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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/08/2018 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/08/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 198/18, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual da Missão
CALEBE e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 196/18, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a publicação, na
internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e
outros procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 23 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio

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

Deputados (as): Adriano Sarney, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Nina Melo, Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Stênio Rezende,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as)
Deputados (as):  Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa Murad,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha, Max
Barros, Neto Evangelista, 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 do texto bíblico e da Ata da Sessão anterior

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO – (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 FÁBIO BRAGA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 398 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder em
seu artigo 163, VIII, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o
plenário, seja encaminhado VOTO DE APLAUSOS ao PROJETO
TAXI SOLIDÁRIO, implementado pelo Movimento dos Taxistas
Metropolitanos de São Luís, na pessoa do Sr. JUNIOR COSTA, um
dos seus idealizadores. O PROJETO TAXI SOLIDÁRIO tem, entre
suas ações, o transporte gratuito de passageiros, carentes, em tratamento
contra o câncer. A parceria foi firmada com a Fundação Antônio Bruno
e merece todo nosso aplauso e consideração.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 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. 27.08.18
EM: 24.08.18

REQUERMENTO Nº 399 / 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 PESAR a família do Sargento PM
ANTONILSON PÓVOAS SOUSA, que faleceu no dia 21 do
corrente, quando tentou evitar um assalto em via pública.

Requeiro ainda que seja dado conhecimento deste requerimento
ao Comandante Geral da PMMA, Coronel Jorge Luongo, ao
Governador do Estado, Excelentíssimo Sr. Flávio Dino, e ao Diretor
de Segurança Institucional do Tribunal de Justiça, Tenente Coronel
Alexandre Marques de Souza Nunes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 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. 27.08.18
EM: 24.08.18

INDICAÇÃO Nº 526 / 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
Principal, São João, Paissandu, Prazeres, Juscelino Kubitscheck,
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Evandro Bessa e São Pedro no bairro Vila Primavera, município de São
Luís.

O bairro da Vila Primavera, em São Luís, enfrenta grandes
problemas especialmente ocasionados pelo estado de conservação de
sua malha asfáltica, as ruas supracitadas encontram-se em grande grau
de desgaste o que dificulta e onera o trânsito de pessoas e mercadorias
pelo bairro. Frente a tal realidade intenta-se a presente indicação a fim
de garantir uma infraestrutura digna a todos que residem na Vila
Primavera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
agosto 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 527 / 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 do
Sítio São Benedito, na zona rural de São Luís.

A presente indicação atende demanda dos moradores do Sítio
São Benedito. A comunidade enfrenta grandes dificuldades em razão da
inexistência de qualquer pavimentação nas duas ruas que cortam a
comunidade. Desta forma justifica-se a presente indicação, a fim de
promover a cidadania na localidade, visando garantir uma infraestrutura
digna aos que tem de se utilizar da via para seu deslocamento diário.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
agosto 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 528 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Prefeito da Cidade de São Luís, Edvaldo
Holanda Junior a fim de que, junto ao setor competente, promova a
reforma com reforço estrutural da ponte que liga o Alto da Esperança
ao Tamancão.

A ponte do Tamancão encontra-se em péssimo estado de
conservação, tal realidade ocasiona grandes transtornos à comunidade,
em especial frente ao desabastecimento de água, o que impõe a
necessidade de utilização de carros pipa, que ficam impossibilitados
de adentrar o a comunidade visto que a ponte não suporta nada além de
carros de pequeno porte, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 21 de agosto
de 2018. - Bira do Pindaré - Dep. Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 529 / 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 Senhor Governador do Estado do

Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano para atender a área do
Sítio São Benedito, município de São Luís.

Os moradores da comunidade não possuem abastecimento
regular de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica
necessita, sérios prejuízos à população. Ressalta-se que a construção
do referido poço beneficiará toda a comunidade e os moradores das
regiões de entorno, visando-se assim garantir o mínimo existencial
digno aos cidadãos que residem no Sítio São Benedito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de
agosto 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 530 / 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 Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, a fim de que determine ao setor
competente a construção de uma praça pública com a instalação de
equipamentos para atividade física ao ar livre no Paranã I, Paço do
Lumiar.

O
bairro Paranã I, fica localizada na zona rural de Paço do Lumiar. Trata-
se de uma localidade que possui alguns anos de existência, e que ainda
necessita de algumas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, pavimentação
asfáltica das principais ruas, eis alguns exemplos.

No mesmo sentido, cumpre destacar a inexistência de uma
praça pública no povoado. Atualmente os habitantes que residem na
localidade, possuem apenas uma área para o lazer e divertimento no
bairro, todavia, sem condições de infraestrutura, apropriadas para tal
finalidade.

Deste modo, objetivando uma melhora na qualidade de vida
dos moradores da supracitada comunidade, haja vista que o laser é
considerado uma forma de descanso necessária para manutenção do
bem-estar pessoal, faz-se necessária a construção de uma praça pública
no bairro Paranã I, para que sua população possa usufruir de um
espaço público apropriado para o laser e integração social, justificando
a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 15 de agosto de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 531 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do Lumiar/
MA, Sr. Domingos Dutra, com cópia ao Secretário Municipal De
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Paço do Lumiar,
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, a Secretária  Municipal de Cultura
Esporte e Lazer, Sr. Eugênia Miranda, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e ao Secretário de Estado do
Esporte e Lazer, o Sr. Hewerton Carlos Rodrigues, para que proceda
com a REVITALIZAÇÃO da QUADRA POLIESPORTIVA,
localizada na “Rua B”, Paço do Lumiar.
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A presente indicação, visa dar prosseguimento as demandas

suscitadas pelos moradores de Paço do Lumiar, que entre outras
questões, solicitam a revitalização da Quadra Poliesportiva da região.

Trata-se de uma reivindicação respaldada na Carta Magna, que
assegura o direito ao lazer a todos os cidadãos. Entretanto, mesmo
com tal previsão, ainda são poucos os locais passíveis de utilização
para os fins esportivos e de lazer.  Ademais, alguns encontram-se
abandonados, em situação precária, sem qualquer infraestrutura,
trazendo perigo e prejuízo à população, sendo um verdadeiro
desperdício, tendo em vista o papel educativo e social que a prática de
esporte pode proporcionar.

É sábio que o envolvimento com o esporte e o lazer, seja de
forma prática ou apenas como um entretenimento aos fins de semana,
possibilita uma maior integração entre as pessoas, fomentando assim a
inclusão social e o combate a marginalização tão crescente entre os
jovens.

Isto posto, é preciso assegurar à população, seus direitos quanto
cidadãos. Desta forma, faz-se necessário a revitalização da supracitada
da quadra poliesportiva, para que a população de Paço do Lumiar
possa dispor de uma área apropriada para o esporte e o lazer,
justificando assim a presente proposição.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio
“Manuel Beckman”. São Luís, 15 de agosto de 208 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO BRAGA - Como não há oradores inscritos, eu
vou suspender a Sessão por cinco minutos para que alguém se inscreva.
Caso nenhum deputado se inscreva, vamos dar segmento à Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Fábio Braga,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Nos
últimos dias, nós tivemos dois grandes festejos nas cidades de São
Bernardo, Baixo Parnaíba e na cidade de Vargem Grande: os festejos de
São Raimundo Nonato dos Mulundus. Eu participei, como participo
todos os anos das festividades, principalmente do encerramento do
festejo em São Bernardo, em homenagem ao glorioso São Bernardo.
Faço sempre a minha ida para a procissão no último dia, no dia 20 de
agosto. e tenho essa data no meu calendário de ida às cidades do Estado
do Maranhão onde sou votado, onde tenho ligações políticas, onde
tenho também afinidades com a cidade. São Bernardo sempre que
posso estou lá, mas nessa data, principalmente no período do festejo,
eu sempre compareço, principalmente no último dia 20 para a procissão
nas ruas do município de São Bernardo, acompanhado de toda a
comunidade católica do município. Na minha terra também não é
diferente. Em Vargem Grande eu participo do festejo do dia 22 e no
encerramento no dia 31. Ontem, dia 22, eu compareci à cidade de
Vargem Grande no sentido de, com a comunidade católica da minha
cidade, fazermos a peregrinação até o povoado Paulica, na BR-222,
saindo de Vargem Grande já nas primeiras horas do amanhecer do dia,
lá por volta de 06h e 6h30 da manhã, nos deslocamos até o povoado

