui? Sem dinheiro, sem
conhecer ninguém”. Caboco, como eu falei, era muito difícil. Aí ele
disse: “Não, não se preocupe, não, nós vamos dar um jeito já, já”.
Fomos até a Telma em Caxias, que era a cabinezinha, veja como as
coisas cresceram, eram duas cabines, nós procuramos crescer junto
com o crescimento de Caxias e, graças a Deus, que nos ajudou, nós
fizemos isso. Fomos à Telma, ele ligou para Fortaleza para um cidadão
por nome Dionésio, depois esse cidadão se tornou meu amigo. Eu
disse: “Mande no caminhão que sai daí amanhã 100 redes. Deixa em
Caxias e entrego para o senhor Antônio Apolônio”. Oh, não deu outra.
No dia seguinte, a rede estava em Caxias, e eu caí em campo vendendo
essas redes. Naquele tempo, a gente comprava uma rede por oito reais
e vendia por 30. E recebia logo dez conto de entrada. Com menos de 20
dias, eu tinha vendido as redes, já tinha o dinheiro das redes e mais da
metade, dava para comprar já 150 redes. O que eu fiz? Peguei um
ônibus à noite em Teresina e fui para Fortaleza, sem conhecer ninguém,
mas tinha um primo meu que morava lá. Veja quando a coisa é pra dar
certo. Quando cheguei à rodoviária, meu primo estava deixando uma
pessoa que viajava: “Rapaz, tu aqui!”. A história foi muito boa ali,
contei a história para ele e ele disse: “Não, meu amigo, vamos lá”. Fui
lá, chegamos e ele nos recebeu muito bem. Procurei a minha conta e
disse: “Mas sua conta é só no próximo mês”. “Não, não tem problema,
não, eu quero pagar”. E paguei. Essa historinha ninguém quer muito
ouvir, mas ela faz parte da minha vida. Paguei e ele disse: “Quantas
redes vai levar?”. Eu disse: “Umas seis”. “Não, você vai levar 500”. Eu
disse: “Não, 500 é muito, mas eu levo 300”. “Então está bom. Dá aí as
300 redes”. Ele virou na cadeira e viu um depósito de mercadoria que
tinha do Pan Americano, do seu Walter Marinho. Eu disse: “Walter,
vai passar um rapaz aí”, e ele nem tinha combinado comigo. “Vai

