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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03/09/2018 – 2ª 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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 03/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 199/18, de autoria do Senhor Deputado

Raimundo Cutrim, que considera de Utilidade Pública Loja Simbólica
Mestre Hiram Abiff Nº 61 com sede no Município de São Luís no Estado
do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 30 DE AGOSTO DE 2018.

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

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

Primo.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo, Josimar Maranhãozinho,
Othelino Neto, Raimundo Cutrim e Vinícius Louro. Ausentes os Senhores
(as) Deputados (as):  Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás,
Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert
Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, 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, Stênio Rezende, Valéria Macedo, Wellington do Curso
e Zé Inácio Lula.

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, a Senhora Primeira Secretária para fazer a leitura do
Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI N° 199 / 18

Considera de Utilidade Pública LOJA SIMBÓLICA
MESTRE HIRAM ABIFF Nº 61 com sede no
Município de São Luís no Estado do Maranhão.

Art.1°- Fica considerada de Utilidade Pública a LOJA
SIMBÓLICA MESTRE HIRAM ABIFF Nº 61, com sede e foro no
Município de São Luís no Estado do Maranhão.

Art.2°- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 29 de agosto de 2018. - Raimundo Soares
Cutrim - Deputado Estadual – PCdoB

REQUERIMENTO Nº 403 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja concedido o abono das faltas, durante minhas ausências
nas Sessões dos dias 11, 12, 13 e 14 de junho do ano em curso, em virtude
da impossibilidade do meu comparecimento nesta Casa, conforme se verifica
no atestado médico, em anexo.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.09.18
EM: 31.08.18

REQUERIMENTO N° 404 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais solicitamos a V. Exa., após manifestação
da Mesa, a concessão de 122 dias de licença, sendo 03 dias referentes ao
período de 22 a 25 de agosto para tratamento de saúde e 119 dias, relativos
ao período de 26 de agosto a 21 de dezembro de 2018 para tratar de
interesse particular.

São Luís, em 22 de agosto de 2018. - Alexandre Almeida -
Deputado Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 03.09.18
EM: 31.08.18

INDICAÇÃO Nº 541 / 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 Excelentíssimo Senhor Prefeito de São
Luís, o Senhor Edivaldo Holanda Junior, a fim de que providenciem a
implantação de Posto Médico no bairro do Cajupari, município de São
Luís.

Os residentes do bairro carecem de unidade de atendimento
imediato de saúde, observa-se que o hospital mais próximo se encontra a
distância que inviabiliza o socorro de urgência e emergência. Frente a tal
realidade, busca-se com a presente indicação que seja implantado um
posto de saúde na região para que seja disponibilizado o atendimento
imediato à população.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 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 542 / 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 bairro Cajupari, município de São
Luís.

O bairro do Cajupari, em São Luís, enfrenta grandes problemas
especialmente ocasionados pelo estado de conservação de sua malha
asfáltica, suas ruas encontram-se em grande grau de desgaste, praticamente
sem pavimentação, 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 no bairro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 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 543 / 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 encaminhada
indicação ao Exmo Prefeito Municipal de São Luís, Edvaldo Holanda
Junior e ao Secretário Municipal de Segurança com Cidadania, Heryco
Oliveira Coqueiro, solicitando segurança da Guarda Municipal nas feiras
livres em São Luís.

Com o objetivo de diversificar os locais de compra e oferecer
produtos hortifrutigranjeiros, cereais, pecuários e peixes a preços mais
competitivo, as FEIRAS LIVRES já funcionam há 30 anos, com calendário
fixo nos bairros da Cohab (terça-feira), Vinhais (quarta—feira), Praia Grande
(quinta-feira), Renascença (sexta-feira) e Planalto Anil II (sexta-feira) no
horário de 14hs às 21hs.

Considerando a falta de segurança e a grande rotatividade de pessoas
nestas feiras, atraindo consumidores de diversas localidades, é que

apresento o presente expediente indicatório solicitando ações municipais
que garantam a segurança nas Feiras Livres no período de 14hs às 21hs nos
dias e locais acima indicados.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de agosto
de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 544 / 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 encaminhada
indicação ao Exmo Governador Flavio Dino e ao Secretário de Estado de
Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, solicitando segurança
militar nas feiras livres em São Luís.

Com o objetivo de diversificar os locais de compra e oferecer
produtos hortifrutigranjeiros, cereais, pecuários e peixes a preços mais
competitivo, as FEIRAS LIVRES já funcionam há 30 anos, com calendário
fixo nos bairros da Cohab (terça-feira), Vinhais (quarta—feira), Praia Grande
(quinta-feira), Renascença (sexta-feira) e Planalto Anil II (sexta-feira) no
horário de 14hs às 21hs.

Considerando a falta de segurança e a grande rotatividade de pessoas
nestas feiras, atraindo consumidores de diversas localidades, é que
apresento o presente expediente indicatório solicitando policiamento militar
nas Feiras Livres no período de 14hs às 21hs nos dias e locais acima
indicados.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de agosto
de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 545 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando a urgente reforma das
escolas estaduais Santos Dumont e Raulina de Sousa Silva, localizadas
no município de Vargem Grande.

De acordo com os moradores daquela cidade, a reforma das duas
unidades foi anunciada no dia da inauguração do Núcleo de Educação
Integral Professora Maria da Conceição Carvalho Ribeiro, para onde os
alunos deveriam ter sido transferidos. Ocorre, que os mais de 1.800 alunos
das duas escolas fechadas para reforma não foram transferidos e encontram-
se atualmente sem aula desde o mês de junho deste ano.

Por oportuno, solicitamos também que seja providenciado o
imediato início das aulas no Núcleo de Educação Integral Professora
Maria da Conceição Carvalho Ribeiro, com a finalidade atender todos
os alunos das unidades fechadas para reforma naquele município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 30 DE AGOSTO DE 2018. – EDUARDO
BRAIDE – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 546 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Secretário
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de Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a urgente reforma
das escolas estaduais Santos Dumont e Raulina de Sousa Silva,
localizadas no município de Vargem Grande.

De acordo com os moradores daquela cidade, a reforma das duas
unidades foi anunciada no dia da inauguração do Núcleo de Educação
Integral Professora Maria da Conceição Carvalho Ribeiro, para onde os
alunos deveriam ter sido transferidos. Ocorre, que os mais de 1.800 alunos
das duas escolas fechadas para reforma não foram transferidos e encontram-
se atualmente sem aula desde o mês de junho deste ano.