Paulica em uma das maiores procissões de fé católica do Estado do
Maranhão. Eu quero parabenizar o Padre Antônio Carlos, o Padre
Cordeiro, párocos da cidade de Vargem Grande que, incansavelmente,
têm feito de tudo para que esse festejo de Vargem Grande seja sempre
o maior, o mais bem organizado e o mais seguro do Estado do Maranhão.
Lá todos os anos, a pedido da Secretaria de Segurança, o Secretário
Jefferson, para que mande sempre um efetivo maior do policiamento
para que a cidade sinta segurança e acolhimento cada vez mais tranquilo
de inúmero e inúmeros devotos do Padroeiro, dos festejos de São
Raimundo Nonato dos Mulundus, para que se possa receber bem
aqueles que vão pagar promessa, aqueles que vão participar do festejo,
também a comunidade local de Vargem Grande. Esse ano tivemos uma
homenagem nos folders e nos outdoors de toda a propaganda do festejo,
a nossa inesquecível Nini Barros, que faleceu recentemente e era talvez
a maior entusiasta desse festejo e dos outros festejos da cidade de
Vargem Grande. Era uma católica devota, católica praticante. Nini é
sem dúvida a cara e a voz do festejo de São Raimundo Nonato dos
Mulundus. É tanto que o que mais lembra o festejo é o alvorecer da
Nini chamando todos os devotos para que se faça peregrinação até o
povoado Paulica. Nesse dia 22 também temos uma homenagem que é
o Dia do Vaqueiro maranhense, tendo em vista uma lei aprovada nesta
Casa que fez com que o vaqueiro maranhense tivesse o seu dia, no dia
do santo vaqueiro, no dia 22 de agosto de cada ano. Eu entendo que
essa é uma homenagem àqueles que têm na profissão, na lida do gado,
no trato dos animais um dia dedicado ao vaqueiro maranhense. Portanto,
quero aqui deixar um convite também a todas as comunidades católicas
do Estado do Maranhão no sentido de participarem, a partir de hoje,
dos festejos de São Raimundo Nonato dos Mulundus, na cidade de
Vargem Grande. Festejo esse que compareceram tanto eu quanto o
Deputado Othelino Neto na peregrinação que é feita da sede da cidade
até o povoado Paulica. Eu quero aqui dizer da organização do festejo,
tanto da parte católica quanto da parte institucional da Prefeitura, do
Governo do Estado. No sentido de que esses órgãos, polícia,
fiscalização, organização do festejo e toda a infraestrutura fazem com
que o festejo de Vargem Grande seja um dos maiores do Estado do
Maranhão. Até também aqui agradecer ao efetivo da Polícia Rodoviária
Federal que se encontrava lá, tendo em vista que o deslocamento dessa
procissão é numa BR, a BR-222. E fazer os agradecimentos meus,
deste Deputado, a toda a comunidade católica de Vargem Grande. A
continuidade de uns dos maiores festejos do Estado do Maranhão
depende principalmente do povo da minha terra, do povo carente da
minha terra, que tem uma devoção imensa pelo Santo Vaqueiro, São
Raimundo Nonato dos Mulundus. E além de venerado, além de feitas
todas as homenagens, nós temos que agradecer ao povo de Vargem
Grande pela acolhida que é dada a todos que vêm de outras cidades,
principalmente das cidades vizinhas: Nina Rodrigues, São Benedito,
Coroatá, Codó, Chapadinha, Itapecuru, Presidente Vargas, Nina
Rodrigues. E todos eles têm na cidade de Vargem Grande, nesse período,
uma grande acolhida. Portanto fica aqui o meu convite a todas as
comunidades católicas do Estado do Maranhão.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Mensagem bíblica: A lei do Senhor é perfeita e revigora a
alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam
sábios os inexperientes, Salmo 19:7. Com essa mensagem eu quero
cumprimentar a todos, de forma especial saudando aqui o Excelentíssimo
Senhor Presidente, os Excelentíssimos Senhores e Senhoras Deputadas
presentes nesta Sessão. Cumprimentando também a imprensa que
sempre acompanha os trabalhos desta Casa, a galeria, enfim, a todos
os nossos irmãos e irmãs maranhenses. Eu queria falar hoje, aqui, do
nosso final de semana. Mas eu quero fazer o registro, como todos
sabem, estamos num período diferenciado no processo político, mas
eu vou me ater aqui à continuidade do trabalho que, apesar de nós
estarmos num momento que requer a nossa atenção de forma muito
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especial, nós não poderíamos também desviar atenção e o foco da
nossa atuação parlamentar. Quero fazer um registro que é importante,
até porque nós defendemos a segurança pública. E essa defesa da
segurança pública tem se dado desde o início do nosso mandato e
também até hoje. Nós temos feito todo um trabalho de apoio à segurança
pública. E não poderia deixar de registrar que nós participamos de uma
grande agenda no auditório Fernando Falcão, que reuniu centenas de
policiais militares, formados na academia de Polícia, que foi a última
etapa do concurso. Até porque, como todos sabem, é notório que o
concurso vai desde a inscrição até a sua finalização, no caso da Polícia,
o processo de academia. E eu quero fazer este registro porque estávamos
presentes, fomos, estivemos participando e não poderíamos estar
ausente dessa discussão junto também com os colegas que ali estavam
presentes, Deputado Eduardo Braide, Deputado Wellington e na ocasião
reunido ali com representantes também, o Ebnilson, do Blog do Ebnilson,
representantes da categoria de classe da Polícia Militar. E ali foi discutida
a nomeação daqueles que não foram ainda, não tiveram a oportunidade
de serem nomeados. Atualmente nós tivemos do último concurso de
2017, a nomeação de 1.214, salvo engano, que foram nomeados, mas
ainda temos 1.800 policiais que estão no cadastro de reserva. Esse
cadastro de reserva significa que de acordo com a contingência, aqueles
que estão nesse cadastro vão vir a serem chamados. Acontece, e essa é
a inquietação daqueles que estavam ali, homens e mulheres que estavam
ali e já terminaram a Academia, a inquietação deles é que eles cumpriram
todas as etapas do concurso, todas as etapas foram concluídas. Se
todas as etapas foram concluídas, eles estão aptos para assumir as
suas funções. Eles têm o treinamento, informações privilegiadas. Eles
ao se predispor a irem à Academia eles fizeram uma escolha, muitos
deixaram os seus empregos, outros deixaram os seus estudos. Pelos
meses que passaram na Academia se dedicaram à atividade da Academia.
Isso significa dizer o quê? Significa dizer que eles pararam as suas
vidas para ali se dedicarem à atividade policial Informação. E o resultado
hoje é que nós temos 1.800 que estão desempregados, que precisam
realmente dessa atenção. Há um déficit na Polícia ainda muito grande,
apesar dos esforços da nomeação dos 1.214 policiais e aqui eu quero
parabenizar ao Governo pela atitude constante de recomposição das
forças policiais do Maranhão, mas nós precisamos ampliar ainda mais
a nossa capacidade de fazer segurança pública. Eu tenho andado o
Maranhão e nas nossas idas aos municípios maranhenses temos
destacado o papel do Estado na defesa da segurança pública e temos
inclusive apontado os indicadores. Não são apenas pronunciamentos
ou discursos, eu tenho destacado que o Governo, por exemplo, nós
conseguimos porque a Assembleia tem um papel fundamental nesse
contexto de luta, desde 2015 nós temos lutado para a convocação de
policiais, como foram mais de três mil policiais convocados ao longo
desse nosso trabalho aqui à frente da Comissão de Segurança Pública,
eu tenho destacado esses esforços, a nomeação desses homens e
mulheres. E esse destaque se dá pelos indicadores, porque São Luís,
por exemplo, que estava entre as cidades mais violentas do mundo já
não amarga esse indicador negativo. Ou seja, houve um fortalecimento
da segurança na capital, como houve também o fortalecimento da
segurança no interior do Estado. Hoje, esta Casa pela nossa luta como
o Governo do Estado está presente em todas as regiões do Maranhão,
porque está presente com o policiamento, levando segurança pública a
todos os nossos trabalhadores que nós defendemos nesta Casa, a todos
os nossos segmentos sociais, nossos pescadores, lavradores,
agricultores familiares, apicultores, carciniculturas, suinocultores, aquele
que faz, no dia a dia, a nobre missão de levar atendimento à população
maranhense. São nossos servidores públicos. O nosso trabalho aqui
nesta Casa tem sido em defesa de todos os segmentos sociais. E essa
defesa de todos os segmentos sociais é notória. Mas hoje comemorar a
Segurança Pública, comemorar o avanço significa dizer que nós
precisamos estar atentos e permanentemente buscando a recomposição
das forças policias. Foi assim a nossa participação nessa importante
audiência pública, até porque nós defendemos as nomeações,
defendemos o fortalecimento da Segurança Pública no Maranhão. E lá
eu pude expor uma indicação nossa que solicita o cronograma para as