passar um cidadão aí e o que ele quiser comprar de mercadoria para
levar para o Maranhão pode vender”. Eu, muito corajoso e com muita
vontade de ir para a luta, passei lá, comprei 200 camisas. Naquele
tempo, ele mandava fazer roupa, trouxe uns cortes de pano para vender,
essas coisas assim. E cheguei a Caxias, fiz o mesmo serviço. Isso nos
levantou muito, já deu para ir buscar a família que eu tinha deixado lá,
já com o dinheiro do lucro das coisas sem mexer no capital. E essa foi
a nossa trajetória. Se for contar aqui, dá para passar uma semana
contando história. Mas nasceu a nossa trajetória por aí. Daí os senhores
tirem a conclusão de como foi difícil. Trouxe a minha mulher para
Caxias, trazendo a minha filha com um ano e meio e meu filho. Quando
eu saí de lá, ele tinha um mês e oito dias, mas quando fui buscar já tinha
três meses, que é este grandão aqui, o Ironaldo, meu braço direito.
Então veja, foi tudo isso e muito mais. Deus ajudou e nós tocamos o
barco para frente, viramos empresários, chegamos a trabalhar em muitas
cidades do estado do Maranhão, muitas mesmo, acho que tínhamos
negócio em 40, 50, 60 cidades. Muito carro trabalhando, muito
funcionário, isso nos deu uma experiência de trabalho muito grande e
me deu uma coisa, que eu costumo dizer que sou milionário nessa
parte, que foi a minha criação de família. Aprendi a criar os meninos
com muita autoridade, mas com muita amizade também e isso nos deu
uma maneira de trabalhar juntos. Eles foram crescendo e foram
trabalhando. Lá em casa todo mundo trabalha até hoje, ninguém pode
deixar de trabalhar, a nossa vida é o trabalho. Hoje a gente já tem tempo
de tirar uma semana para passear, de ir até para fora do Brasil. Este ano
tirei uma semana e fui para fora do Brasil. Então isso é uma coisa que
não é fácil de se fazer, mas Deus ajudou e fizemos. Acho que eu, no
Maranhão, galguei quase tudo, acho que a única coisa que faltava era o
título e agora eu já estou com ele na mão. Então, gente, essas coisas têm
uma tradição antiga. Eu costumo dizer que o que tenho de bom eu
aprendi com o meu pai e o que tenho de ruim fui eu mesmo que fiz.
Então essas histórias, não tem discurso, eu não sou de discurso, acho
que passei um ano ou dois sem falar e ainda fico pior. Lá em casa, quem
discursa para nós é o Ironaldo e o Vavá, que é muito ligado a mim, é
amigo também, porque lá somos pai e filho, mas somos amigos. Nós
bebemos cachaça juntos, farreamos juntos, fazemos qualquer coisa
juntos. Eu fiz isso com eles desde novinhos, com 10 anos eu já estava
fazendo isso com eles porque eu sabia que eles iam fazer, então era
melhor ir comigo que teria uma boa companhia. Então isso tudo
aconteceu dentro do nosso quadrado. Tive uma contribuição grande da
minha mulher. A minha mulher, quando casei com ela só tinha 16 anos,
teve 02 meninos até 18 anos. Veja bem, uma mulher de 18 anos enfrentar
uma barra dessa não é fácil. Uma menina pequena com um menino
recém-nascido, como ela ficou lá 02 meses, ficou muito tempo aqui
ainda nessa luta, mas nunca desanimamos. Nós sempre pautando pelo
trabalho. Nós vamos trabalhar, vamos vencer e vencemos. Nós somos
vencedores, tenho certeza disso. Agradeço demais aos senhores que
estão presentes, agradeço aos deputados, agradeço ao deputado Rigo
Teles e sinto falta neste momento aqui do deputado Humberto Coutinho
com quem eu conversava muito, até as dificuldades da vida. Essa minha
história o Humberto Coutinho sabia de cor e salteada. Ele me incentivava
muito. Quando botamos o negócio de vidro lá, o Humberto ia muito lá.
Eu falo de Humberto aqui porque eu sei que todo mundo gostava dele.
Ele ia lá. O negócio ia crescendo, ele chegava e dizia assim: “Olha o teu
serviço, tem mais mesa”. Isso porque o vidreiro trabalha em cima de
mesa. “Tem mais mesa, o negócio aqui cresceu”. Em relação aos
funcionários, e perguntou: “Tirou alguém”? Eu disse que não: - Não
tirei não, Humberto. E ele dizia: “Você é um vencedor, você é um
vencedor”. Então essas coisas me confortavam. Mas novamente volto
a agradecer a todos os senhores, a todas as senhoras que estão aqui
presentes, especialmente ao deputado Rigo Teles por ter sido o
idealizador deste título. Este título me honra e minha responsabilidade
cresce com o Maranhão, como cresceu com Caxias quando recebi o
título de cidadão caxiense. Então vou trabalhar para não decepcionar
ninguém, nem os políticos nem os amigos, mas a nossa história é essa
bem aí. Daí para cá veio a trajetória que não é muito diferente, mas
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graças a Deus as coisas mudaram. Nós trabalhamos e nos socializamos
com o Maranhão. Hoje somos maranhenses com muito prazer. Nós
sabemos que tivemos uma parcela de contribuição para isso. Nós somos
pagadores de impostos na nossa empresa, trabalhamos muito fazemos
muita a parte social, minha mulher gosta disso, meu filho gosta disso,
eu gosto disso, então isso só nos conforta, só nos ajuda, só aumenta a
nossa responsabilidade e nos dá mais coragem. Senhores deputados,
muito obrigado pelo título. O título para mim é uma honra e não sai de
mim nunca. Um abraço a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RIGO TELES - Quero aqui agradecer aos deputados que já estiveram
presentes, mas por alguns motivos tiveram que se ausentar: deputado
Eduardo Braide, deputado Wellington do Curso, deputado Marco
Aurélio, deputado Rogério Cafeteira. E os deputados que continuam
presentes, agradecer também vossas presenças: deputado Ricardo Rios,
deputado Rafael Leitoa, deputado Carlinhos Florêncio, deputado
Alexandre Almeida, deputado Glalbert Cutrim que presidia minutos
antes esta sessão. E nós, senhor Apolônio, quando colocamos esse
título para ser aprovado nesta Casa, é porque o conhecemos como
amigo, como cidadão, como parente em especial, que tenho orgulho de
dizer que sou parente de Vossa Senhoria, dos seus familiares, dos seus
filhos e amigo dos seus amigos. E esta Casa Legislativa para conceder
uma honraria, um título de cidadão ao senhor Apolônio, é porque com
certeza o senhor tem trabalho prestado não só em Caxias, mas em todo
o estado do Maranhão. É um reconhecimento desta Casa Legislativa a
este piauiense que nas suas simples palavras, mas falou toda a verdade,
falou sua trajetória, falou de onde veio e aqui lhe parabenizo. Aqueles
que quiserem iniciar uma vida como empresário é começar vendendo
rede, porque o lucro realmente é muito bom. Então, senhor Apolônio,
esta Casa só tem a lhe agradecer e quem está de parabéns não somos
nós deputados e sim o povo do Maranhão, em especial o povo de
Caxias, a nossa querida Cleide Coutinho que muito bem representa
aqui o nosso saudoso e eterno Humberto Coutinho, que como Vossa
Senhoria falou muito bem, é um homem inesquecível tanto em Caxias
como no Maranhão e que também não era um maranhense, mas que
trabalhou muito e ajudou muito a crescer o nosso estado do Maranhão.
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 12 DE JULHO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada em comemoração
aos 70 anos da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB), Requerimento de
nossa autoria de número 199. Neste momento convidamos para compor
a Mesa o Exmo Senhor Pastor Enos Ferreira, Secretário de Estado de
Projetos Especiais, neste ato, representando o Governador do Estado
Flávio Dino. Convidamos a Exma Senhora Deputada Federal Eliziane
Gama. Convidamos a Exma Senhora Fátima Ribeiro, Secretária
Municipal de Segurança Alimentar, neste ato representando o Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior. Convidamos o Pastor
Adriano Casanova, Secretário Regional da Sociedade Bíblica do Brasil
no Estado do Pará. Convidamos o Pastor Gumercindo Tourinho, ex-
Deputado pelo Estado do Ceará. Convidamos o Pastor José Francisco
Aranha, Presidente do Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no
Estado do Maranhão. Convido a todos para se postarem em posição
de respeito para a execução do Hino Nacional, pela banda do 24º
Batalhão de Infantaria de Selva do Exército Brasileiro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Registro, com muita honra, a presença

neste Plenário do ex-Presidente desta Casa, Pavão Filho, hoje Vereador
na Câmara Municipal de São Luís. Seja bem-vindo, Presidente, a este
Poder. Neste momento o Pastor Adriano Casanova, representante da
Sociedade Bíblica do Brasil, do estado do Pará, fará uma oração
abençoando este momento.