Por oportuno, solicitamos também que seja providenciado o devido
funcionamento do Núcleo de Educação Integral Professora Maria
da Conceição Carvalho Ribeiro, com a finalidade atender todos os
alunos das unidades fechadas para reforma naquele município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 29 DE AGOSTO DE 2018. - EDUARDO
BRAIDE - Deputado Estadual

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, na terça-feira desta semana, estive no
município de Vargem Grande. Tive a oportunidade de ser recebido por
diversas lideranças daquele município e quero aqui destacar o ex-Vereador
Abdias Cidrão, Vereador Jociedson Aguiar, o Dr. Miguel e grande parte do
seu grupo. Mas o que me traz a esta tribuna é uma cobrança, Senhor
Presidente, que faço ao Governo do Estado. Há alguns dias o Governador
esteve em Vargem Grande inaugurando o Núcleo de Educação Integral
Professora Maria da Conceição Carvalho Ribeiro. Fez uma festa bonita,
filmou, chamou a cidade inteira para a inauguração, mas a verdade é que
após a inauguração, até hoje, não existe um único aluno que esteja em sala
de aula. Porque a luz ainda não foi ligada, a água também ainda não foi
ligada e ainda não se tem as condições necessárias para iniciar. Então, quer
dizer, na propaganda é muito bonita a inauguração da escola, mas na
prática não tem aluno nenhum: nem em tempo integral nem em tempo
nenhum. E é por isso que venho a esta tribuna cobrar, em caráter de
urgência, o imediato início das aulas no Núcleo Professora Maria da
Conceição Carvalho Ribeiro. Até porque quando houve a inauguração,
dois outros colégios, duas escolas do município de Vargem Grande que foi
a Santos Dumont e a Raulina de Sousa Silva tiveram inclusive as suas férias
antecipadas para que esses alunos, cerca de 1.800 alunos pudessem ser
recebidos pela nova escola inaugurada pelo Governo do Estado. Então,
venho hoje a esta tribuna, e faço isso, essa cobrança porque estive
pessoalmente tanto na Escola Santos Dumont como estive pessoalmente
na Escola Raulina, é porque também foi dada a ordem de serviço para a
reforma dessas escolas. E o anúncio que foi feito é que essas escolas
começariam a ser reformadas imediatamente e isso não aconteceu. Eu
estive pessoalmente nas duas escolas e não há nenhum tipo de serviço
ainda sendo feito nessas escolas e quem estão sendo prejudicados são
exatamente os alunos da Rede Estadual de Ensino que não estão nem mais
tendo aula na Escola Santos Dumont e na Raulina e que também não estão
tendo aula no Núcleo Professora Maria da Conceição Carvalho Ribeiro
que foi inaugurado. Portanto, Senhor Presidente, apresentei aqui um
requerimento tanto ao Governador do Estado como ao Secretário Estadual
de Educação para que, em caráter de urgência, possa mandar iniciar as aulas
no Núcleo que foi entregue com uma grande festa, mas que até agora não

tem aluno nenhum estudando. Segundo, iniciar, imediatamente, em caráter
de urgência, a reforma tanto da Escola Santos Dumont como da Escola
Raulina de Sousa Silva. Esse foi o pedido que me foi feito por vários
vargem-grandenses e é isso que faço hoje nesta tribuna, cobrando. E vamos
acompanhar até que essas duas medidas estejam sendo cumpridas e
executadas pelo Governo do Estado, afinal de contas, a educação tem que
ser prioridade em qualquer Governo e não pode servir só para fazer
propaganda.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e que nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Primeiro, eu venho hoje, depois do pronunciamento do
Deputado Eduardo Braide, que esteve na minha querida e amada Vargem
Grande, e, no dia 7 de agosto, Deputado Eduardo, eu me pronunciei a
respeito das escolas de Vargem Grande. A escola foi inaugurada com a
presença do Governador, com a presença do Deputado Presidente desta
Casa, Deputado Othelino Neto, a minha presença, de vários prefeitos, de
Nina Rodrigues, Chapadinha, Vargem Grande, Presidente Vargas e é um
complexo muito bonito. E, por conta dessa inauguração ficou a expectativa
de que logo depois fossem iniciadas as aulas naquele núcleo que leva o
nome da nossa professora Concita Ribeiro. Quando deu um mês depois, já
no começo de agosto, eu passei uma mensagem por WhatsApp, no dia 7
de agosto, ao Secretário Felipe Camarão e dizia: “Bom dia! A escola nova
inaugurada em Vargem Grande, não ligaram a energia”. Perguntei se tinha
algum problema. Ele me respondeu que por conta da construtora que fez
a obra, existia um problema na subestação junto à construtora, junto à
CEMAR. Logo, eu pedi que fosse feita com urgência essa modificação no
projeto e que o núcleo pudesse funcionar, dignamente, logo em seguida. Eu
entendo que, até hoje, não deve ter sido feita essa ligação. Vou de novo
cobrar ao Secretário Felipe Camarão para que se faça, o mais urgente
possível, haja vista que é um complexo bonito, muito bem estruturado,
salas de jogos, salas de aula, sala de recreação, de informática, tem um belo
ginásio nesse complexo escolar e que tem que funcionar condignamente.
Lá eu vi os alunos do colégio Santos Dumont, que foi a escola que eu
estudei em Vargem Grande que, ao longo dos alunos, tem passado por
sucessivas reformas e que estava funcionando e que iria durante um tempo
funcionar nesse núcleo escolar inaugurado em Vargem Grande. Eu entendo
que se houve um erro, se houve uma falta completa de que não pudesse
funcionar, logo de imediato, deveria ter sido comunicado aos professores,
alunos esse problema. A comunidade de Vargem Grande, todos sabem, nós
estamos lá agora no período, no término do festejo, a partir do dia 31. E é
uma comunidade muito esclarecida. A comunidade de Vargem Grande é
sempre inquieta, principalmente no tocante à educação. Ao longo desses
anos, nós temos tido um investimento de todos os governos passados,
investimentos na educação, desde que fomos notificados em nível nacional,
por meio dos jornais de maiores abrangências do país, por conta de escolas
ainda de barracão na cidade de Vargem Grande. Desde essa época nós
temos melhorado e muito a infraestrutura de creches, de escolas, para
atender cada vez mais um público exigente em educação, que é o público de
Vargem Grande. Eu vou fazer esse questionamento ao Secretário Felipe
Camarão depois de ouvir aqui também as reclamações do Deputado Eduardo
Braide, que esteve em Vargem Grande recentemente e que deve ter sido
muito bem acolhido na nossa cidade e entende que essa reivindicação é
justa. Por isso que eu tinha já feito essa observação ao Secretário Felipe
Camarão. Assim como também deve funcionar e tem que funcionar em
curto prazo de tempo. E a população reclama, como reclama a questão da
água lá nas mil casas do programa Minha Casa Minha Vida, feita pela
construtora Dimensão, que ainda não está funcionando. Como reclama
também por mais qualidade no atendimento da questão de água em Vargem
Grande, que tem um projeto de mais de 6 milhões e que está sendo executado
muito lento ainda. A gente espera que seja acelerado para que a população
entenda que alguns serviços públicos têm que ter um atendimento adequado,
eficaz, e também barato. Não se pode só por conta de certos implementos
nesse tipo de atendimento, aumentar a conta de água, de energia nesse
sentido. Eu entendo que Vargem Grande é merecedora de tudo que está
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recebendo: Mais Asfalto, o Núcleo Escolar, a questão da melhoria da água,
da captação da água no rio lá na cidade de Nina Rodrigues até Vargem
Grande, melhorando o sistema. Interligando cada vez mais essa questão de
ter Vargem Grande como um centro comercial, que faz com que nesse
período de festejo nós temos que atender uns cem números de pessoas. E
durante muitos anos, e continua ainda, a questão de falta d’água no período
do festejo é algo gritante. É algo que as pessoas chegam a parar a gente na
rua por conta dessa reivindicação. Eu entendo que na questão da educação
o Secretário Felipe Camarão deva prestar um esclarecimento mais urgente
do porquê do atraso do restabelecimento do ensino na cidade de Vargem
Grande. E também a questão da CAEMA ter um esclarecimento mais
rápido possível. Assim como eu fui outro dia na CAEMA reivindicar isso,
na Caixa Econômica, reivindicar a questão das casas, vou reivindicar também
que se dê um esclarecimento a curto prazo do que está acontecendo em
relação ao funcionamento dessa Unidade Escolar lá em Vargem Grande que
leva o nome da Professora Concita. Portanto, seria isso as minhas
reclamações, junto aqui com o Deputado Eduardo Braide, no sentido
primeiro de que se possa estipular tempo e também estipular um prazo
para que sejam todas as obras entregues em Vargem Grande. Obrigado.