convocações, porque estes homens e mulheres estão aflitos. E com
razão e forma natural. E aqui nós temos que defender sempre o povo
do Maranhão, assim como o Governo defende, como o Governador
Flávio Dino defende o povo do nosso Estado. O Deputado Júnior
Verde da mesma forma defende. E essa defesa se dá de forma concreta
quando nós fazemos uma solicitação ao Governo para que ele proceda
um cronograma de convocações. E eu fiz este cronograma, que está
devidamente registrado nesta Casa. E eu vou fazer questão de destacar
aqui também, fazer esse registro com as indicações, porque foram dois
cronogramas. O cronograma para convocação, já estamos falando de
2017, dos policiais de 2017, como também o cronograma para o último
concurso de 2012, para que nós possamos dar resposta aos aprovados
que são sub judice do último concurso de 2012. E eu faço essa referência
destacando todas as condicionantes, hoje, que norteiam ser sub judice,
tanto daqueles que faltam cumprir etapas, o cronograma definido, os
períodos para as etapas; daqueles que aguardam a convocação para a
academia, o período para as novas convocações para a academia;
daqueles que foram desligados que estavam fazendo academia do mesmo
jeito já para o seu reingresso à academia e, assim, a conclusão das
etapas que estão faltando, como também daqueles que estão aguardando
as suas nomeações. Da mesma forma nós fizemos. Então são todas as
etapas que nós estamos buscando o cumprimento aqui nesta Casa. E é
por isso, Senhor Presidente, que nós temos aqui, hoje, a convicção, o
trabalho, a determinação de poder continuar a nossa luta em defesa de
mais segurança pública para o Maranhão, que, repito, se faz com
homens e mulheres nas ruas. É preciso aumentar o contingente policial.
E é o que nós temos feito desde o início do nosso mandato, tanto para
a Polícia Civil, para o Corpo de Bombeiros, como também para a
Polícia Militar. No mais, agradecer a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Questão de
Ordem) - Presidente, eu só queria convidar os nossos pares para a
Sessão Solene de agora às onze horas com a sua presidência em
homenagem aos 20 anos do Núcleo de Educação à Distância da
Universidade Estadual do Maranhão, que já teve a felicidade de formar
mais de cinquenta mil pessoas. Obrigado, Presidente, pela compreensão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington do Curso ,por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda
as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Que Deus tenha
misericórdia deste Estado, da sua população e que estenda as suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, o
Deputado Júnior Verde que me antecedeu, que também participou da
audiência que nós presidimos, na Assembleia Legislativa, na última
terça-feira, tratando da convocação dos aprovados no concurso da
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Eu quero só já registrar para o
Deputado Júnior Verde que já solicitamos o cronograma, Deputado
Júnior Verde, e já recebemos a resposta. O governo não tem cronograma.
Não tem cronograma nenhum. Não existe cronograma do Governo do
Estado. Então o Governo do Estado não tem cronograma, não tem
perspectiva. Na verdade, Deputado Júnior Verde, o que o Governo fez
foi enrolar desde o início da liberação do edital do concurso. O
Governador Flávio Dino era para ter liberado o edital desde o início de
2017, mas querendo usar de forma eleitoreira o concurso da Polícia
Militar só liberou no final do ano e ao liberar só no final do ano apenas
para que o resultado pudesse sair agora próximo das eleições. E ele
prejudicou todos os 100 mil candidatos. Ele antecipou a prova em 45
dias e ao antecipar as provas em 45 dias também prejudicou os
candidatos da Polícia Civil. Porque o concurso da Polícia Civil teve
poucos dias para a inscrição e menos de 30 dias para a prova. Da
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Polícia Militar várias irregularidades: anteciparam a prova em 45 dias,
colocaram o local da prova em Teresina, fraude na cidade de Caxias que
até hoje não foi explicada, muitos locais de prova que a prova começou
com mais de uma hora de atraso e nada disso foi esclarecido. Nós
protocolamos denúncia na OAB, fomos até o Ministério Público e
Defensoria Pública, Procuradoria e nada foi resolvido e nada foi feito.
Nada foi feito. Parece que estamos no absolutismo, voltamos para a
era do absolutismo, do Estado é ele quem manda: o Estado sou eu.
Tudo é Flávio Dino que manda, todo mundo só obedece. Um monte de
irregularidades, prejudicou mais de 100 mil candidatos, mas tudo bem.
Saiu o resultado, passamos nessa primeira batalha, mas no segundo
momento que foram convocados 03 mil candidatos nós não podíamos
fechar os olhos para esses maranhenses, para esses candidatos
aprovados e que foram convocados para fazer o Curso de Formação.
Ele convocou 3.200 para fazer o Curso de Formação, só que agora só
nomeou 1.200 e o que ele fez com os outros 1.800? Jogou fora, não
está nem aí! Não está nem aí para os outros 1.800. Os outros 1.800
estão desempregados, largaram seus empregos, largaram as suas cidades,
vieram fazer o Curso de Formação. Sem nenhuma justificativa. Se ele
não ia nomear todos, por que ele não convocou para o Curso de
Formação só os 1.214? Convocava para o Curso de Formação só os
1.214 e logo depois, se ele tivesse mais necessidade, ele faria o Curso
de Formação com mais candidatos. Mas não, enrolou, ludibriou mais
de 1.800 maranhenses, mais de 1800 homens e mulheres que largaram
suas vidas, seus empregos. E nós estamos reunidos diariamente com
eles. Permanentemente com eles, realizamos audiência pública da qual
participou o Deputado Eduardo Braide e o Deputado Júnior Verde. E
na audiência nós mostramos que havíamos feito uma solicitação do
cronograma de quantos seriam convocados para a segunda etapa para
conclusão do curso e a nomeação. E a resposta é: não sabem de nada,
não tem cronograma, não tem planejamento. É um governo que nunca
teve planejamento, nunca teve cronograma. É um governo que só pensa
na reeleição. É um governo que só pensa no poder. É um governo que
pensou somente no poder, na Prefeitura de São Luís, quando
potencializou a reeleição do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. E agora
só pensa na reeleição do Governador Flávio Dino. Não tem ações de
Estado; só são ações de poder só para enganar para ludibriar a população.
Então os candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar aguardam
do Governo do Estado um posicionamento. E nós já estamos verificando
todas as possibilidades, todo o Poder Legislativo, toda a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, para que nós possamos acionar o
Estado, o Ministério Público, OAB, o que nós podemos fazer em
defesa desses candidatos aprovados. Nós não somos parte não fizemos
o concurso mas não somos omissos, nós não somos covardes e a nossa
voz não é mais a nossa voz , a nossa voz é a voz da população e a voz
dos aprovados do concurso da Polícia Militar. E a nossa voz não se
calará e a nossa voz está a disposição dos candidatos aprovados no
concurso da Polícia Militar e vamos adiante e vamos tomar todas as
medidas possíveis e cabíveis para que o Governador Flávio Dino dê
uma satisfação, inclusive ontem já orientamos o sindicato da Polícia
Civil, o SINPOL, ADEPOL, todos os demais sindicatos, os agentes
penitenciários, inclusive, todos que estão aguardando a nomeação para
que façam um grande debate. E que convidem todos os candidatos ao
Governo do Estado para que eles possam dizer quais os seus projetos,
quais os seus programas para a segurança pública do Estado do
Maranhão. Para que ele converse com agentes, escrivãs, peritos,
policiais militares, para que o Governador explique para que tanto
capelão. Para que tanto capelão na Polícia Militar? Por que a Polícia
Civil do Estado do Maranhão está sucateada? Por que utiliza a Polícia
Militar como força de manobra e utiliza, às vezes, a Polícia Militar
também de forma eleitoreira? Explicações que o Governador Flávio
Dino precisa dar. Então estamos aqui em defesa da segurança pública
do nosso Estado. E nós fazemos a defesa em dois momentos, em duas
situações: a defesa da segurança pública da população, do cidadão. E
também direitos e garantias dos policiais militares, dos policiais civis,
dos agentes penitenciários e também de todos os aprovados em concurso
público que aguardam, que sonham, que desejam entrar no serviço

público pela porta da frente, pelo concurso público sem depender de
pistolão, sem depender de amizade, sem depender de vereador, sem
depender de deputado, sem depender de político, que é o que nós
pregamos, que é o que nós fazemos. Fui sargento do Exército e aprovado
por meio de concurso público. Fui sargento do Exército com muito
orgulho durante 15 anos e aprovado por meio de concurso público. E
hoje eu estou na Assembleia Legislativa, defendo a Constituição Federal
no seu artigo 37, em que a nomeação tem que ser por meio de concurso
público. Respeito a Constituição Federal, respeito aqueles estudam,
aqueles que almejam entrar no serviço público e dar a sua contribuição.
Deputado Wellington em defesa da população do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, como hoje não temos Ordem do Dia,
passarei a chamar Tempo dos Partidos ou Blocos.