O SENHOR PASTOR ADRIANO CASANOVA - Bom dia a
todos. Queria saudar a todos com a graça, com a paz do Nosso Senhor.
Vamos ficar em pé para que a gente possa orar ao nosso Deus pedindo
que Ele nos abençoe nesta Sessão Solene em comemoração aos 70
Anos da Sociedade Bíblica do Brasil. Oremos. Amado Deus, louvado
seja o teu nome Senhor. Nós queremos te agradecer por este dia, por
este momento, por esta Sessão Solene alusiva aos 70 Anos da Sociedade
Bíblica do Brasil, reconhecendo que o Senhor tenha abençoado diante
de tantos desafios e de tantos problemas que encontramos e temos
vencido pela tua graça. Nos abençoa que esta Sessão Solene seja
dirigida pelo teu Espírito Santo e que em tudo o teu nome seja glorificado.
Nós oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Passo a Presidência dos trabalhos, ao nobre
colega Deputado Levi Pontes para dar prosseguimento a esta sessão
solene.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Obrigado, Deputado Edivaldo Holanda. É com
muita emoção e muito orgulho que presido esta sessão solene, da mais
alta importância e envergadura para a humanidade, um momento muito
oportuno por aquilo que vem acontecendo no mundo e mormente, aqui
no Brasil, porque a gente sabe que a Sociedade Bíblica do Brasil que
nenhum autor no mundo, por mais sábio que seja dentre os homens,
conseguiu alcançar a proeza de fazer de seu livro o mais incrível best-
seller da história da humanidade, campeão em leitura, tradução e
distribuição, do papel à era digital. A Bíblia já foi traduzida para quase
setecentas línguas e a Sociedade Bíblica do Brasil tem grande parcela
nessa história. Como todos sabem, a Sociedade tem a Bíblia
disponibilizada também em formato eletrônico, com acesso por meio
de smartphones e leitores digitais, ou seja, acompanhando os avanços
tecnológicos. Concluo dizendo até aqui nos ajudou o Senhor.
Convidamos o Pastor Adriano Casanova, representante da Sociedade
Bíblica do Estado do Pará, para entregar ao Deputado Edivaldo Holanda
o certificado da Sociedade Bíblica do Brasil. Convidamos o Deputado
Edivaldo Holanda para fazer a entrega da placa de reconhecimento in
memoriam ao Presbítero José Carlos Castelo Branco, aqui
representando por sua esposa, a Senhora Filomena Eliza Castelo
Branco. Como a homenagem é in memoriam, a caixa não pode ser
aberta. Neste momento faremos a entrega de Placas de reconhecimento
da Assembleia Legislativa do Maranhão para o Coronel Célio Roberto
de Araújo, Comandante do Corpo de Bombeiros do Estado do
Maranhão, nesta oportunidade, representado pelo Coronel Bombeiro
Jesus Marreiros. Convido o Deputado Edivaldo Holanda para fazer a
respectiva entrega. Receba das mãos do Deputado Edivaldo Holanda a
sua homenagem. Convidamos o Pastor José Benedito Alves, Ministério
Cristo para as Nações, Pastor Gumercindo Tourinho Filho, Ex-
deputado federal pelo Ceará.

O SENHOR PASTOR GUMERCINDO - Excelentíssimo
Senhor Deputado que preside esta sessão solene, Deputado Levi, eu
tenho a honra de conhecer e me congratular. Eu estendo a todos que
estão presentes, Excelentíssimo Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
que é o autor do requerimento e meu irmão em Cristo, Excelentíssimo
Senhor Enos Ferreira, Excelentíssimo Senhor Pastor Adriano Casanova,
que está aqui hoje também representando a Sociedade Bíblica do Brasil
conosco na Mesa, Excelentíssima Senhora Deputada Federal Eliziane
Gama e a Senhora Fátima Ribeiro, Secretária Municipal de Segurança
Alimentar, que neste ato representa o Prefeito de São Luís, nossa
capital, o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Quero até dizer a ela que
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tive a honra de conhecê-la. Pastor Aranha, que é um dos responsáveis
por esse momento que eu considero importante, porque a Sociedade
Bíblica do Brasil tem um papel, assim, fundamental junto a toda
sociedade brasileira. Nós, os cristãos, somos uma semente permanente
para a plantação das boas notícias que sempre levam a liberdade que
traz a paz, e é isso que a gente todo dia luta em uma guerra permanente.
O nosso general é acostumado, nunca perde batalha, então que nós
possamos hoje lembrar essa data como uma data em que ressurge o
comando de todos nós em Jesus Cristo porque Ele, sim, Ele é o único
e verdadeiro caminho. Não adianta a gente só receber a homenagem, é
muito importante a gente ser lembrado para reerguer as forças, mas
mais importante, conhecendo a palavra, é a gente ir para o campo,
porque a bíblia diz que grande é a seara e poucos são os trabalhadores.
Então, que nós aprendamos todos os dias, por meio desta Casa, que
tem um sistema de comunicação fantástico, eu sei que muitas pessoas
estão ouvindo agora, não só do Maranhão, mas de todo Brasil pela
televisão. Dizer que nós temos, sim, como mudar o Brasil. A Sociedade
Bíblica, todos os dias, te dá a oportunidade de ler mais, conviver mais,
aprender mais sobre Deus porque, se a gente aprender mais sobre
Deus, ninguém discute religião, religião não leva a lugar nenhum, mas
conhecer a verdade nos leva a ser libertos, e não há coisa mais fantástica
do que liberdade. Eu costumo dizer que fomos feitos por Deus para
sermos rio de águas correntes e não açude, o açude ele estagna a água.
Então aproveito esta oportunidade para dizer que muito me honra, eu
sou um homem que crê sem duvidar no Deus de Israel e sei que o
importante é a gente não só conhecer, é ter intimidade com o nosso
Deus, com o nosso Pai. Eu sempre digo que nós, que somos seres
humanos falhos, queremos tudo de bom para nossos filhos, imagine
Deus, o quanto Ele quer de nós, de você que está nos ouvindo agora: é
essa aproximação, essa intimidade, porque Ele sabe o caminho certo
que a gente deve andar, e a Sociedade Bíblica do Brasil é um dos meios
que levam você a conhecer. Então eu fico muito feliz em estar aqui hoje
participando com vocês dessa grandeza de atitude de homens que se
lembram que existem instituições nacionais que estão lembrando de
chegar junto daquele que precisa se erguer. Olha, eu vou encerrar dizendo
o seguinte: a palavra de Deus diz que nem só de pão viverá o homem.
Eu estava olhando aqui o Presidente da Casa sendo homenageado,
vendo esse Deputado aqui tirando de seu tempo para estar conosco
aqui. Eu já andei nessas cadeiras lá no Ceará, sei da luta que a gente tem
todos os dias, sei do que o povo realmente precisa, mas eu quero dizer
a você que a palavra de Deus é muito clara quando diz que nem só de
pão viverá o homem, nem só dessa cadeira, dessa bancada, dessa Mesa
Diretora, de quem senta ao meu lado viverá o homem, mas, se você não
alimentar o espírito, você não consegue vencer a carne, e a carne é
tremendamente difícil, a gente conviver com ela é difícil, não existe
bom com ela porque ela sempre luta para ser maior do que o espírito,
mas quem vai para a glória é o espírito. Que Deus abençoe vocês. Foi
muito bom, Presidente, meu irmão Edivaldo, muito bom estar com
vocês. Minha cara Deputada, que a gente continue lutando sob o
comando do general que não perde a batalha que é Jesus. Shalon a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
LEVI PONTES - Neste momento, eu gostaria de fazer uma justa
homenagem com a presença do Ex-deputado federal, meu amigo e
amigo do meu pai, o diácono Antônio da Conceição Costa Ferreira.
Quero render nossas homenagens a essa pessoa tão ilustre e importante
para todos os cristãos do Maranhão. Seja bem-vindo, Costa. Passamos
a palavra ao Pastor José Francisco Aranha, Presidente do Diretório da
Sociedade Maranhense.