IV – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Democrático. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD. Declina.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Bira do Pindaré
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos
Florêncio, Doutor Levi Pontes, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Raimundo Cutrim, Vinícius Louro e
Wellington do Curso. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Adriano
Sarney, Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Cabo Campos, César Pires,
Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Júnior Verde, Léo Cunha, Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macedo, e Zé Inácio Lula. 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 Vinícius Louro, Fábio Braga e Wellington
do Curso. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem Dia anunciando que não havia
“quórum” para apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima
Sessão. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária do dia 04 de setembro os Requerimentos nºs: 401/2018,
de autoria do Deputado Zé Inácio Lula e 402/2018, de autoria do Deputado
Ricardo Rios. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. No tempo destinado aos Partidos e Blocos, ouviu-se o

Deputado Wellington do Curso falando pelo Bloco Parlamentar
Independente. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. 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, 30 de agosto de 2018.

Ata da Nonagésima Terceira 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. 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: Requerimentos
nºs: 398/18, do Deputado Cabo Campos, encaminhando voto de aplausos
ao Projeto Táxi Solidário, implementado pelo Movimento dos Taxistas
Metropolitanos de São Luís, na pessoa do Senhor Júnior Costa e 399/18,
do referido Deputado, enviando 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. Indicações nºs: 526/18,  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 Governo Estadual da Rua Principal, São João, Paissandu,
Prazeres, Juscelino Kubitscheck, Evandro Bessa e São Pedro no bairro
Vila Primavera, Município de São Luís; 527/18, do mesmo autor, ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao órgão
competente, que promova a inclusão no Programa Mais Asfalto do Governo
Estadual das ruas do Sítio São Benedito, na zona rural de São Luís; 528/18,
ainda do Deputado Bira do Pindaré ao Prefeito da Cidade de São Luís,
Senhor Edvaldo Holanda Júnior a fim de que, junto ao setor competente,
promova a reforma com reforço estrutural da ponte que liga o Alto da
Esperança ao Tamancão; 529/18, do Deputado Bira do Pindaré ao
Governador do Estado do Maranhão, para que determine ao setor
competente a construção do poço artesiano para atender a área do Sítio
São Benedito, Município de São Luís; 530/18, do Deputado Júnior Verde,
ao Governador do Estado do Maranhão, 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;
531/18, do referido Deputado, ao Prefeito Municipal de Paço do Lumiar,
Senhor Domingos Dutra, com cópia ao Secretário Municipal de
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito, Senhor Walburg Ribeiro
Gonçalves Neto, a Secretária  Municipal de Cultura Esporte e Lazer,
Senhora Eugênia Miranda, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o
Senhor Clayton Noleto, e ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer, o
Senhor Hewerton Carlos Rodrigues, para que proceda com a revitalização
da quadra Poliesportiva, localizada na “Rua B”, Paço do Lumiar. Não
havendo mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação
o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu as Indicações acima
citadas e concedeu a palavra ao Deputado Fábio Braga que ocupou a
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Tribuna para falar da sua viagem a São Bernardo e Vargem Grande, no
festejo de São Raimundo Nonato. Ressaltou que, no último dia 22 de
agosto, participou da peregrinação até o povoado Paulica, com a comunidade
católica da região, juntamente com o Deputado Othelino Neto. Por sua
vez, o Deputado Júnior Verde informou sobre sua participação numa
reunião com os aprovados no último concurso da Polícia e enfatizou a
necessidade de investimentos na segurança pública do Estado. Por fim,
ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que também relatou sobre a
reunião com os aprovados no concurso da Polícia Militar e denunciou
diversas irregularidades no certame. Também informou que o governo não
tem cronograma para convocar os mais de 1800 candidatos aprovados no
concurso e que concluíram a primeira etapa do curso de formação. Cobrou
satisfação por parte do Governador Flávio Dino acerca da contratação de
capelães e da não convocação de policiais e agentes penitenciários do
Estado. Não houve matéria a ser apreciada na Ordem do Dia por se tratar
de Sessão não deliberativa. Não houve orador inscrito no primeiro horário
do Grande Expediente. No tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o
Deputado Júnior Verde que, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, retornou à Tribuna para falar da reunião com o Deputado João
Manuel, suplente do Deputado Federal Sarney Filho, e com deputado
Julião Amim e da sua ida a Caxias para se reunir com as lideranças do
esporte daquele município, para tratar dos investimentos na área. As
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. O Deputado
Wellington do Curso voltou a usar a Tribuna no Expediente Final quando
registrou que, no último domingo, na pracinha da Lagoa da Jansen, houve
uma caminhada em defesa dos direitos dos animais, em desagravo pelo
atropelamento proposital da cachorra Duquesa, por uma pela enfermeira.
Denunciou o descaso do governo do Estado com o centro de controle de
zoonoses e consequentemente com a causa dos animais. 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, 23 de
agosto de 2018. Deputado Othelino - Presidente. Deputado Fábio Braga
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Zé Inácio Lula - Segundo
Secretário, em exercício

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

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macedo.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados (as):
Bira do Pindaré, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Nina
Melo, Othelino Neto, Rafael Leitoa e Raimundo Cutrim. 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, Eduardo Braide, Fábio Braga, Graça Paz, Hemetério
Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros,
Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios,
Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e
Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, efetuou-se a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Requerimento nº 400/18, da Deputada Andréa Murad, ao Secretário de
Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, solicitando que informe quais as
providências adotadas pela SES/MA, referente ao caso do menor Antônio
Marcos Sila Oliveira, que está há mais de dois meses internado no Hospital
Regional Materno Infantil de Imperatriz à espera da cirurgia para corrigir
a válvula de uretra posterior; Indicação Nº 532/18, do Deputado Sérgio
Frota, ao Superintendente do Banco do Brasil, a instalação de uma agência
do Banco do Brasil, no Município da Raposa que já conta com uma
população estimada em 28.000 habitantes, a qual irá assegurar o crescimento