V- GRANDE EXPEDIENTE

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não houve orador inscrito. Bloco Parlamentar PV/PSD.
Declina. Bloco Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão. Deputado Júnior Verde, por 5 minutos, com
apartes. Antes do Deputado Júnior Verde iniciar o pronunciamento, só
reforço o convite para a realização da Sessão Solene, às 11h, daqui a
pouco, para a comemoração dos 20 anos do UEMANET, a pedido do
Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Exmo. Senhor Presidente, Exmos. Senhores e Senhoras
Deputados, imprensa, galeria, todos que nos acompanham em todo o
estado do Maranhão. Eu retorno a esta tribuna, Senhor Presidente, só
para destacar o nosso final de semana, como sempre repleto aí de
atividades em todo o Estado do Maranhão. Tivemos um grande encontro
no sábado muito importante na cidade de Viana. Eu retorno à cidade de
Viana, mas sempre passei por ali, parei, dialoguei com lideranças, de
forma especial o companheiro Antônio D’Inês, amigos também do
PRB, que ali nós temos um grupo político que tem uma atuação muito
firme em defesa da sociedade de Viana. E nós, na oportunidade, nessa
reunião que tivemos no sábado, com a participação inclusive do suplente
do Deputado Sarney Filho, que é o João Manuel, e aqui eu destaco a
atuação parlamentar do nobre Deputado Sarney Filho que tem feito
um grande trabalho, fez um grande trabalho no Congresso Nacional, na
Câmara Federal ao longo desses anos nos seus mandatos e defende
também o segmento que nós defendemos, que é a pesca e a aquicultura.
Ele no Meio Ambiente com as Portarias, com a manutenção dessas
Portarias. Com um trabalho socioeconômico ambiental ele pôde ajudar
o nosso Estado por meio de encaminhamento de recursos e foi um
destaque, inclusive, que o João Manuel fez da atuação parlamentar
desse que hoje representa as categorias que nós também defendemos,
tanto da pesca como dos alternativos, conselhos tutelares, tem feito
um grande trabalho à frente, claro, da sua condição de poder, enquanto
parlamentar, defender causas sociais. Destaco também que foi nosso
anfitrião, Antônio D’Inês, que ali foi o fundador do Sindicato de Pesca
naquele município, que fez um grande trabalho também por meio do
associativismo, permitindo que o lavrador, o agricultor familiar, o
pescador tivesse oportunidades. E ele pelo sindicato, associando aqueles
que fizeram ali os seus registros e puderam ter a dignidade do
compromisso assumido pelo Governo Federal com aqueles que são
pescadores e exercem as atividades e ele pôde, então, repassar por
meio dos seus esforços toda essa condição de demonstrar aqueles que
estão no dia a dia no campo, às margens, à beira dos rios e trabalham
realmente com essa atividade tão importante. Em Viana se destaca,
entre as cidades da Baixada Maranhense, com um grande potencial
aquícola e de pesca, pesca artesanal. O pescador se confunde com
agricultor familiar, porque o pescador além de ele estar exercendo sua
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atividade de pesca ele também tem suas hortaliças no quintal, ele
também ara sua propriedade para poder ali produzir. E o Antônio
D’Inês fez um grande trabalho e faz um grande trabalho também como
representante ali de uma comunidade em Viana. Participou também o
Deputado Julião Amin, que hoje nos dá a oportunidade de estar ao seu
lado, companheiro, trabalhador. E é de um partido, inclusive que é do
PDT, que tem feito todo um conjunto também de esforços juntos com
o PRB, no sentido de melhorar esse país. E o Deputado Julião sempre
votando em proposições que garantam de fato o direito dos
trabalhadores maranhenses. E eu destaco aqui porque, no seu
pronunciamento foi prestar conta do que fez. E nós nos sentimos
orgulhosos de poder estar naquele momento ao seu lado, ao lado do
Sarney Filho, que representado pelo João Manoel, e também por outras
lideranças, tiveram ali a oportunidade de participar como o companheiro
Sargento Dias, o Coronel Isaac, que ali nos deu a honra e que é vianense
e tem feito um grande trabalho no Corpo de Bombeiros. E nos deu a
honra de poder estar ao seu lado, ladeado de homens que voltam seus
esforços realmente para o bem comum que querem para o município de
Viana. Então foi uma iniciativa muito importante, um evento que
traduziu ali emoções, porque o contexto ali foi de emoção, de poder
dialogar com nossos trabalhadores, de poder buscar realmente a nossa
interação e prestar contas do que fizemos e do que queremos fazer
para continuar o nosso trabalho nesta Casa em defesa do município de
Viana e também de todos os municípios maranhenses. Mas destaco
aqui no domingo, uma oportunidade que tivemos de estar no município
de Caxias sendo recebido por dezenas e dezenas de lideranças de vários
segmentos sociais. Ali estavam as lideranças do esporte, Senhor
Presidente, de várias modalidades do esporte, companheiro Ligeirinho.
Nós tivemos a oportunidade de participar do esporte ali apoiando ao
longo de alguns anos o coordenador de juventude daquele município, o
Análio Júnior, que fez um grande trabalho à frente do esporte e faz à
frente da juventude daquele município, que nos permitiu a parceira de
poder ajudar aqueles que buscam realmente melhores condições de
vida por meio do esporte. E nós fizemos vários investimentos de
forma pessoal com o basquete, com o vôlei, com o futsal. E temos
avançado e ali tive a oportunidade de garantir, porque já tem recursos
na Secretaria de Estado, que é para o esporte, recursos voltados para a
copa, hoje, que é uma copa juventude, que é na verdade é um nocaute
contra as drogas, como é mais conhecido. Precisamos dar oportunidade
aos nossos jovens. E nós temos feito isso. Então Caxias não nos faltou
porque nos recebeu de braços abertos. Não só a juventude, como
também estavam ali lideranças políticas, como o ex-prefeito de São
João do Sóter, o Marcos Moura que ali foi prefeito - só para concluir,
Senhor Presidente - de um município muito importante da região e que
fez um grande trabalho e que hoje escolheu também o Deputado Júnior
Verde para estar ao seu lado. E eu fico muito honrado. A Sara Freitas
representando ali todos os sub judice com a companheira Natália, que
fizeram um grande trabalho, fizeram um grande trabalho. Natália fez
ali, nos ajudou a promover um grande evento. Então os sub judice que
nós defendemos nesta Casa. Ainda há pouco eu falei do sub judice.
Não nos faltou. Estava ali junto conosco também o Fernando, liderança
de Caxias, também o companheiro Ceará, representando as áreas de
assentamentos do município. Os agricultores familiares estavam
presentes. Os presidentes de entidades estavam presentes. A Kiara,
que é professora de basquete, demais lideranças. Então, Senhor
Presidente, eu tenho também mais algumas proposições, mas por hora
agradecer a acolhida lá em São João do Sóter com lideranças, como o
Geraldo Pinto, o seu filho, o Anderson Pinto, o Marcos Moura, as
lideranças presentes ali, o Paulo Marinho, que esteve junto conosco na
reunião lá em São João do Sóter, como também o nosso amigo,
companheiro Carneirinho que nos recebeu em sua propriedade, com
centenas de milhares de amigos que comemoraram o seu aniversário
como também do seu filho o Anderson, seu filho que também
aniversariou. A honra foi dupla: comemorar o aniversário do prefeito
Carneirinho, também do seu filho que aniversariou, também teve a
passagem da sua formação, que ele estava ali comemorando a sua
formação e agora é engenheiro. Então ali muito agraciado com a

oportunidade de poder defender aquele município, que tem recursos
do Deputado Júnior Verde, que tem recursos para a Cultura, para o
Esporte, para a Saúde e nos orgulhamos. Porque em Senador Alexandre
Costa não tivemos votos, mas o Deputado Júnior Verde é de quem
votou e de quem não votou. E tenho defendido todos os segmentos
sociais, tenho defendido os maranhenses e em Senador Alexandre Costa
não nos faltou, nos acolheu, nos abraçou e quero parabenizar aqui de
público o nosso líder político Carneirinho, ex-prefeito do município. E
o povo sente já saudade dele. O povo quer que o Carneirinho volte e
essa volta vai ser triunfal, não tenho dúvida disso. Porque ele fez um
grande trabalho e as pessoas estão sentindo trabalho da sua gestão. E
eu quero estar ao seu lado defendendo esse homem honrado, pai de
família que nos permitiu aqui a oportunidade de estar presente em um
município tão importante para o Maranhão. Muito obrigado e que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos, com apartes.

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

Resumo da Ata da Nonagésima Segunda Sessão Ordinária
da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e dois de agosto de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Braga.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.
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, Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide,
Fábio Macedo, Graça Paz, Hemetério Weba, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Roberto Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Alexandre
Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Vinícius Louro.  O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico e do
Resumo da Ata da Sessão anterior. Não havendo matéria sobre a Mesa,
concedeu a palavra ao Deputado Eduardo Braide, Wellington do Curso
e Roberto Costa, inscritos no Pequeno Expediente. Não houve matéria
a ser apreciada na Ordem do Dia por se tratar de Sessão não deliberitiva.
Também não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado
Wellington do Curso, falando pelo Bloco Parlamentar Independente.
Não houve oradores inscritos 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, 23 de agosto de 2018.
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Ata da Sexagésima Terceira Sessão Ordinária da Quarta
Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia onze de
junho de dois mil e dezoito.

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

Leitoa.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Francisca
Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde,
Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo
Cutrim, Ricardo Rios, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende, Wellington
do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
César Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio
Frota, Sousa Neto, Valéria Macedo e Vinícius Louro. 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: Projetos de Lei n°s: 142/18,
de autoria do Deputado Edson Araújo, que considera de utilidade pública
a Associação Comunitária Guajajara da Terra Indígena Lagoa Comprida
Ascalwa da Aldeia Leite, no Município de Jenipapo dos Vieiras e 143/
18, de autoria do Deputado Rigo Teles, considerando de utilidade
pública a Associação Atlética Bandeirante Futebol Clube; Projeto de
Resolução Legislativa nºs: 045/18, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Yossi Shelley, Embaixador de Israel no Brasil;
Requerimentos nºs: 292/18, do Deputado Wellington do Curso,
enviando mensagem de congratulação ao Senhor Alberto Pessoa Bastos,
parabenizando-o pela nomeação como Defensor Público-Geral do
Estado do Maranhão; 293/18, do Deputado Júnior Verde, à Secretária
de Estado de Gestão, Patrimônio e Assistência aos Servidores, Senhora
Lílian Régia Gonçalves Guimarães, solicitando informações sobre os
critérios de classificação e a indicação da pontuação dos candidatos
desclassificados que prestaram o concurso da Polícia Militar do
Maranhão, conforme resultado final da primeira etapa do concurso e a
convocação para o Curso de Formação; 294/18, do Deputado  Júnior
Verde, solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência,
em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada logo após a presente
Sessão, o Projeto de Resolução nº 044/2018, sua autoria, que concede
o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Flávio Gurgel Rocha; 295/
18, da Deputada Nina Melo, encaminhando mensagem de pesar à
família da professora Maria do Socorro Salomão Ribeiro Feitosa, que
faleceu no dia 05 de junho do ano em curso; 296/18, de mesma autoria,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 04 de junho do ano em curso, em virtude da impossibilidade do
meu comparecimento nesta Casa, conforme se verifica no atestado
médico; 297/18, da Deputada Francisca Pinto, solicitando que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
a ser realizada logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei nº 102/
2018, de autoria do Poder Executivo; Indicações nºs: 380/18, do
Deputado Júnior Verde, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, com cópia para o Secretário de Estado de Segurança
Pública, para a Secretária de Estado do Planejamento e Orçamento,
para a Secretária de Estado de Gestão e Previdência, e para o CMT
Geral da Polícia Militar do Maranhão, solicitando a convocação imediata
dos Subjudice sem etapas, para a realização do Curso de Formação e
Aperfeiçoamento de Praças da Polícia Militar do Maranhão e demais
fases do certame, tendo em vista se tratar de medida de interesse
público; 381/18, da Deputada Ana do Gás, ao Governador do Estado