O SENHOR JOSÉ FRANCISCO ARANHA - Eu saúdo a
todos na pessoa do mestre, pastor, irmão Ezequiel Costa e Silva. Há
alguns dias, eu escrevi um artigo sobre uma jovem democracia chamada
Israel. As pessoas que receberam esses mimos, inclusive tem uma
homenagem da SBB a Israel, ambas completam 70 anos de

independência, Israel e a SBB de fundação, mas nada do que aconteceu
lá e aqui seria possível se não fosse o cumprimento de uma profecia
dita pelos profetas escolhidos por Deus para que Israel se juntasse
novamente, para que ali se transformasse em uma Nação. Venceu a
Idade Média, venceu as Cruzadas, venceu a intolerância, venceu no
fim de tudo, venceu todas as batalhas. E hoje temos o prazer e a
felicidade de registrar este momento, que é a independência de um
Estado chamado Israel. Nós sabemos que as lutas que Israel travou,
desde quando ele existe, foram grandes. Nós sabemos que os caminhos
que Israel percorreu são caminhos difíceis. Nós sabemos que venceu a
guerra do Yom Kippur, venceu a guerra dos Seis Dias, venceu tudo
aquilo que Hitler levantou contra ele. Israel está aí forte. Israel está aí
pungente. Israel é uma nação e uma democracia, a única democracia do
Oriente Médio. E por isso a SBB do Maranhão vem prestar esta
homenagem, lembrando o dia em que Ben-Gurion decretou a
Independência de Israel. E atrás dele tinha uma foto do homem que
começou a ter todo esse trabalho, chamado Theodor Reuss e nos
felicitamos. E agradecemos por isto, por esta Sessão histórica, que é a
comemoração de Israel. Como diz a palavra de Deus: Orai pela paz em
Jerusalém e todos nós seremos abençoados. Boa tarde e obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DR. LEVI
PONTES - Passo a palavra ao Pastor Adriano Casanova, Secretário
Regional da Sociedade Bíblica do Estado do Pará.

O SENHOR PASTOR ADRIANO CASANOVA - Mais uma
vez eu queria saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor.
Saudar a Mesa na pessoa do Exmo. Senhor Deputado Edivaldo Holanda,
propositor desta Sessão. Parabéns pela propositura, Deputado
Edivaldo. Exmo. Senhor Deputado Levi Pontes, Presidente desta
Sessão. Também saudar o Exmo. Senhor Enos Ferreira, Secretário de
Estado de Projetos Especiais, neste ato representado o Governador
Flávio Dino. Também a Exma. Senhora Deputada Federal, uma grande
parceira da SBB, Eliziane Gama, que durante anos tem exercido essa
forte parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil, muito obrigado pela
parceria. Exma. Senhora Fátima Ribeiro, Secretária Municipal de
Segurança Alimentar, neste ato representando o Prefeito de São Luís,
Edivaldo Holanda Júnior. Pastor Gumercindo Tourinho, Ex-Deputado
pelo Estado o Ceará. E o nosso Presidente do Diretório da Sociedade
Bíblica do Brasil no Estado do Maranhão, o Pastor José Francisco
Aranha, que além de ser o meu chefe, é um grande amigo também. E eu
podia fazer menção de várias pessoas, porque este é um momento de
celebração pelos 70 anos da SBB. Tenho certeza que sozinho, a
Sociedade Bíblica do Brasil não teria chegado aonde chegou, não teria
construído o que construiu. Então esta solenidade, esta celebração,
esta Sessão Solene dedicamos a todos vocês que têm sido incansáveis
na causa da Bíblia. Eu queria fazer menção aos grandes parceiros que
temos aqui, Vereador Pavão Filho, que tem sido um grande parceiro da
SBB, Pastor Jackson Douglas, também um grande parceiro da SBB, o
Apóstolo Jacir, que foi ex-presidente do Diretório da SBB aqui no
Maranhão e também tem sido um grande parceiro. O Pastor Manoel
Alves, também um grande parceiro nosso, e o Pastor Euzébio. Todos
eles têm realmente dado o sangue, têm andado um quilômetro a mais
para que essa palavra chegue aonde muitas vezes as igrejas não
conseguem chegar. E queria aproveitar este momento, eu queria ler
apenas um versículo da Bíblia. Acho que resume muito o sentimento
de gratidão que temos a Deus pelos 70 anos da Sociedade Bíblica do
Brasil, que está lá no Livro de I Crônicas, 29:13, que diz o seguinte:
Agora pois, oh nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso
nome. Setenta anos da Sociedade Bíblica do Brasil é momento de celebrar.
Muitos não conhecem na essência o que é SBB. A SBB não tem um
empresário por trás, não tem uma pessoa por trás. Foi criada pelas
igrejas para servir as igrejas. E com uma missão, fazer com que essa
palavra chegue a todas as pessoas com uma linguagem que possam
entender e com um preço que possam pagar. Então nós temos muitos
motivos para celebrarmos o nosso Deus nesta tarde. Um dos motivos,
porque a Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais traduzido, é o livro