de uma comunidade. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação, o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir, na forma regimental a Indicação acima mencionada. Não
houve oradores inscritos para o Pequeno Expediente. Não houve matéria
a ser apreciada na Ordem do Dia por se tratar de Sessão não deliberativa.
Na forma regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 397, 398 e 399/2018, de autoria do
Deputado Cabo Campos e nº 400/2018, de autoria da Deputada Andréa
Murad. 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, 27 de agosto de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Glalbert Cutrim - Primeiro Secretário, em
exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE DO DIA 23 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos nossos
trabalhos. Declaro aberta a sessão solene convocada para comemoração
dos 20 anos do Núcleo de Ensino de Educação à Distância da Universidade
Estadual do Maranhão – UemaNet, por meio do requerimento 159/2018,
de autoria do Deputado César Pires. Convidamos para compor a Mesa, o
Magnífico Reitor Professor Gustavo Pereira da Costa, Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão. Excelentíssimo Senhor Deputado
César Pires, autor da Proposição. Senhora Ilka Márcia Ribeiro de Souza,
Coordenadora Geral da UemaNet. Senhor Mivaldo Alvarez de Oliveira,
Presidente da Associação dos Professores. Convido finalmente o Deputado
Wellington do Curso para compor a Mesa. Concedo a palavra ao Deputado
César Pires, autor da Proposição, a quem cumprimento pela proposição
aprovada por unanimidade por esta Casa, Deputado César fala como
poucos, com autoridade de poucos sobre a Universidade Estadual do
Maranhão, afinal de contas, o Deputado César Pires de lá veio, lá fez um
excelente trabalho e embora já esteja aqui conosco há muitos anos prestando
excelente serviço ao Maranhão, mas nunca deixou de fazer parte da Uema,
em nossas muitas conversas, a Uema é sempre um assunto repetido que
faz o Deputado Professor César Pires falar com empolgação ímpar, quando
nos referimos as coisas da Uema e as conquistas da Universidade Estadual
do Maranhão e aquilo que ela propicia de bom para o nosso estado.
Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus abençoe
todos nós e continue a derramar copiosamente sem limites suas bênçãos
sobre o sonho de cada um aqui presente, sobre esse evento e sobre o futuro
e sempre futuro considerando que uma Universidade é instrumento
inacabado, sempre se renova, que proteja aquela Uema. Sua Excelência o
Senhor Deputado Othelino Neto, Presidente dessa Casa, a quem eu agradeço
no meio de uma turbulência política que nós estamos vivendo, viajando,
pedi a ele que presidisse a Sessão onde não houve recusa e pelo contrário,
houve na verdade um rejubilamento dele em relação a isso. Sua Magnificência
o Senhor Reitor, Professor Gustavo Pereira da Costa, a quem eu tive a
satisfação de lá atrás tê-lo como membro de minha equipe e parabenizá-lo
pelo excelente trabalho que tem feito frente àquela Instituição organizando,
dando vida, melhorando, dizer a você, Gustavo, sem sombra de dúvida, e
sem medo de errar, que se a legislação permitir não hesitarei em declinar o
meu voto a você, um voto que eu tenho certeza de que vai ser estendido as
redes sociais, mas é um voto consciente. A Sua Excelência o Senhor
Deputado Wellington do Curso, amigo, defensor também da educação,
sempre membro da Comissão de Educação a quem também eu louvo pelo
excelente trabalho que vem fazendo como parlamentar, sem sombra de
dúvida, parlamentar novo de um pouco mais de 3 anos, mas que não se
vendeu, não se rendeu, continua apostando em votar no povo. Senhora
Ilka Marcia Ribeiro de Souza, Coordenadora Geral da UemaNet,
parabenizá-la também, Ilka, pelo excelente trabalho que você vem fazendo
junto àquela organização educacional como um todo e especial a UemaNet,
você tem se agigantado diante das dificuldades, diante dos limites impostos



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                    SEGUNDA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2018 9
pela própria questão financeira que o país passa, que o Estado passa e,
consequentemente, a Uema, mas você tem deixado as suas digitais que
bem mais tarde será lembrado como eu vou lembrar a minha. Mivaldo
Alvarez de Souza, Presidente da Associação dos Professores, meu
reconhecimento pela sua luta constante que você vem fazendo na defesa
da minha classe, na defesa dos professores, continue assim, Mivaldo, o
tempo vai fazer com que ainda haja mais reconhecimento em relação a
você. Senhores professores aqui presentes, alguns meus alunos de giz e
quadro verde, à época era assim. Senhores coordenadores de curso, muitos
que eu tive a felicidade de conviver também na gestão dos meus dois
reitorados, diretores e servidores da UemaNet, professores que
compuseram, lá atrás, a minha equipe de trabalho que me ajudaram a
chegar até aqui o qual eu sou extremamente grato, porque, desde que optei
por ser Pró-Reitor de Graduação, eu formei uma equipe e essa equipe nós
tínhamos um projeto, esse projeto era com que eu chegasse à Reitoria da
Universidade e fizemos o PAI - Programa de Ação Imediata. A Beatriz
Andrade e Elda Batista são testemunho vivo daquela trajetória, que me
ajudaram muito com que a gente chegasse ali. Tínhamos apenas uma máquina
Lettera 22 e que elas botavam ali e que tinha que apagar todo um texto
quando se errava um “R”, um “V” ou qualquer coisa assim. Depois
compramos uma máquina mais moderna que já permitia fazer a correção
no texto e foi dessa forma que fizemos o primeiro concurso público da
Universidade Estadual do Maranhão. Recordo-me também, e guardo isso
na minha história, e quem não quiser guardar a sua, que fique, mas eu sou
orgulhoso da minha. Tão orgulhoso que os cursos da Universidade, de
Licenciatura eram todos, todos literalmente clandestinos. E daí por diante
nós autorizamos e reconhecemos, Deputado Othelino, todos os cursos
daquela Universidade. Fizemos o primeiro currículo linear dentro daquela
organização. O currículo de Caxias era um, o de Imperatriz era outro,
Bacabal era outro, São Luís era outro e vocês me ajudaram a construir tudo
isso. Como não ficar orgulhoso. Eu sei que é um bem imaterial em que não
se teve placa, não se colocou nada do que pudesse fazer o agrado daquela
época e a internet não era tão farta e se usava um tal de um 486, cansado,
esgotado, para poder dizer alguma coisa e nem por isso conseguiu nos
vencer. E a Universidade começava a formar os seus primeiros alicerces. E
esses alicerces começaram também por um cabeamento de fibra óptica e
que se hoje usa foi dos antanhos da vida que nós construímos. Também me
orgulho de ter feito isso. Orgulho-me também de ter feito concurso para
muito que estão aqui, inclusive o mestre hoje Doutor Gustavo, fizemos
juntos Mestrado, sempre um exemplo de profissional. Já começava a
delinear o seu perfil profissional e seu perfil de gestor. Parabéns, mais uma
vez. Mas Senhores, o destino também conspirava a favor da gente e hoje
quando abro o site do TRE e vejo que o Maranhão tem 4% de eleitores
com 3º grau. Eu sei que ali tem dúvidas, porque muitos ainda aguardam os
seus títulos sem ter modificado a sua história, o seu crescimento intelectual,
mas ainda é muito pouco. Imaginem lá atrás em 1994, 1995 quando
assumimos a Universidade com professores sem qualificação profissional
e o NEAD começou a ser um instrumento poderoso e valioso para que
chegarmos até aqui. E chegamos. Não morreu, pelo contrário, deu frutos,
flores, rejuvenesceu sementes e tornou-se a 8ª universidade, àquela época
do Nordeste, pelo menos eram os dados que me forneciam, a fazer educação
a distância. A primeira do Nordeste, perdão, e a 8ª do Brasil. Não sei como
se encontra hoje, eu não tenho mais elementos para botar aqui, que eu sei
que tem doutores, pós-doutores e pesquisadores e vão perguntar: qual é a
tua fonte? A minha fonte ainda é aquela lá de trás. Pode ser que tenha
ampliado, diminuído, não sei. Mas à época era assim, quando nós
começamos com sacrifício e com a vontade de poder acertar. O NEAD
nasceu. Nasceu naquele momento para ele poder pegar e elevar as pessoas
que tinham apenas o ensino fundamental e se arvorava o direito de poder
ser professor. Será que podia? Será que esse Maranhão podia crescer sem
intelectualidade? De jeito nenhum. E lá atrás nós começamos. Eu dou um
exemplo bem aqui, em Alcântara, Presidente Othelino, onde V. Exa é votado,
parte daqueles quilombolas demos a ele o direito, pelo NEAD, de poder
ter o ensino médio. Depois os guindei pelo instrumento, que é o NEAD,
para poder ter o 3º grau. Atendiam, portanto, os preceitos básicos da
LDB. Era um somatório, com o PROCAD e depois virou outra coisa aí,
sem mudar a filosofia de trabalho nem os conteúdos programáticos, apenas
a nomenclatura porque tornei-me adversário do governo à época e era
preciso não deixar o que o outro criou e que nós interiorizamos. O SINEAD,