do Maranhão, bem como ao Secretário de Estado da Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando a restauração do Cais do Município
de Raposa, nos trechos que foram atingidos pela erosão em decorrência
das marés altas, visto que podem causar acidentes com as pessoas que
visitam e trabalham nesse importante logradouro público; 382/18, da
mesma autora, ao Governador do Estado do Maranhão, bem como ao
Secretário de Estado da Segurança Pública, solicitando que autorize o
deslocamento de uma equipe de salva-vidas do Corpo de Bombeiros,
bem como uma Lancha, para prestar serviços de salvamento aos
banhistas que diariamente frequentam as praias do Município de
Raposa; 383/18, do Deputado Fábio Macedo, ao Governador do Estado,
solicitando providências junto a Senhora Secretária de Estado de Cidades
e Desenvolvimento Urbano - SECID Flavia Alexandrina Coelho Moreira,
a iluminação e arborização da Avenida Newton Belo no município de
Lago da Pedra. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou a publicação a matéria lida pelo Primeiro Secretário, após
deferir, na forma regimental as Indicações acima mencionadas e concedeu
a palavra ao Deputado Cabo Campos, que parabenizou a diretoria
esportiva do Moto Club de São Luís, pela classificação para as oitavas
de final do Campeonato Brasileiro Série D. Na Tribuna, o Deputado
Josimar Maranhãozinho relatou ter protocolado duas indicações
solicitando a recuperação da  MA-101  e  da  MA-206. Com a palavra,
o Deputado Stênio Rezende relatou visita realizada ao município de
Vitorino Freire, destacado que este município passa pelo seu melhor
momento nos últimos trinta anos. Por sua vez, o Deputado Júnior
Verde relatou sua participação na assinatura do convênio do município
de São Mateus do Maranhão com o Governo do Estado para construção
de uma ponte. Por fim, o Deputado Wellington do Curso discorreu
sobre vários problemas ocorridos na realização do concurso da Polícia
Militar, destacando que, agora na fase da convocação para o curso de
formação, também recebeu várias denuncias de irregularidades. Esgotado
o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum”
regimental para apreciação da matéria que ficou transferida para a
próxima Sessão Ordinária. Na forma do Regimento Interno, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 292/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso; 293 e 294/2018, de autoria do Deputado Júnior Verde e 295 e
296/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo. 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 lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente
assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 11 de junho de 2018. Deputado Othelino Neto
- Presidente. Deputado Rafael Leitoa - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Stênio Rezende - Segundo Secretário

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

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

Cafeteira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa Neto.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Andréa Murad, Doutor Levi Pontes, Eduardo
Braide, Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sousa
Neto e Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados
(as): Alexandre Almeida, Ana do Gás, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar
Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
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Evangelista, Nina Melo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio Lula. O Presidente
declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs:
196/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a publicação, na internet, da lista de espera dos pacientes que
aguardam por consultas (discriminadas por especialidade), exames e
intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos estabelecimentos
da rede pública de saúde do Estado do Maranhão e 197/18, também de
autoria do Deputado Wellington do Curso, qu institui o Dia Estadual
do “Quebrando o Silêncio” no Estado do Maranhão; Requerimentos
nºs: 391 e 392/18, ambos de autoria do Deputado Cabo Campos,
encaminhado voto de aplausos as Senhoras Antonia Rosa de Sousa e
Maria do Carmo Nunes, taxistas que estão atuando no “Projeto Taxi
Solidário”, implementado pelo Movimento dos Taxistas
Metropolitanos de São Luís, que entre suas ações, transporta
gratuitamente passageiros, carentes, em tratamento contra o câncer;
393/18, da Deputada Andréa Murad, ao Procurador Geral de Justiça,
Senhor Luís Gonzaga Martins, solicitando-lhe que informe quais as
providências adotadas pelo Ministério Público do Maranhão, alusivo
ao saque efetuado da conta do Fundo de Benefício dos Servidores
Estaduais – FUNBEN e depositado na conta geral do Estado gerida
pela SEPLAN – Secretaria de Planejamento do Maranhão, no valor de
R$ 150.000.000,00 (cento e cinquenta milhões); 394/18, do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagem de pesar aos familiares do
Senhor Mauro Gabriel da Silva, externando o mais profundo sentimento
de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 12 de agosto do corrente
ano; 395/18, também do Deputado Wellington do Curso, no mesmo
sentido aos familiares do Senhor Phillip da Silva Pires, externando o
mais profundo sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido na
mesma data e 396/18, ainda do Deputado Wellington do Curso, enviando
mensagem de congratulação aos Promotores de Justiça, Senhores
Augusto Cutrim e Esdras Liberalino, parabenizando-os pela Caminhada
com os Idosos intitulada “Idoso Consciente: Voto Inteligente”, que
ocorreu no último domingo, dia 19 de agosto; Indicações nºs: 514/18,
do Deputado Bira do Pindaré ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda, para que determine ao setor competente que seja
providenciado o correto endereçamento das ruas, com a numeração das
casas no povoado Mato Grosso, Município de São Luís; 515/18,
também 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 Governo Estadual da Rua do
Sol, Rua da Alegria e Rua Principal, todas localizadas no povoado
Mato Grosso em São Luís;  516/18, do mesmo autor,  ao Governador
do Estado do Maranhão, bem como ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Junior, a fim de que providenciem
a implantação de Posto Médico no Povoado Mato Grosso, Município
de São Luís; 517/18, ainda do do Deputado Bira do Pindaré, ao
Presidente da Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), Senhor
Augusto Dantas, a fim de que providencie a troca da fiação e dos
postes do povoado Mato Grosso, na região rural do município de São
Luís; 518/18, do mesmo autor, ao Senhor Governador do Estado do
Maranhão, para que determine ao setor competente a construção do
poço artesiano para atender a área do Povoado Mato Grosso, município
de São Luís; 519/18, do Deputado Júnior Verde, ao Governador do
Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, com cópia ao Exmo.
Secretário de Estado de Segurança Pública do Maranhão, Senhor
Jefferson Portela, solicitando, a adoção de medidas visando o reforço
do policiamento no bairro da Cidade Olímpica, especialmente do trecho
da Travessa Junei até a Av. dos Agricultores, considerando o crescente
número de ocorrências na área da segurança pública e 520/18, DO
Deputado Neto Evangelista, ao Superintendente da Empresa Brasileira
de Infraestrura Aeroportuária – INFRAERO, acerca da execução da
calçada no entorno da empresa, a fim de que seja dado cumprimento a