TERÇA-FEIRA, 07 DE AGOSTO DE 2018                                                                                    DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32

mais distribuído não só no Brasil, mas no mundo todo. Atravessou os
mais diferentes formatos, do papiro ao digital. Isso mostra que é uma
demonstração clara de eternidade e de perpetuidade. Então é o momento
de celebrarmos, porque a Bíblia também é uma demonstração de
atualidade. Hoje nós temos a Bíblia impressa, temos a Bíblica digital,
que está no seu celular. Nós temos a Bíblia à prova d’água, que os
ribeirinhos tanto reclamavam para a gente, que quanto ganhavam uma
Bíblia, quando iam pescar ou fazer outras atividades na sua canoa, na
sua embarcação, molhava a Bíblia e perdia. E a Sociedade Bíblica do
Brasil com essa preocupação criou a Bíblia à prova d’água. Mas não
fica por aí. Também ouvíamos de cegos que queriam ter a sua
independência na leitura da Bíblia, porque dependiam de alguém para
ler a Bíblia para eles, e hoje temos a Bíblia em braile. Estamos
trabalhando na Bíblia em libras. O nosso propósito é fazer com que a
Bíblia chegue a todas as pessoas. Então é um desafio para nós, é um a
alegria para nós, para realmente celebrarmos esses 70 anos. E a Bíblia
continua sendo o livro mais impresso em todo mundo. Só para você ter
uma ideia, a Sociedade Bíblica do Brasil distribuiu só em 2017, 9.814.474
Bíblias no Brasil. Foram quase 10 milhões de Bíblias distribuídas, seja
impressa ou digital. Então realmente é motivo de alegria. A Bíblia para
nós é considerada como um tesouro da humanidade, mas nem tudo é
festa, nem tudo é alegria. E vem agora o desafio. Atualmente nós temos
6.887 línguas faladas no mundo todo e só temos a Bíblia completa em
648 línguas. Ou seja, não temos nem 10% da língua falada. Então você
que tem a sua Bíblia você pode dizer que você é um privilegiado. Você
que realmente tem a Bíblia na sua língua realmente pode dizer que você
é um privilegiado. Outro número interessante, o Novo Testamento.
Nós temos apenas 1.142 línguas e temos uma equipe de tradução da
Sociedade Bíblica do Brasil que tem essa preocupação de fazer com
que a Bíblia chegue na linguagem do povo que está esperando essa
palavra. E atualmente temos aí 1.142 trechos soltos da Bíblia, em
algum outro idioma. A nossa tristeza diante dessa celebração é que
mais de 3.600 línguas não têm nenhuma porção da Bíblia, não têm
nenhum versículo da Bíblia, isso corresponde a 250 milhões de pessoas
que não possuem um trecho da Bíblia. Então fica o nosso desafio para
que possamos realmente pedir ao nosso Deus, para que levante homens
e mulheres comprometidas com a causa da Bíblia, para que essa palavra
que um dia me alcançou, que um dia te alcançou, alcance outras pessoas.
O nosso sentimento de gratidão a Deus por esta Casa, Deputado
Edivaldo, muito obrigado pela propositura. Com certeza essa alegria é
de todos nós, porque você faz parte da SBB. Eu queria realmente
louvar a Deus durante essas 07 décadas que têm nos sustentados, que
têm nos abençoado diante desses desafios que temos seja no Rio, que
temos ali o Luz na Amazônia III, seja na estrada, que temos Luz no
Nordeste, Luz no Sul, sejam nos presídios e aí a gente olha para os
capelães que fazem um trabalho, seja no presídio, seja na escola, seja
no hospital, seja nas associações nós precisamos de vocês para que
realmente esses 70 anos se multipliquem por muito mais anos e com
certeza com muito mais palavra do Senhor disseminada. Eu queria
encerrar a minha fala trazendo uma homenagem ao nosso Presidente, o
Pastor Aranha, que realmente tem trabalhado nos bastidores, tem sido
um grande servo do Senhor, um grande homem do Senhor, tem sido
incansável. Eu queria passar para mão dele essa Bíblia. E nosso desejo
é que Deus continue abençoando São Luís, a cidade de São Luís, que
Deus continue abençoando o Estado do Maranhão, que Deus continue
abençoando a nossa Nação, que Deus continue abençoando o nosso
mundo através da sua palavra, que Deus te abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Passo a palavra a Deputada Federal Eliziane
Gama.