posso garantir a vocês, que eu sei que muitos instrumentos tecnológicos
foram agregados, é natural que isso seja assim, mas eu queria ser lembrado.
E é por isso que estou fazendo este evento, para lembrar a importância do
NEAD, para lembrar a minha importância também. Não jogo fora aquilo
que construí, eu guardo toda a minha documentação da minha época de
Uema. E Gustavo, fique certo, se um dia nós obstruirmos os nossos
reconhecimentos àqueles que têm, amanhã a história vai negar tudo aquilo
que você fez e o que a Ilka fez naquela Casa e eu não quero que seja negado.
Eu quero que isso se entenda como um sincício funcional que vai alcançando
gradativamente toda a história de cada um de vocês. E disse aqui lá atrás,
quando eu prestava a homenagem aos 35 anos da Uema em que cada um
conta sua história da forma que tem. Fragmentos, são os fragmentos da
história de cada um que fazem esse livro chamado de Criação da
Universidade Estadual do Maranhão. Eu me orgulho demais de ser professor.
Eu tenho mais orgulho de ser professor da Universidade que me conseguiu
os alicerces de tudo da minha vida, do que propriamente de Deputado
Estadual. São muitos, Reitor é único. Você convive com o semianalfabeto
e um pós-doutor qualificado e tem que compreender a todos e se render
àqueles que têm mais conhecimento do que você. Mas não posso deixar de
citar minha própria história ali dentro. É bonito, Gustavo, é bonito quando
se criou o NEAD, eu vi quando recebi uma placa em homenagem aos 20
anos. Eu buscava compreender toda uma história de como foi difícil. Não
havia crença de que isso pudesse acontecer. Muitos reclamavam que o
limite nosso era o limite ali da ponte de Estreito, que nada valia esse
esforço que nós fazíamos. Como nada valia o mestrado que nós criamos
dentro da Universidade Estadual do Maranhão, Agroecologia, o primeiro
mestrado do Maranhão no interior com os cubanos. Se uns tiraram proveito
ou não, mas o esforço foi feito e começava a nascer uma nova mentalidade
naquela universidade. Olha, gente, o NEAD, perguntei para Luzia, para
Ilka: “Ilka, quantos?” Ela disse: “Cinquenta mil”. Eu digo: “Cinquenta mil,
Ilka? “Mas como é dividido?” Ela disse: “Professor César, são quarenta
mil com terceiro grau, dez mil entre os tecnólogos e os que tiveram acesso
ao ensino médio”. Gente, tem obra mais bonita do que essa? Qual é a placa
que tem que nós inauguramos o NEAD? Qual é a placa que nós inauguramos
que tem trinta mil pessoas espalhadas nesse Maranhão num estado pobre,
de cérebros qualificados? De que você abre o site do TRE e 4% tem nível
superior? Quantos por cento essa Uema não está dentro desse processo?
Quantos por cento ela não tem dentro de um gráfico que nós possamos
fazer? Ou de uma pizza para poder dividir? Nós contribuímos muito. O
NEAD contribuiu com essa situação. Da crença ou da descrença, da crença
aos fatos tem um espaço grande, mas você soube preencher bem, Gustavo.
Você agregou, Ilka, muita tecnologia. Vocês conseguiram agigantar, crescer
a Uema. Isso é patrocínio do cérebro de vocês, da responsabilidade de
vocês dois e de toda uma equipe, é claro. Todos, do servidor que abre a
porta de manhã cedo. Ele tem os seus méritos. E dizer aqui: “eu vi alguém
entrar aqui e sair doutor”. A mediação tecnológica é um instrumento que
está sendo colocado à disposição. Que cresça, que desenvolva, mas eu
quero uma coisa, Gustavo. Eu quero uma coisa de vocês todos. Cada um
que construir essa história faça como eu, crie as homenagens pelo que você
mesmo fez. Não tenha vergonha de criar, de pulverizar essas informações
das construções disso. Eu não tenho. Eu tenho orgulho e não vou deixar
morrer, porque foi assim no Congresso Nacional. Lá eu estava. Quando foi
na Fiema, eu estava também recebendo os prêmios. E aqui também eu não
poderia ficar incólume a isso. E por isso que estou fazendo essa grande
homenagem aos 20 anos. 2018 menos 20, 1998, era o meu primeiro
Doutorado na Universidade Estadual do Maranhão. Não pode morrer. Se
morrer eu relembro. Ainda que as catacumbas onde eu estiver e os meus
ossos já não mais existirem, o meu espírito vai percorrer por dentro da
Universidade e dizer assim: “aqui foi tua obra, aqui tu ajudaste com muita
gente a fazer isso”. E tudo isso me promoveu a chegar aonde eu cheguei. E
aqui nessa Casa eu criei a primeira biblioteca daqui. Está lá nos anais da
Casa, a primeira biblioteca. E criei também a Escola Legislativa e detectei
aqui que tinha 19 pessoas analfabetas. E com a Zefinha Bentivi nós
conseguimos qualificar essas pessoas. Não tem uma placa dizendo que
essas pessoas saíram do analfabetismo para alguma coisa. E depois arrumei
no Estado a escola para que eles pudessem continuar o ensino. Tem coisa
mais bonita do que isso? Por tudo isso eu gradeço a paciência de terem me
ouvido, mas eu espero que a Uema nunca quebre o ciclo disso. Gustavo,
que mais tarde, ainda que eu de muleta nesta Casa e você já também
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carcomido pelo tempo, um ancião, nós dois venhamos subir essa rampa,
nos sentar e dizer assim: “um fez o outro continuou”. E aí nós vamos dizer
assim: Dois anciãos orgulhosos do que fizeram. Beijo, um abraço forte,
parabéns, UemaNet.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Deputado César Pires sempre brilhante com suas palavras. Deputado
César, Vossa Excelência deve presidir esta reunião. Eu vim, fiz questão de
vir participar da primeira parte da Sessão Solene, mas, por merecimento,
esta Sessão deve ser presidida por Vossa Excelência. E eu não poderei ficar
para ouvir os demais pronunciamentos, mas vou fazer questão de depois
assisti-los pela TV Assembleia, que transmite a Sessão ao vivo e depois
reprisa para assistir o restante desta bela e justa Sessão Solene. Vossa
Excelência a partir de agora conduz a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Com os nossos agradecimentos pessoal e institucional,
como deputado, agradeço a presença do Presidente Othelino diante de
tantas, não é nem atividades aqui dentro, é justamente a questão política
eleitoral. Assistiremos agora a um vídeo institucional sobre os 20 anos da
UemaNet. Concedemos a palavra à senhora Ilka Márcia Ribeiro de Souza,
coordenadora geral do UemaNet.