Lei Municipal n° 4.590 de 11 de janeiro de 2006, que dispõe sobre a
Construção, Reconstrução e Conservação de Muros e Calçadas.
Esgotada a matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminuou à publicação
o Expediente lido pelo P`rimeiro Secretário, após deferir, na forma
regimental as Indicações acima mencionadas. Não houve oradores
inscritos para o Pequeno Expediente e não houve matéria a ser apreciada
na Ordem do Dia por se tratar de Sessão não deliberitiva. Também 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 lavrada a presente Ata, que lida e aprovada
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 20 de agosto de 2018. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Rogério Cafeteira - Primeiro
Secretário, em exercício. Senhor Deputado Sousa Neto - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Invocando a Proteção de Deus, declaro
aberto a Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha Manuel
Beckman, ao senhor Raimundo Nonato Irineu Mesquita, natural de
São Luís do Maranhão concedida por meio da Resolução Legislativa nº
834/2017 oriunda do Projeto de Resolução Legislativo nº 027/2017
que tramitou nesta Casa e tem a autoria do Deputado Sousa Neto e foi
aprovada por unanimidade por todos os deputados, não só pela
solicitação do Deputado Sousa Neto, mas também pela honraria que
hoje se faz ao cidadão e que contribui para o crescimento do Maranhão,
o Senhor Raimundo Nonato Irineu, e é com muita honra que nós
chamamos o homenageado para compor a Mesa, Senhor Raimundo
Nonato Irineu Mesquita, homenageado pela Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, seja bem-vindo. Senhor Raimundo Nonato Irineu
Mesquita, seja muito bem-vindo a compor a Mesa, e em nome do
Presidente Othelino, Presidente desta Casa, em nome de todos os
deputados da Assembleia Legislativa e, de forma especial, ao seu amigo
Deputado Sousa Neto atuante, um parceiro que nós temos nesta Casa
em defesa da população do Maranhão. Quero convidar para compor a
Mesa também o Professor Sandow Feques, Coordenador Geral do
Jogos Escolares da Secretaria de Estado Esporte e Lazer. Eu fico
maravilhado na Sessão de hoje em convidar mais um professor,
professor José Maria Maciel Nunes, seja bem-vindo. E, de forma
especial também, como falei antes, em chamar professores, nos enche
de alegria também chamar uma professora que tem dedicado sua vida
ao sacerdócio também e ao Divina Pastora com os seus mais de 60
anos, irmã Crisolda, Diretora da Escola Divina Pastora. Seja bem-
vinda. Deputado Sousa Neto, antes de convidá-lo para fazer uso da
palavra, V. Ex.ª, que é autor do requerimento, muito obrigado pela
deferência, muito obrigado pelo convite para presidir a presente Sessão
e além isso também ganhar a bênção também da nossa querida Irmã
Crisolda. Deputado Sousa Neto com a palavra, seja bem-vindo.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Primeiramente ,
eu quero agradecer a presença de todos, quero desejar um bom dia a
todos e a todas, agradecer a esta Casa por aceitar essa Proposição de
entrega da maior honraria que existe na Assembleia Legislativa, que é a
Medalha Manuel Beckman, a esta pessoa extraordinária que fez e faz
muito pelo esporte que eu quero que se estenda a todos os desportistas
que como você, Mesquita, fizeram e fazem essa chama do esporte não
se apagar ainda no estado do Maranhão. Eu queria agradecer também
ao Presidente em exercício dessa Sessão Solene, ao meu querido amigo
Deputado Wellington do Curso que todos aqui o conhecem pelo
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brilhante trabalho que faz na Assembleia, Deputado atuante, que ao
ser convidado para presidir disse que não mediu esforços e fez questão
de vir para cá para prestigiar e homenageá-los. Exmº Senhor Deputado
Wellington do Curso, Presidente desta Sessão Solene; Senhor Raimundo
Nonato Irineu Mesquita, homenageado desta Sessão Solene; professor
Sandow Feques, meu amigo professor Sandow Feques de tantas lutas
e tantos treinos que você me fez passar, já fez suar muito. Eu fico aqui
muito feliz e honrado em vê-lo compondo a Mesa, coordenador geral
dos Jogos Escolares Maranhenses e aqui se eu for falar do histórico de
Sandow, ex-técnico de futebol, já tem curso na Rússia, um dos maiores
professores de educação física que o Brasil tem; professor José Maria
Maciel Nunes, um abraço a irmã Crisolda, Diretora da Escola Divina
Pastora, esta jovem pastora que estava aqui reclamando, ouviu
Deputado Wellington, que V. Exa. na hora que foi fazer a deferência à
nossa irmã, falou de 60 anos e não sei quantos ela não é assim também,
estou tão jovem. Senhoras e senhores, eu me sinto aqui muito honrado
hoje neste dia especial em que o homenageado que vai receber a maior
honraria da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, hoje, no
dia 22 de agosto, completa exatamente 62 anos de idade, você hoje está
de parabéns, daqui a pouco, vamos quebrar o protocolo e cantar
parabéns para V. Exa., um jovem de 62 anos de idade, que eu conheci de
passagem na Secretaria de Esporte, quando fui secretário-adjunto e
depois, ao assumir a Secretaria durante um período de 10 meses, falando
da nossa curta passagem, mas que eu acho que na vida da gente Deus
põe coisas e pessoas na vida da gente que a gente não esquece. Então,
são quase, 2009, são quase 10 anos de uma amizade que foi constituída
por meio de trabalho e principalmente pela humildade, pela simplicidade
na qual a gente se identificou. E quando eu pude exercer os dez meses
na Secretaria de Esporte, fiz fazer valer e valorizar, principalmente
aqueles que trabalham por mais de 30 anos, que estão lá diariamente.
Pode entrar político, sair político, entrar secretário, sair secretário,
mas a Secretaria sem vocês, sem o Sandow Feques, sem o Mesquita e
os demais que estão lá arduamente trabalhando, não existiria esporte
no Estado do Maranhão. Vocês estão de parabéns! Esta medalha,
Mesquita, é uma medalha que você merece, mas que seja estendida a
todos os seus colegas que fazem da Secretaria de Esporte ainda uma
chama a se acender. Vou ler aqui um trecho de um discurso, rápido, até
porque ninguém aguenta mais ver político falar, principalmente em
época de eleição. Mas aqui a gente está numa homenagem a esse jovem
que merece. Raimundo Nonato Irineu Mesquita, santo, soldado e
desportista. Neste dia que celebra seus 62 anos, tenho a honra de
homenagear nesta Sessão Solene o nosso querido Mesquita, que tem
quase meio século dedicado ao esporte no Maranhão. Quero saudar os
familiares e amigos presentes, em nome da esposa, professora Jeane
Maria de Almeida Mesquita. Tem que falar o nome completo, dona
Jeane, para mim, sempre dona Jane, professora Jane, Mariana de
Almeida Mesquita Mia Mesquita, Rodrigo César de Almeida Mesquita,
nome grande, Rodrigão, meu amigo que não trouxe a Brenda, por
motivos particulares a trabalho. Essa família maravilhosa, que se tornou
a minha família também. Ainda em 1972, ele foi convidado pelo saudoso
professor Furtado, para treinar atletismo na Escola Técnica. E desde
então se dedicou à prática desta modalidade até os anos 80, quando,
então, passou a trabalhar como técnico, dando aula em várias escolas
de São Luís. Em meados de 1980, foi convidado para integrar equipes
da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado, onde está até hoje atuando
como diretor técnico. É um dos organizadores dos Jogos Escolares
Maranhenses. A partir desse cargo, teve ainda a oportunidade de
conhecer todas as capitais e inúmeras cidades brasileiras que sediaram
os Jogos Escolares Brasileiros. Desde 1979 até o ano de 2009, atuou
como dirigente da Federação de Atletismo do Maranhão, sendo por
vários anos o presidente. Neste cargo foi convidado pela Confederação
Brasileira de Atletismo para chefiar a delegação brasileira em dois
eventos internacionais: Copa do Mundo de Marcha Atlética, em
Barcelona, em 89, e o Campeonato Mundial de Atletismo de 2007, em
Pequim. Foi ainda agraciado pela Confederação Brasileira com título
de Membro Emérito do Atletismo Brasileiro em 2010. Considera como
auge da sua carreira o convite para conduzir a tocha olímpica, em São
Luís, em reconhecimento ao trabalho e à dedicação ao longo desses

mais de 40 anos de serviços prestados ao esporte do Estado do
Maranhão. Mesquita, eu aqui por três anos subo nesta tribuna, defendo
muito a questão ideológica, defendo muito o povo do Estado do
Maranhão. Mas vocês vão me desculpar. É uma das poucas vezes em
que eu me emociono, porque você é uma pessoa que eu não tenho
palavras para dizer o que você e sua família representa para mim. Não
só a gente se conheceu na Secretaria, depois saí da Secretaria, nossa
amizade sempre foi mantida. Eu também sempre gosto, e as pessoas
que me conhecem sabe que eu sei valorizar os meus verdadeiros amigos.
Os verdadeiros amigos meus são gente como você, gente da gente,
gente simples, humilde. Eu, que sou lá do interior do Estado do
Maranhão, você sabe disso, convivo com esse povo, com essa gente.
Sei do pouco valor que o esporte é dado não só no Estado do Maranhão,
mas em todo o Brasil. Eu acho que deveriam ser refeitas certas leis. E
eu aqui não me refuto a essa questão das leis, até porque passei por
uma situação muito difícil por fazer oposição ao Governo do Estado.
Aqui eu não quero fazer apologia a nenhuma questão de partidarismo.
O Deputado Wellington é uma das pessoas que mais trabalham e que
mais tem proposições de todos os sentidos, do esporte, área da saúde,
educação, principalmente a da educação na qual ele é professor e ele
sabe que aqui as coisas não são tão fáceis como a gente imagina. Você
sabe que existe a Lei de Incentivo ao Esporte, que foi criada, eu acho
que foi em 2008, ou foi 2010, se eu não engano foi o Deputado Joaquim
Haickel, filho de Nagib Haickel, que Sandow, mais de que ninguém
sabe que essa lei de incentivo ela é um entrave, deveria a gente esmiuçar
mais ela porque ela na verdade ela agracia muito mais pessoas que não
chegam aonde a gente quer na verdade, no nascedouro, na verdade nos
bairros, naqueles projetos sociais que não chegam no interior, que
ficam mais restritos a capital, eu não estou criticando a questão do
basquete, do vôlei, não, mas eu queria que isso aí chegasse nas
comunidades de uma forma que agraciasse principalmente os mais
carentes, porque talvez o esporte seja uma arma de inclusão social que
diminua mais a questão da violência, a questão da saúde em si, se o
esporte tivesse um pouco mais de atenção e de recurso, principalmente
na mão de vocês que são abnegados e que estão lá desde 30 anos
dedicando a sua vida a essa ideologia e a esse trabalho. Então fica aqui
a minha homenagem a todos os desportistas, fica aqui a minha
homenagem ao homenageado Mesquita e a todos que fazem o esporte
no Estado do Maranhão. Não deveria de sair ou de continuar, até quem
sabe como deputado sem fazer esse ver conhecimento a essa figura
fantástica, que é uma pessoa que eu quero muito bem, é o meu amigo
Mesquita, Professora Jane, Rodrigo e a Mia e a todos que fazem da
sua família, sua mãe Maria se encontra ali também, e que você mais do
que ninguém merece esta honraria. Eu queria desejar um bom dia a
todos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Sousa Neto, eu quero
parabenizá-lo, mais uma vez, pela justa homenagem, na manhã desta
quarta-feira, dia 22 de agosto de 2018. Uma justa homenagem, como eu
já havia anunciado, de sua autoria o requerimento, de sua iniciativa o
requerimento e aprovado de forma unânime por todos os deputados da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Dois motivos: Em
respeito ao Deputado Sousa Neto, a solicitação e em respeito ao
homenageado. Eu quero fazer referência também à sensibilidade do
Deputado Sousa Neto e a emoção que na manhã de hoje, durante seu
pronunciamento, percorreu toda a sua alma, todo o seu ser. E essa
emoção que nós tivemos a capacidade de visualizar, de vislumbrar, ela
na verdade se chama gratidão e que muitas pessoas às vezes se escondem
atrás de um cargo, atrás de um curso superior como se fosse autoridade
e que estivesse aqui para humilhar, para passar por cima de todos e
que às vezes não se olha nos olhos, não se cumprimentam, não se
respeita os mais velhos, não se respeita a dignidade das pessoas e às
vezes vai se esconder atrás de um cargo, atrás de um curso superior, de
alguma forma se dá na incapacidade, não é a capacidade, incapacidade
de ofender, de prejudicar, de atrapalhar. Mas há algo fundamental nas
nossas vidas e que Deus nos ensina, que Deus tem compaixão, tem
misericórdia de um coração que tem gratidão. Deus, por meio de Jesus,
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curou 10 leprosos, somente um voltou para agradecer e quando Jesus
se dirigiu a esse leproso que voltou para agradecer ele falou que ele
estava curado, a sua fé havia curado, como curou os demais, mas não
só naquele momento ele teve a cura, mas teve também a salvação,
porque Deus tem a misericórdia, a benevolência com aqueles que têm
o coração grato a Deus e ao seu semelhante. Então, a emoção hoje
registrada durante o seu pronunciamento, Deputado Sousa Neto, mostra
a gratidão pela amizade, carinho, o respeito pelo amigo Mesquita e
todos os seus familiares e amigos. Eu quero registrar na manhã de hoje
o nosso respeito a todos vocês que vieram prestigiar essa solenidade
na Casa do Povo, a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e
seria tão bom, tão bom seria que mais um maranhense viessem à Casa
do Povo para observar que fazemos aqui, nós trabalhamos em defesa
da população do nosso Estado e hoje o senhor Mesquita recebe uma
homenagem, uma justa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão e de forma unânime, todos os deputados da Assembleia
Legislativa. Senhor Mesquita, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre a sua vida e que tudo o que tu tocares continue sendo
próspero, continue sendo abençoado. E que Deus abençoe toda a tua
família, todos os teus amigos. E que tu possas continuar contribuindo
para uma cidade melhor, para um Maranhão, para um Brasil melhor.
Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o Maranhão e sobre a sua população. E nada mais justo também neste
momento de convidar o Deputado Sousa Neto, para que possa presidir
essa Sessão a partir de agora. Pela iniciativa, pelo carinho, pelo respeito
que tem pelo homenageado. Nada mais justo do que, a partir de agora,
ele presida essa Sessão para que conste nos Anais desta Casa, para que
conste nas gravações, nos arquivos, para que o Estado do Maranhão
saiba da justa homenagem que hoje a Assembleia Legislativa presta ao
Senhor Mesquita. Convido o amigo, Deputado Sousa Neto, para que
possa presidir a Sessão a partir de agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Quero aqui, primeiramente, agradecer ao Deputado
Wellington, que fez a abertura desta Sessão Solene, que é uma pessoa
muito querida nesta Casa. Eu acho que todos o conhecem pelo trabalho
brilhante. É um dos deputados mais atuantes que tem no Estado do
Maranhão. E agradecer de coração, porque toda vez que é chamado,
toda vez que é convidado, ele é muito criterioso. Depende muito de
quem vai ser homenageado, mas quando eu falei que era o Mesquita, -
eu contei a história do Mesquita para o Deputado Wellington - ele fez
questão. E fico muito honrado de ele ter participado dessa Sessão
Solene. Eu agora concedo a palavra ao professor Sandow Feques, Diretor
dos Jogos Escolares Maranhenses.