A SENHORA DEPUTADA FEDERAL ELIZIANE GAMA
– Muito boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar o Deputado
Levi Pontes, Presidente desta Sessão Solene, cumprimentar o Deputado

Edivaldo Holanda, autor desta proposição. E, Deputado Edivaldo,
quando cheguei aqui vendo tantos líderes evangélicos, pastores,
mulheres de Deus, vi realmente um ambiente divino, um ambiente com
a presença do Senhor Jesus dentro deste Poder, dentro desta Casa
Legislativa do Estado do Maranhão. Os meus cumprimentos ao Senhor
pela iniciativa. Cumprimentar o Secretário de Estado de Projetos
Especiais que representa, neste ato, o Governador do Estado do
Maranhão Flávio Dino, Doutor Enos Ferreira. Cumprimentar Doutora
Fátima Ribeiro, Secretária de Segurança Alimentar, representando o
nosso Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, que também é um servo de
Deus. Cumprimentar o Pastor Adriano Casanova, Secretário Geral da
SBB. Pastor Gumercindo, ex-deputado federal pelo Estado do Ceará.
Cumprimentar o Pastor Aranha, Presidente do Diretório da SBB aqui
no Estado do Maranhão. E cumprimentar, mais uma vez, a todos os
presentes nesta solenidade. Uma solenidade muito simbólica para o
Brasil, muito simbólica para o Estado do Maranhão, sobretudo queridos,
pelo momento que estamos vivendo hoje no Brasil, um momento de
profunda crise econômica, crise ética e crise moral. Nós temos a
comemoração dos 70 anos de uma organização que surgiu ali logo
depois da Segunda Guerra Mundial e tem um propósito muito firme,
levar as boas novas do Evangelho para a toda a Nação brasileira. Nós
quando pegamos os números do país, sobretudo de educação, de
violência, a gente vai ver números que são realmente preocupantes,
por exemplo, tivemos agora recentemente dados apresentados pelo
Fórum Nacional de Segurança Pública apontando o Brasil com aumento
significativo de violência. Tivemos dados do IPEA apontando o Brasil
com o aumento também nos números da violência. Tivemos agora
recentemente vários outros dados referentes, por exemplo, à questão
da violência doméstica, números também que aumentaram no Brasil. A
gente vê, por exemplo, a questão da alfabetização, o Brasil tem hoje
mais de onze milhões de brasileiros acima de quinze anos analfabetos.
E por que eu trago esses dados hoje aqui nessa tarde? Porque a Sociedade
Bíblica do Brasil faz um trabalho tão extraordinário de evangelização,
através desta literatura, que é Bíblia Sagrada e todos os demais livros
também referentes a mesma temática da evangelização, que tem um
poder vital e fundamental na transformação da vida das pessoas no
Brasil. Quando você pega os percentuais de analfabetismo no País,
você faz um comparativo com os números de analfabetismo dentro da
comunidade evangélica, a diferença é brutal, porque a igreja tem a
Bíblia, a igreja tem a lição bíblica, a igreja tem toda uma literatura que
o jovem, o adulto utiliza e através disso consegue a alfabetização. Ou
seja, a igreja evangélica, a Sociedade Bíblica do Brasil tem um papel
preponderante na transformação social da Nação brasileira. Todos os
senhores que estão aqui presentes, Pastor Joaquim, inclusive, tem um
trabalho muito forte ali na região do Angelim, fazem esse trabalho e
acabam cumprindo um papel importante que às vezes o Governo tem
que direcionar orçamentos milionários para poder alcançar resultados
importantes. E, nesse sentido, Pastor Adriano, eu queria parabenizá-
lo, dizer da minha grande felicidade em fazer parte também dessas
parcerias. Nós temos através do Projeto Fome e Sede de Justiça da
FECMA - Federação das Entidades Cristãs do Maranhão, uma parceria
na área da literatura, a SBB que tem projetos pelo o Brasil afora, como
por exemplo: o Barco que leva a literatura para Região Amazônica. E
em outras regiões do País tem, por exemplo, parcerias com entidades,
levando literatura para crianças às vezes vítimas de violência doméstica,
às vezes vítimas de pedofilia, por exemplo, que é um trabalho que a
gente faz, muitas vezes nem tem tanta informação e o conhecimento,
Pastor Adriano, porque trabalhamos junto na perspectiva missionária,
através também da música, e através da saúde. E essa parceria com a
SBB nesse projeto tem trazido assim resultados importantes para o
nosso Estado do Maranhão e para a nossa capital, que é onde nós
temos uma atuação mais fundamentada. Eu queria cumprimentar todos,
mais uma vez, reafirmar o nosso compromisso para que o poder do
Evangelho, para que a missão maior de Cristo na nossa vida, que é
levar as boas novas do Evangelho, possa fazer parte de nossas vidas,
amados, aonde nós estivermos, seja aqui dentro deste Poder Legislativo,
lá em Brasília, ou como profissionais liberais, a gente fazer a premissa
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bíblica, para que o nosso rosto seja um espelho levando a mensagem de
Cristo nas nossas ações diárias, refletindo a imagem de Cristo nas
nossas ações diárias. Mais uma vez, parabéns ao Deputado Edivaldo
Holanda, o Deputado Levi e a todas as demais autoridades aqui presentes
que eu cumprimento em nome do ex-deputado federal Costa Ferreira.
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
DR. LEVI PONTES – Neste momento, tenho a honra e privilegio de
passar a palavra ao Deputado Edivaldo Holanda, autor do Requerimento
de convocação da presente sessão.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Senhor
Presidente desta Sessão Solene, nobre Deputado Levi Pontes; Exmo.
Senhor Pastor Enos Ferreira, Secretário de Estado de Projetos Especiais,
neste ato, representando o Senhor Governador Flávio Dino; Exma.
Senhora Deputada Federal Eliziane Gama; Exma. Senhora Fátima
Ribeiro, Secretária Municipal de Segurança Alimentar, neste ato,
representando o Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior.
Pastor Adriano Casanova, Secretário Regional da Sociedade Bíblica,
no Estado do Pará. Pastor Gumercindo Tourinho, ex-Deputado Federal,
pelo Estado do Ceará. Pastor José Francisco Aranha, Presidente do
Diretório da Sociedade Bíblica do Brasil no Estado do Maranhão.
Senhor Presidente, demais membros desta augusta Mesa. Senhoras e
Senhores, meus queridos irmãos, continuar aqui quebrando um pouco
o protocolo saudando a família do nosso Pastor Ezequiel Costa e
Silva, que é tão querido. Bem-vindo, querido irmão, Pastor Ezequiel.
Sou eu, Edivaldo, seu irmão de tantas décadas. Quero saudar também
a família do nosso querido irmão Zé Carlos Castelo Branco na pessoa
de Flor e a família do nosso querido Deputado federal Costa Ferreira,
companheiro incansável na luta por este estado e pelo nosso querido
Brasil. Saudar todos os pastores presbíteros, capelães, diáconos, todos
os amigos, os irmãos, a imprensa presente neste momento, senhores
telespectadores da TV Assembleia, da rádio, da internet, em todo o
planeta. Sou fruto de um milagre da Bíblia Sagrada, nasci no Sertão
Nordestino, numa família pobre de 11 irmãos, criados trabalhando
desde os três anos de idade para sobreviver, sendo levados por dentro
das capoeiras, muitas vezes no cangote do meu pai e de outros irmãos
mais antigos para estudar a palavra na escola bíblica dominical, lá nos
sertões secos da Paraíba, quando o pastor era uma figura raríssima, um
inexistente em território sertanejo. Recebíamos, principalmente,
missionários americanos meses distantes uns dos outros, duas ou três
vezes por ano, para ouvir a palavra. Aquela família de 11 filhos cresceu
perante secas que ceifaram muitas vidas de parentes e amigos. Muitos
se desviaram por este País afora sem destino, mas a nossa família Deus
preservou integralmente até hoje sem nenhum se desviar da palavra
que aprendeu a conhecer desde os primeiros instantes de vida. Havia a
velha EPB, Escola Bíblica de Férias, uma Escola Popular Batista. Eu
não quis dizer Batista para respeitar os outros. Esta semana uma
jovenzinha me procurou, queria que o irmão, lá da Assembleia de
Deus, pertinho ali do Pastor Jackson Douglas, ajudasse a organizar
uma EBF. Eu disse: “oh, minha irmã, que saudade”. Muito bem. Então
a palavra de Deus é suficiente, Deputada Eliziane Gama, para ensinar.
Um sábio diz: “Ensina a criança no caminho em que deve andar e, ainda
quando for velho, não se desviará dele”. Eu vejo muita gente dando
testemunho porque se desviou, foi para o mundo das drogas e agora
volta para a Casa de Deus e dá aquele testemunho. Eu fico pensando,
meu querido pastor, eu não tenho esse testemunho, Deus não permitiu,
nasci e cresci ouvindo a palavra, Deputado Costa Ferreira, e não consegui
me desviar dela, mesmo estando na política. Eu não tenho este
testemunho, graças a Deus, por quê? Porque uma vez, eu vou concluir,
porque nós temos um coquetel e está todo mundo com fome. Certa
feita, eu muito jovenzinho chegava na Segunda Igreja Batista e
conversando com uma querida irmã, eu era candidato a vereador, ela
disse assim: “Eu não vou votar no irmão”. Eu disse: “Por quê?” “Porque
o irmão vai deixar de ser crente”. Eu ainda muito jovem fiquei