A SENHORA ILKA MÁRCIA RIBEIRO DE SOUZA – Bom
dia a todos e a todas, é uma alegria imensa estar aqui hoje comemorando e
sendo reconhecido levando a Uema para o reconhecimento em nível de
Estado considerando que em nível nacional tivemos o brilhantismo também
de ser homenageado na Câmara dos Deputados. Para mim uma alegria
dupla, porque essa homenagem vem do professor César Pires, que eu
como aluna da Uema tive o privilégio de tê-lo como o meu Reitor, o Reitor
que à época estávamos ali aperreando para ir para um Congresso, para ter
talvez mais bolsas de iniciação científica, eu lembro que a nossa turma de
Agronomia era muito grande e o professor César Pires nunca deixava de
atender os alunos e dizer: “Não, vamos tentar.” E no final nós conseguimos
tudo ou quase tudo que queríamos com o professor César Pires. Realmente
para mim é uma alegria poder compartilhar com vocês isso e hoje ver o
professor César aqui nesta Casa reconhecendo a grandiosidade que a Uema
tem. Eu gostaria de cumprimentar então o professor César Pires e agradecer
imensamente por esse reconhecimento, é um reconhecimento também,
professor, a todos os professores que acreditaram lá naquela época que
educação à distância era possível. Eu lembro que na Câmara dos Deputados,
o Secretário Executivo do MEC falou como um Estado pobre, de uma
região pobre ela pensou em fazer educação naquela época e hoje ainda tem
alguns que desacreditam na educação à distância. Então realmente esse
pioneirismo é um reconhecimento àquele que realmente acreditou que
educação à distância era possível para democratizar a educação naquela
época, no ensino médio, que era formação do magistério das séries iniciais,
mas que hoje, para além do ensino médio, faz também o ensino superior e
a pós-graduação. Então nesse sentido eu pensei em algumas palavras
também muito rápidas, até para homenagear a todos que aqui estão,
professores, alunos, servidores da Uema, muitos colaboradores da UemaNet
que constroem juntos uma história que é uma história de sucesso para a
Uema, diretores de cursos. Então nessa perspectiva eu gostaria de fazer
uma pequena leitura do que realmente este momento representa para nós
que estamos à frente da Universidade Estadual do Maranhão, coordenando
o Núcleo de Tecnologias para a Educação. Gostaria então de saudar, mais
uma vez, a todas as autoridades em nome do Deputado César Pires, em
nome do nosso Reitor Gustavo Pereira da Costa que tem sido uma pedra
fundamental para a sustentação e consolidação dos projetos que a Uema
desenvolve hoje, de continuidade de muitos trabalhos feitos por gestões
anteriores. Gostaria de, em nome do Professor Gustavo, saudar todos os
nossos alunos que estão ali atrás, dos cursos técnicos, dos cursos tecnólogos,
os cursos de graduação, também de pós-graduação. A todos os tutores,
vejo que têm alguns tutores aqui que também são responsáveis pela
mediação desses cursos, os coordenadores, todos os coordenadores de
cursos que aqui estão, diretores de Centro, alguns colegas que estão aqui
também neste momento nos honrando com suas presenças, dizendo que a
Uema acredita nesse reconhecimento desta Casa. E, assim, gostaria também
de homenagear e prestigiar neste momento todos os convidados que se

fizeram presentes aqui. Quero manifestar o orgulho de estarmos nesta
Casa reunidos para esta honrosa homenagem, requerida pelo o nosso
querido e sempre professor César Pires. Que a gente ficou com medo, que
ele disse que quando estiver lá os seus ossos remexendo... mas realmente,
professor, são essas homenagens que a gente leva para a eternidade. Então
parabéns, vamos lembrar do Senhor sempre. Também, neste momento,
reconhecer que daí para cá todos os Reitores que sucederam o professor
César Pire, continuaram o percurso confiantes e de que seria essa a via
mais curta, mais efetiva para chegar àquelas populações do Estado que
tinham o desejo de fazer uma graduação, mas se encontravam à margem do
processo educacional. Porque o sistema presencial de ensino não tinha
como chegar e mesmo que chegasse, não daria para contar e atender a todas
as demandas em termos quantitativos do nosso Estado, que é um Estado
grande com 217 municípios e uma carência muito grande de educação. É do
conhecimento de todos, mas faço questão de reafirmar aqui o importante
papel da Uema para o desenvolvimento do nosso Estado, dada a atuação
interiorizada, não só por meio dos programas de formação de professores
presenciais, mas também por meio da EAD. Somos todos uma universidade
que acredita que hoje é possível democratizar a educação pela EAD. Porque
estamos, professor César, em praticamente os 217 municípios maranhenses.
Não com polos presenciais, mas com alunos de todos esses municípios
estudando e fazendo a Educação Superior pela Uema. Exatamente por
essa forte atuação e magnitude da sua expansão, a Uema se destaca no
cenário estadual e nacional como uma Instituição talentosa e de visão
inovadora. Isso pode ser comprovado pelo desafio de implantar, em 2011,
concomitantemente, a primeira universidade a fazer isso. Digo com orgulho,
porque foi com a insistência do professor Gustavo frente ao Conselho
Superior e do professor José Augusto, conseguimos implantar 13 cursos
técnicos na modalidade à distância onde muitos desacreditavam que a
Uema seria capaz de fazer isso por ser uma universidade que tem uma
missão de levar educação superior. E foram esses professores que
acreditaram: ‘Não, nós podemos desenvolver o Estado por meio dos Cursos
Técnicos’. Implantamos 13 cursos técnicos como os Cursos de Edificações,
Manutenção Automotiva, Segurança do Trabalho, destaco aqui o Curso de
Meteorologia, o primeiro no país nessa modalidade e temos alunos inclusive
de muitos outros Estados que vêm à Uema para fazer esse curso, porque
não tem em nenhum outro Estado a oferta desse curso técnico. E entre
outros cursos que realmente têm sido um destaque na modalidade à distância
para os cursos técnicos. Logicamente, como apoio de todos os Diretores
de Centro, temos os cursos de todas as áreas de conhecimento, no CCT, no
CECEN - Centro de Educação, no CCA, no CCSA. Então todos depois
acreditaram que isso era possível. Posso citar também a implantação dos
cursos abertos. Hoje a Uema é um destaque nacional e internacional pela
sua ousadia. A primeira universidade no Nordeste a implantar uma
plataforma de cursos abertos. E isso hoje uma realidade em todos os
países. E a gente tem a Uema hoje com esse reconhecimento internacional.
São 27 cursos abertos totalmente gratuitos. Hoje nós temos, inclusive,
muitos servidores aqui da Assembleia tendo a oportunidade de fazer esses
cursos e de ter uma qualificação e uma formação, uma capacitação e uma
formação melhor na sua área de conhecimento. Hoje são quase 200 mil
inscritos na nossa plataforma aberta, professor César Pires, e de mais de
45 países. Isso realmente deixa a gente lisonjeado por saber que a Uema,
mesmo sendo uma Universidade muito nova, tem o seu destaque
internacional. Realmente é difícil não reconhecer esse trabalho. São muitas
as conquistas. E em cada conquista nos reabastecemos de força, de
entusiasmo para continuar essa luta por EAD, que se traduz não só em
fazer uma educação à distância ou uma educação qualquer, ou uma educação
periférica, mas se traduz na possibilidade de esperança para muitos que
não têm condição de estar dentro de uma sala de aula presencial. Para a
gente é um orgulho. Significa para além disso a oportunidade de competir
em iguais condições por uma vaga no competitivo mercado de trabalho. E
mais que isso, a realização pessoal enquanto cidadão com a capacidade de
poder contribuir para a transformação do nosso Estado. E aí a gente fica
fácil lembrar e interiorizar a frase de Paulo Freire quando ele diz: “A
educação por si só ela não transforma o mundo, mas a educação muda as
pessoas e as pessoas, sim, vão transformar o mundo”. E a gente acredita
nisso, que essa transformação que a Uema permite hoje para os seus
alunos é que vai fazer um estado mais igualitário, mais democrático e um
estado realmente reconhecido por fazer educação. Nessa perspectiva a
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UemaNet tem procurado acompanhar as mudanças e propiciar as inovações
tecnológicas, buscando soluções adequadas às necessidades demandadas
pela sociedade. Vivemos em busca de melhorar a cada dia investimentos
nas formações dos nossos profissionais em tecnologias, em metodologias,
enfim, em tudo que possa fazer avançar cada vez mais para que num
futuro muito próximo a Uema não seja mais falada ou não esteja mais
falando em modalidades de ensino, mas, sim, em uma educação mediada
por tecnologia e uma educação que promova qualidade. O que para gente
é o que mais importa, uma educação flexível, uma educação hibrida e uma
educação para o longo da vida, uma educação que estimule a aprendizagem,
que os nossos alunos sejam o diferencial neste Estado, que a gente não
esteja só entregando certificados para os nossos alunos, mas, para além
disso, que esses alunos levem o nome da Uema para desenvolver o Estado
do Maranhão. Aproveito a oportunidade para agradecer incondicionalmente
o apoio do nosso Magnífico Reitor Professor Gustavo Pereira da Costa e
toda a sua equipe de gestão que não tem medido esforços para dizer que a
gente pode continuar avançando pela UemaNet ou na UemaNet. Pois é a
garantia desse apoio que nos faz ficar confiantes para traçar novas metas
e experimentar novas formas de trabalho. Em nome de todos os
colaboradores aqui do UemaNet, finalizo o agradecimento especial ao
César Pires, por ter acreditado, sim, professor, que o seu início de trabalho
pudesse alavancar muito a educação do nosso Estado. Nesse momento tão
importante, agradecemos a todos e dizemos que estamos firmes para fazer
uma educação diferente pelo estado do Maranhão, acreditando nos nossos
gestores superiores e acreditando que existe, sim, a possibilidade de
democratizar a educação superior em nosso Estado. Muito obrigada.