O SENHOR PROFESSOR SANDOW FEQUES - Bom dia a
todos. Cumprimento a Mesa na pessoa do professor Mesquita, amigo
de trabalho há quase 40 anos. E, assim que eu recebi o convite dessa
homenagem, eu li que a iniciativa se deu de um grande conhecido,
conhecido aqui como Sousa Neto, mas conhecido por mim, por Taffarel.
Assim que eu cheguei, disse a ele que eu tinha vindo aqui, além de
prestar essa homenagem ao Mesquita, eu vim atrás de um goleiro. Mas
também tive a felicidade de constatar que todo aquele trabalho realizado
há muito tempo atrás, Taffarel, surtiu efeito. A gente observa o homem
que o esporte ajudou a formar, o cidadão, que hoje Deputado Estadual
Sousa Neto. Mas o grande motivo de estar aqui nesta Casa é prestar
uma homenagem justa a um homem, a um professor, a um cidadão
maranhense que ainda hoje presta um grande serviço ao esporte do
nosso Estado, seja no atletismo, seja no desporto educacional. Um
homem que eu aprendi a amar e a ter respeito pela experiência que ele
e que também me passou através dos ensinamentos e que até hoje eu
carrego comigo nas minhas decisões relacionadas ao esporte do nosso
Estado. Hoje o professor Mesquita, o amigo Mesquita atravessa um
problema de saúde. Mas, com a ajuda de Deus, ajuda dos amigos e,
principalmente, de sua família, ainda assim, atua no esporte do nosso
Estado. Muitas vezes, em conversas particulares com ele na Secretaria,
a gente tentava - e ele sempre durão - amenizar, porque o trabalho com
o esporte no nosso estado, como bem frisou aqui o Taffarel, é muito

difícil. É muito difícil carregar a bandeira do esporte maranhense nas
condições que o nosso Estado oferece para que esse setor do serviço
público chegue realmente àqueles que mais necessitam. Mas o Mesquita
com toda sua tranquilidade, com toda sua vontade em querer fazer, ele
consegue e ainda consegue motivar todos aqueles funcionários da
Secretaria do Estado de Esporte que se encontram ali e que fizeram
questão de sair agora da Secretaria de Esporte, porque nós estamos no
momento nos Jogos Escolares Maranhenses, fizeram questão e estarem
aqui presente para vir homenagear. Então, eu me sinto muito feliz de
estar aqui nesse momento, de prestar essa homenagem ao Professor
Mesquita, ao amigo Mesquita e estender logicamente esta homenagem
também, principalmente a Mariana, que eu tenho mais contato, porque
ela também participa dos Jogos Escolares na comissão disciplinar como
advogada que é, e nós, com certeza, estou aqui representando a cada
um colega da Secretaria de Esporte a felicidade que a gente soube
quando ele iria receber essa homenagem. Uma homenagem justíssima,
uma homenagem na qual esta Casa aqui não poderia de maneira alguma
deixar passar despercebido. Eu estou muito feliz, vou voltar para o
trabalho, daqui a pouco, muito feliz, muito mais motivado para enfrentar
os problemas que me aguardam, lá na Secretaria, e, logicamente, junto
com ele tentarmos resolver essa situação. Então, um grande beijo ao
Mesquita, um grande abraço. Você sabe que essas palavras não só
minhas, mas de todos seus colegas da Secretaria de Esporte são
verdadeiras, são palavras de amor realmente que nós sentimos por
você, por todo o aprendizado que na sua vida que você conseguiu,
você ainda consegue nos passar e assim nos motivar para que a gente
enfrente todas as dificuldades do esporte no Maranhão. Um grande
abraço a você Mesquita, um grande beijo no seu coração e vamos
continuar andando para frente porque tem muita coisa para a gente
fazer ainda na Secretaria de Esportes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO - Neste momento, faremos a entrega da Medalha Manuel
Beckman, ao Senhor Raimundo Nonato Irineu Mesquita. Concedo a
palavra ao homenageado Raimundo Nonato Irineu Mesquita.