horrorizado com aquela sentença. “Meu Deus, será que vai acontecer
isso comigo?” Mas a palavra de Deus ela é suficiente. Um pouco de
ciência nos afasta de Deus, muito nos aproxima. Quem disse isso foi o
grande cientista Louis Pasteur. Essa palavra tem transformado vidas
em todo o planeta. Parabenizo aqui o senhor Secretário Executivo da
Sociedade Bíblica do Brasil por estar à frente desse trabalho, o nosso
pastor Aranha, que é quem solicitou esta audiência aqui, esta sessão
solene. Obrigado por esta oportunidade. Obrigado por que vocês estão
ajudando ao Brasil na parte mais sensível, mais importante que a
disseminação da palavra de Deus. Existem três coisas que só pertencem
a Deus: o irrevogável, o irreparável e o indissolúvel. Vitor Hugo, grande
romancista francês. A palavra de Deus é irrevogável. Ela é irreparável
e ela é indissolúvel. Glória a Deus por isso. John Piper disse o seguinte:
“Tire minhas pernas, mas não minha bíblia. Eu posso chegar ao céu
sem andar, mas não sem a palavra de Deus”. Abraham Lincoln disse:
“Estou ultimamente ocupado em ler a bíblia. Tirai o que puderdes
deste livro pelo raciocínio e o resto pela fé e vivereis e morrereis um
homem melhor”. Obrigado a todos vocês pela presença. Obrigado aos
ilustres companheiros e ao nosso querido deputado por estar nos
prestigiando neste momento. Obrigado a toda a direção, ao Gumercindo,
ao Aranha, ao nosso presidente Levi Pontes, originário de uma família
cristã da Assembleia de Deus em Chapadinha, também egresso da seca
do Nordeste lá do Ceará. Fui companheiro de seu pai na rua do Egito
como deputado. Antônio Pontes de Aguiar é o pai dele, um homem
influente naquela cidade de Chapadinha também dentro da Assembleia
de Deus, sobretudo a sua mãe. Obrigado aos queridos pastores que eu
não vou citar nomes, porque eu olho a fisionomia de todos queridos e
amados e eu não poderei omitir o nome de ninguém. Deus abençoe a
todos. Muito obrigado ao nosso querido Deus, obrigado a vocês. Nada
mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e declaro encerrada
a presente sessão.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 656/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando DANIELE
SANTOS CAVALEIRO DE MACEDO, do Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 657/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando
AMINADABE RAQUEL SANTOS DA CRUZ, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 658/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando, a pedido,
CLEMILTON OLIVEIRA DE SOUSA, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 659/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando CARLOS
AUGUSTO ALVES PEREIRA FILHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 660/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando LUIS
EDUARDO SCHLIEBE RIOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 661/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando JOÁDILA
AGUIAR DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3
de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de agosto do ano em curso.