O SENHOR PRESDIENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Concedo a palavra a sua Magnificência Senhor Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão Professor Dr. Gustavo Pereira da
Costa.

O SENHOR REITOR GUSTAVO PEREIRA COSTA- Bom dia
a todas e a todos. Quero cumprimentar inicialmente o Deputado César
Pires, que preside esta Sessão Solene, autor desta proposta de homenagem
à Universidade Estadual do Maranhão pelos 20 anos de Educação à
Distância. Saudar também ao Deputado Wellington do Curso e em seu
nome estender as saudações da Uema a todos os deputados e deputadas
que compõem esta Casa. Cumprimentar o professor Mivaldo Alves de
Oliveira, Presidente da Associação dos Professores da Uema.
Cumprimentar a professora Ilka Márcia Serra, Coordenadora Geral da
UemaNet, saudar aqui os colegas, professoras e professores da Uema, os
técnicos colaboradores, os convidados, especialmente os alunos que aqui
estão, todos os órgãos de imprensa, adianto logo que não vou torturá-los
por muito tempo em ter que me ouvir com a voz na condição que está, não
é, meu caro professor Cristovam. Mas não poderia deixar aqui de trazer,
primeiro, os agradecimentos da Uema e o faço em nome do deputado
César Pires, ex-reitor da Uema, o agradecimento por mais esta homenagem
que a nossa Universidade recebe na Casa do Povo do Maranhão. A acolhida
sempre muito generosa que nós da Uema recebemos na Assembleia
Legislativa do nosso Estado atinge no dia de hoje o seu ponto de culminância,
quando esta instituição reconhece os 20 anos de trajetória exitosa em favor
da educação do nosso Estado que a Universidade Estadual do Maranhão
abraçou como missão. Quero dizer ao deputado César Pires, a partir do
seu discurso inicial, acerca da preocupação com o reconhecimento, César,
nós realmente iniciamos lá atrás uma série de iniciativas chamadas
impensáveis naquele momento. Me recordo de diversas passagens e que
envoltas em incredulidade, ceticismo que não nos permitia então imaginar
estar aqui no dia de hoje celebrando duas décadas de um trabalho irretocável,
mas há uma grande diferença daquele tempo, por isso eu quero acalmar o
seu coração, o pioneirismo ele tem como marca indelével o protagonismo
individual, a coragem de uma, de poucas pessoas que ousaram e desafiaram
e enfrentaram e que fizeram, e aí eu lhe incluo, e esse protagonismo individual
ficará sempre registrado nas mentes dos que conviveram, dos que
testemunharam e na história da instituição, no momento presente é muito
diferente, por isso eu já acalmei o meu coração, porque não há mais
protagonismo individual, o protagonismo é coletivo, se nós hoje na Uema
nos orgulhamos de ter o Núcleo de Tecnologia para Educação, reconhecido
nacionalmente, pouco e quase nenhum mérito tenho eu, algum mérito tem