O SENHOR RAIMUNDO NONATO IRINEU MESQUISTA
- Bom dia. Professor Sandow Feques, Professor José Maria, Irmã
Crisolda, Deputado Sousa Neto, em nome de quem eu cumprimento
todos os presentes. Eu tive o cuidado de rabiscar o discurso, porque se
não ia me perder ou colocar alguma coisa que me fizesse chorar. Então,
Senhoras e Senhores, Deputado Sousa Neto, amigos aqui presentes,
minha família. De repente, num rápido olhar para o passado, eu me
deparo com aquele menino franzino nascido lá do Praxedes, à época
pertencente a Vargem Grande e hoje município de São Benedito do Rio
Preto, terra que me recebeu há 62 anos. Quem poderia imaginar que
hoje eu estaria na Casa do Povo recebendo esta homenagem pelo serviço
prestado ao esporte maranhense. Nunca eu iria imaginar, mas aqui
estou. Sou merecedor de tal homenagem? Pergunto-me. E a resposta
que eu tenho me é dada pelo gesto de reconhecimento do Deputado
Sousa Neto e aprovada pelos seus pares. Representantes do povo
maranhense, na plateia vejo pessoas que me são caras: minha mãe,
meus irmãos, minha esposa, meus filhos e amigos de trabalho e em
cada um celebro as palavras de apoio e encorajamento que me foram
dadas ao longo desse caminho. Lembro com orgulho as vezes em que
fui convidado pela Confederação Brasileira de Atletismo para chefiar
delegações em eventos mundiais, onde pude conhecer algumas cidades
do mundo e em cada cidade dessa passear e trabalhar a serviço do
esporte maranhense. Pude conhecer todas as capitais do Brasil em
competições federadas e escolares, com equipes maranhenses onde
jovens atletas se esmeravam em demonstrar todas as qualidades atléticas
do povo maranhense. Embora eu corra o risco de magoar por não citar
o nome, que isto não represente ser mal-agradecido, mas é que não
caberia no tempo que é me é dado aqui e no papel, mas no meu coração
todos têm o seu espaço. Portanto, sintam-se representados por esses
quatro nomes que eu vou citar. Manoel Furtado que me iniciou no
esporte, no início da década de 70. Manoel Trajano, um irmão que o
esporte me deu. Leopoldo Gildo Silvais, um maranhense que nasceu
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no Paraná e com quem eu aprendi muito. E José Ribamar Silva Miranda,
meu contemporâneo de escola, o que me convidou para a Sedel no
início da formação dela em 79, como prestador de serviço e onde estou
até hoje. No mais, quero agradecer à minha mãe Dona Maria Fernandes,
que soube ser pai e mãe, que cuidou de uma prole de 08 filhos e
nenhum ficou pelo caminho. Graças a ela e ao bom exemplo deixado
pelo meu pai César Mesquita, nós tivemos orientação que nos permitiu
manter o norte. À minha esposa Jane que sempre esteve ao meu lado
me apoiando e ajudando a carregar o fardo. Aos meus filhos Rodrigo e
Mariano, que além de me apoiarem, têm o mesmo gosto pela prática do
esporte. E ao meu amigo Deputado Sousa Neto, pela deferência em
propor esta homenagem e aos seus pares por me acharem merecedores
de estar aqui neste momento. Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
SOUSA NETO – Mais uma vez agradecer, primeiramente, ao Presidente
da Assembleia Deputado Othelino Neto, a todos os 41 pares. Quando
eu propus a Medalha, que tem que ser passado pela CCJ um certo
crivo, você foi um dos poucos que teve a unanimidade aqui na
Assembleia de receber. Você falou no nome do Gafanhoto, que eu não
sei o nome completo dele. Como é o nome dele? José de Ribamar Silva
Miranda, Gafanhoto. Você também é um dos homenageados. Agradecer
a todos. A irmã até estava contando a história que tinha uma disputa
muito acirrada entre eles na época e agradecer a Sandow Feques que foi
meu técnico por diversas vezes, de futebol de salão, de muitas viagens,
de muitos trabalhos juntos. Agradecer também ao Professor José Maria,
que está aqui presente, que sabe da dedicação. Agradecer à família
toda, mais uma vez, que se faz presente, a do nosso professor Mesquita
que, mais uma vez, esta Casa hoje se sente mais do que honrada e feliz,
que é a Casa do Povo e que representa todo o povo do Estado do
Maranhão. Poucas são as pessoas que recebe uma honraria, da maior
honraria desta Assembleia Legislativa. Você foi uma das pessoas por
serviço prestado ao esporte e por tudo que faz até hoje à toda classe
esportiva. Agradecer também ao Sandow Feques, a todos que se fizeram
presentes, ao Gafanhoto, a todas as pessoas que começaram na Sedel
e há 40 anos fazem isso, de uma devoção e uma dádiva. Eu tive uma
rápida passagem por lá, mas a rápida passagem, Sandow, me fez
aprender muita coisa na minha vida, como você disse ali no seu discurso
realmente, mas principalmente preservar a simplicidade e a humildade
acho que isso que eu vou carregar para o resto da minha vida. Você mais
do que nunca agora, de tanto ter medalhado as pessoas e receber a sua
medalha, que é a maior medalha da Assembleia Legislativa, a Comenda
Manuel Beckman. Eu quero aqui dizer que nada mais havendo a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 703/2018

Designa os Deputados que irão coordenar o Grupo
de Estudo da Constituição Estadual criada pela
Resolução Legislativa nº 893/2018.

Art. 1º. Conforme estabelece a Resolução Legislativa nº 893/
2018 que cria o Grupo de Estudos da Constituição Estadual, fica
designado os seguintes Deputados para coordenar os trabalhos:

1- Deputado Alexandre Almeida;
2- Deputado Bira do Pindaré; e
3- Deputado  Glalbert Cutrim.
Art. 2º A direção dos trabalhos ficará sob a responsabilidade

do Dep. Glalbert Cutrim.
Art. 3°. Fica designado, também, a servidora Suzamira Ramos

Moura Santos, Consultora Legislativa, matricula 1389188, para atuar
como subcoordenadora dos trabalhos.

Art. 4º. Essa Resolução Administrativa entra em vigor na data
de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN” EM 14 DE AGOSTO DE 2018.
Deputado Othelino Neto  Presidente Deputado Ricardo Rios1º
Secretário Deputado Zé Inácio Lula 2º Secretário, em Exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 827/2018

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando o cumprimento do interstício previsto no art.
11 da Lei nº 8.838, de 11 de julho de 2008, que determina a Progressão
do servidor ocupante de cargo efetivo desta Casa Legislativa;

Considerando, ainda, a política de valorização do pessoal desta
Casa.

R E S O L V E :

Art. 1º - Homologar a progressão funcional dos servidores do
Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
que integralizaram interstícios funcionais, constante do Anexo Único
desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
com efeitos a partir de 14 de julho de 2018.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 23 de agosto

de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 28/08/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 276/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.684, de 19 de setembro de 2017,
que autoriza o Estado do Maranhão a celebrar acordos em
precatórios judiciais relativos a seus débitos e créditos, nos termos
do §1º do art. 102 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República, e dá outras
providências - RELATOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA;
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02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 278/2018, de autoria do Poder

Executivo, que Dispõe sobre a compensação de precatórios vencidos
do Estado do Maranhão, suas Autarquias e Fundações, com débitos
de natureza tributária ou de outra natureza, inscritos em dívida
ativa, ajuizados ou não, conforme disposto no  art. 105 do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição
Federal - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

03- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 281/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a criação e transformação de Unidades
de Bombeiro Militar na estrutura do Corpo de Bombeiros Militar
do Estado do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

04- PROJETO DE LEI Nº 164/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a remessa de
comunicações registradas com entrega em mãos e mensagens de
correio eletrônico aos candidatos aprovados em concurso público,
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

05- PROJETO DE LEI Nº 174/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a obrigatoriedade
de disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente nas escolas públicas e privadas do Estado do
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

06- PROJETO DE LEI Nº 188/2018, de autoria da Senhora
Deputada Valéria Macêdo, que Dispõe sobre o reconhecimento do
“Festejo de Santa Teresa D’Ávila” como Patrimônio Cultural e
Imaterial do Estado do Maranhão, e dá outras providências -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

07- PROJETO DE LEI Nº 090/2018, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que Obriga os estabelecimentos
públicos e privados no Estado do Maranhão a inserir nas placas
de atendimento prioritário o símbolo mundial da conscientização
do transtorno do espectro autista - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

08- PROJETO DE LEI Nº 168/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa de Apoio
ao Desenvolvimento Aeroportuário do Estado do Maranhão
(AERO – MA), e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

09- PROJETO DE LEI Nº 190/2018, de autoria do Senhor
Deputado Marco Aurélio, que Institui o Dia Estadual da Campanha
“ Quebrando o Silêncio”, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

10- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/
2018, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor
Abdon José Murad Júnior - RELATOR DEPUTADO CÉSAR
PIRES;

11- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/
2018, de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor
Harolfran Alves de Melo - RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE;

12- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/
2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado
Danilo Pestana Pinheiro - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

13- ROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2018, de autoria do Senhor Deputado Cabo Campos, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Soldado
Heberth de Jesus Silva Barros - RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM;

14-  VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
185/2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que
Dispõe sobre a criação do Selo “Empresa Amiga da Pessoa com
Deficiência”, no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 22 de agosto de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de
consumo nas espécies “polpa de frutas”, visando futuras e eventuais
aquisições pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos
termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43,
inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução
Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº
1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/
2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do
Pregão Presencial nº 014/2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade
com o Termo de Adjudicação nº 019/2018-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 2316/2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com a empresa vencedora do certame, a BPL
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA – ME para o Grupo Único,  com
valor total de R$ 46.960,00 (quarenta e seis mil, novecentos e sessenta
reais), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais.
São Luís–MA, 23 de agosto de 2018. Deputado Othelino Nova Alves
Neto. Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Aquisição de 02 (dois) alternadores/geradores para
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei
nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº
481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do
artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO
o resultado do Pregão Eletrônico nº 002/2018-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 00002/2018-CPL/
ALEMA, Termo de Homologação nº  00002/2018 do Sistema
Comprasnet e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 2950/2018-ALEMA e autorizo a
celebração do Contrato e emissão da Nota de Empenho com a empresa
ENERGIA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA com valor total de R$
89.000,00 (oitenta e nove mil reais), nos termos do Edital, seus anexos
e das Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma 22 de agosto de 2018.
Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente

AVISO DE REVOGAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/
2017-ALEMA. PROCESSO ADMINISTRATIVO 4726/2017-AL.
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão através da sua
Comissão Permanente de Licitação, em cumprimento ao disposto no
inciso I, alínea “c” e §1º do art. 109 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de
1993 comunica aos interessados que o Presidente da Assembleia em
decorrência de fato superveniente que mostra inoportuna a continuidade
do procedimento licitatório nas condições preestabelecidas revogou o
Pregão Presencial nº058/2017-CPL/ALEMA que trata da aquisição de
02 (dois) computadores com uma placa de captura em alta definição
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, respaldado no
caput do artigo 49 da citada Lei e Incisos I e II, § 1º do art. 68 da Lei nº
9.579/2012 (Código das Licitações e Contratos do Estado do
Maranhão), por razões de interesse público e conveniência
administrativa.

Durante o prazo recursal o Processo encontra-se com vistas
aos interessados. São Luís, 23 de agosto de 2018. André Luís Pinto
Maia. Presidente da CPL
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