Nº 662/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando MARIANO
PAULISTA DE AZEVEDO NETO, do Cargo em Comissão, Símbolo
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 663/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando JAIRO
GUSMÃO MATOS FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
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1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 664/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando RAFAEL
SOUSA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º
de agosto do ano em curso.

Nº 665/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando MARIANO
PAULISTA DE AZEVEDO NETO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 666/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando ADENNYA
NEVES DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a
partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 667/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando
NANNACHARA CARVALHO DE MORAES NUNES, do Cargo em
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 668/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando
NANNACHARA CARVALHO DE MORAES NUNES, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em
curso.

Nº 669/2018, de 03 de agosto de 2018, exonerando ALDACY
CARNEIRO MARQUES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 670/2018, de 03 de agosto de 2018, nomeando IRLANA
CHEILA SANTOS DE OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de agosto do ano em curso.

Nº 671/2018, de 06 de agosto de 2018, nomeando LUIZ
EDUARDO ELIAS BRAGA, 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.

AVISO DE LICITAÇÃO TIPO CONCORRÊNCIA Nº001/
2018CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3315/2018AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que realizará licitação na modalidade Concorrência,
de nº 001/2018-CPL/ALEMA, do tipo Melhor técnica, cujo objeto
trata da contratação de Agências de Publicidade e Propaganda para as
campanhas institucionais, compreendendo o conjunto de atividades
realizadas integradamente que tenham por objetivo o estudo, o
planejamento, a conceituação, a concepção, a criação, a execução interna,
a intermediação e a supervisão da execução externa, e a distribuição de
publicidade aos veículos e demais meios de divulgação, com o intuito
de atender ao princípio da publicidade e ao direito à informação, por
meio de ideias, princípios, iniciativas ou instituições aos atos da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, localizada na Avenida
Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor, Cohafuma, São Luís-
MA. O recebimento e abertura dos envelopes de Documentação de
Habilitação e de Proposta de Preços será em Sessão Pública a ser
realizada às 09:30 horas do dia 21 de setembro de 2018, na Sala de
Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n,
Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA

www.al.ma.leg.br, na opção”Licitações”.São Luís, 06 de agosto de 2018.
ANDRÉ LUÍS PINTO MAIA Presidente da CPL

LEI Nº 10.920, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Considera de Utilidade Pública o Instituto Mestre
Bita do Barão – IMEBB, com sede e foro no
Município de Codó, no Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei:

Art. 1º - Fica considerado de Utilidade Pública o Instituto
Mestre Bita do Barão – IMEBB, com sede e foro no Município de
Codó, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entrará 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 06 de agosto de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão

LEI Nº 10.919, DE 06 DE AGOSTO DE 2018.

Altera a Lei Estadual nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009, que dispõe sobre Custas e Emolumentos,
e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
de acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da
Constituição do Estado do Maranhão, PROMULGA a    seguinte
Lei:

Art. 1º Os itens 13.2; 13.3; 13.5; 13.7; 13.9.1; 13.9.5; 13.9.6;
13.10; 13.10.5; 13.13.9; 13.14.3; 13.16; 13.21; 13.21.1; 13.21.2; 13.23;
14.1.2; 14.1.3; 14.1.4; 14.1.6; 14.3.3; 14.3.4; 14.6.9; 14.9; 15.8.1;
15.11.9; 15.3; 16.5; 16.6; 16.13.1; 16.13.2, 16.14.1; 16.14.2; 16.14.3;
16.14.4; 16.22.4; 16.25.9; 16.26; 16.26.1; 16.27; 16.27.1; 16.36; 16.37;
17.10; 18.4; 18.7; 18.11, das Tabelas anexas à Lei Estadual nº. 9.109,
de 29 de dezembro de 2009, passam a vigorar conforme anexo do art.
4º desta Lei.

Art. 2º Ficam acrescentados os itens 13.9.7; 13.16.1,13; 16.2;
13.17.4.1; 13.24; 13.25; 13.26; 13.27; 14.5.5; 14.10; 14.10.1; 14.11;
15.1; 15.7.1; 15.7.2; 15.7.3; 15.8.1.1; 15.8.1.2; 15.15; 15.16; 15.16.1;
15.17; 15.18; 15.18.1; 15.19; 15.20; 15.21; 16.2.1; 16.15.2; 16.15.3;
16.15.4; 16.22.6; 16.22.7; 16.38; 16.39; 16.40; 16.41; 16.42; 16.43;
17.10.1; 17.10.2; 17.10.3; 17.10.4, 17.11; 17.12, conforme anexo do
art. 4º desta Lei.

Art. 3º. Ficam revogados os itens 13.12.2, 15.10.3, 16.24.3,
17.5.3, 16.19.2, 16.32, das Tabelas da Lei nº. 9.109, de 29 de dezembro
de 2009.

Art. 4º. As tabelas de XIII a XVIII de emolumentos referentes
aos itens 13.1.1 a 18.12, da Lei nº. 9.109, de 29 de dezembro de 2009,
passam a vigorar com a seguinte redação:
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