a professora Ilka, mas grande mérito tem todos esse conjunto que aqui está
e que só representa uma massa muito maior que a Uema atente por meio
desse aparato tecnológico, que é a UemaNet que começou naquele
pioneirismo seu e corajoso com NEAD, os números da educação à distância
hoje na Uema impressionam e impressionam no primeiro plano porque a
gente imagina como é importante dizer que estamos promovendo inclusão,
trazendo cidadãos e cidadãs maranhenses e as pessoas que aqui moram
dos diversos municípios, das mais variadas regiões, incluí-las nos processo
de formação continuada que os conduz à educação superior, não tivesse
havido o NEAD não haveria o UemaNet. Os números impressionam, mas
ainda assim nos preocupam porque todo esse esforço, toda essa conquista,
toda essa vitória ainda contrasta com um índice muito baixo de profissionais
formados em nível superior no Estado do Maranhão, como o deputado
César Pires bem lembrou aqui. Nós estamos falando apenas de 8.3% da
população brasileira que tem nível superior, e isso, deputado Wellington,
é muito sério, é muito grave e é essa trincheira que nós professores e
professoras, estudantes, os nossos representantes, deputados, o Poder
Executivo, devemos nos colocar, entrincheirados em favor de um Maranhão
que se desenvolva a partir de instituições educacionais fortes. Eu exalto a
educação à distância quando vejo os números de alunos matriculados na
Uema e no Brasil neste período de 2016 para cá. Certamente, impulsionado
por esta crise terrível que nos acomete as matrículas nos cursos presenciais
de graduação nos estabelecimentos oficiais de ensino decresceram 2,5%
neste período enquanto as matrículas nos cursos de graduação à distância
aumentaram em 7.9%. Então, é uma mudança de perspectiva, é uma nova
proposta metodológica e me refiro a nova comparada ao método mais
tradicional, mas que se funde em um ideal de formação humana e de
educação superior no Brasil, Deputado César. Eu já disse mais de uma vez
que torço muito para que em algum momento, e esse momento seja breve,
a gente deixe de chamar de Educação a distância. Porque esse termo já
começa a entrar em desuso, porque as tecnologias estão aí postas à nossa
disposição, eliminando fronteiras, abreviando distâncias, ressignificando
profissões, fazendo com que novas habilidades e novas competências
sejam requeridas e, assim, como adjetivar a educação ou em uma tentativa
de desqualificá-la em dizê-la “a distância”. Espero que todos nós
presenciemos, em breve, a educação singular, ímpar e que o fato de ser
presencial, semipresencial ou a distância seja conforme a orientação de um
projeto pedagógico necessário a aderir as necessidades dos estudantes no
nosso Estado, em diversas formas e em diversas maneiras. Essa é a crença
da nossa Universidade Estadual do Maranhão, universidade que há muitos
anos assumiu um compromisso pela formação de professores. Inaugurou
mais recentemente uma nova fase usando tecnologia para, além da formação
de professores, levar a formação técnica, a formação profissionalizante, a
pós-graduação. É esse conjunto de iniciativas no campo educacional que
distingue a Uema, que nos dão a todos, àqueles que estão na Universidade
hoje, os que já passaram, os que virão o anúncio de que a nossa universidade
tem um compromisso com o povo deste Estado. Com a sua missão de
difundir conhecimento, de formar profissionais orientado para a cidadania,
para a promoção do bem-estar individual e coletivo e, acima de tudo, para
renovação dos nossos ideais democráticos e republicanos. Por isso,
Deputado César Pires, sua história está escrita não só nos Anais da Uema,
da educação do Maranhão, desta Casa, por onde quer que tenha trilhado e
tenha empunhado as armas de defesa daquilo que é uma causa nobre que
irmana a todos. O meu agradecimento pessoal a você como ex-Reitor,
como Deputado atuante pela oportunidade da nossa universidade estar
mais uma vez aqui e ser ouvida pelo povo do Maranhão, ser inscrita nos
seus registros histórico de que aqui estivemos nós para aplaudirmos o que
essa universidade briosa faz em favor do povo que a mantém. Eu tenho
certeza, professora Ilka, que a sua condução à frente do UemaNet deu ares
novos a um trabalho que já vinha sendo desenvolvido na Uema. Porque
assim como você, eu também, nós continuamos o trabalho de todos aqueles
que nos antecederam. Nós temos a tarefa de fazer melhor. Melhor do que
os que fizeram antes e desejar fortemente que aqueles que venham depois
de nós façam melhor do que nós, porque quem ganha com isso é a Uema,
quem ganha com isso são os nossos estudantes, quem ganha com isso é a
consolidação de uma instituição que é a razão de ser, de estarmos hoje aqui
nesta manhã. Divirjo do meu amigo César Pires apenas em um ponto, ou
diria em dois pontos, e com isso vou encerrando minhas palavras. O
primeiro ponto, César, é que eu espero que um dia nós dois subamos a
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rampa da Assembleia Legislativa, espero eu, lhe amparando, e não nós
dois nos amparando, porque nem conseguiríamos subir. Mas quero, para
deixar claro o simbolismo deste momento, o significado deste momento e
a importância para todos nós da Uema, a emoção que tocou o Deputado
César, o relato detalhado e vibrante da professora Ilka, uma passagem que
gosto sempre de rememorar, que consta do livro A Viagem do Elefante, de
José Saramago. Em alguma parte do livro está escrito, quando indagado ao
Imperador o que é guardado aos homens públicos? O que eles devem
esperar para o futuro? Eis que rompe uma voz daquilo que se chama céu,
e diz: “aos homens públicos duas certezas. Um dia eles triunfarão, no
outro dia eles serão esquecidos. Porque nascerá das Instituições que eles
ajudaram a construir a sua verdadeira memória”. A sua memória César é a
memória da Universidade Estadual do Maranhão. Obrigado, parabéns
pelo trabalho e parabéns à Uema.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Bom
dia a todos. Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas
sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua população de mais de sete
milhões de habitantes. Sobre todos que fizeram e fazem e que constroem
a Uema e que de forma tão singela chegam todos na manhã de hoje para
receber esta homenagem, que é uma justa homenagem da Casa do Povo, do
Poder Legislativo. Nós temos três poderes harmônicos independentes
entre si. E a Assembleia como Poder Legislativo representa o povo. Esta é
a Casa do Povo. E em nome do Presidente Othelino, que recebeu todos
vocês, que iniciou presidindo a presente sessão solene, nós agradecemos a
presença de todos vocês. E em nome também dos demais deputados
estaduais que não se fazem presente. Mas em nome de todo o Poder
Legislativo e de todos os deputados estaduais, sejam bem-vindos a Casa
do Povo. Seria tão bom que pudessem vir mais vezes À Casa do Povo e
pudessem acompanhar os trabalhos e as defesas que fazemos aqui,
principalmente em defesa da população do nosso estado. Quero
cumprimentar de forma especial ao amigo Deputado César Pires. E aí
pode-se perguntar: “ao amigo Deputado César Pires”? É o amigo Deputado
César Pires. Eu tenho respeito, carinho e admiração pelo Deputado César
Pires. Sou deputado estadual de primeiro mandato e quando eu passava,
Deputado César Pires, pela porta da Assembleia Legislativa do Maranhão,
ou melhor passava na Jerônimo de Albuquerque, eu não tinha a dimensão
dos trabalhos que eram realizados aqui. E hoje, como Deputado Estadual,
eu tenho orgulho de ser Deputado Estadual. Eu não tenho vergonha de ser
Deputado Estadual; tenho orgulho. Eu não fui eleito para ser babão do
Governador. Eu fui eleito para defender a população. E isso que eu tenho
feito com muita determinação, com muita ousadia e com muita coragem. E
quando eu falo e faço referência ao amigo Deputado César Pires, é porque
muitas vezes ele já me estendeu o ombro, a mão amiga e ele me dá algumas
orientações, alguns conselhos. E eu tenho respeito e admiração muito
grande pelo professor e Deputado César Pires. E saibam todos que esse
requerimento é de iniciativa, é de autoria dele, mas foi aprovado de forma
unânime por todos os deputados da Assembleia Legislativa, por dois
motivos: Primeiro; pelo respeito que o Deputado César Pires tem nesta
Casa de todos os demais pares, pelo que ele foi e pelo que ele é e pelo o que
ele representa; e também pela Uema, o respeito que esta Casa tem com a
Uema. E aí eu faço referência ao nosso Magnífico Reitor, sempre presente
na Assembleia Legislativa, o amigo da Assembleia Legislativa, à professora
Ilka. Então sejam todos bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. E para cumprimentar a plateia de forma especial o meu
amigo Deputado Estadual Cristovam, professor e Deputado Estadual. Eu
o tenho como Deputado Estadual. E tenho orgulho na atual legislatura de
fazer parte da atual legislatura com o Deputado César Pires, também ter
legislado, ter atuado na atual legislatura com V. Exa. também. Sempre
muito atuante, proativo, todos os dias nesta Casa de forma assídua e
pontual, assim como faz também na Uema. Então o nosso cumprimento
especial ao amigo, professor e Deputado Cristovam. E de forma especial
à Elaine e Maria do Socorro. Sejam bem-vindas. É por vocês que nós
estamos aqui. É por vocês que o Deputado César Pires está aqui. É por
vocês que o Deputado César Pires está fazendo esta homenagem. E eu
quero pautar o meu pronunciamento em três palavras. Primeiro, em

acreditar... Tem um ditado popular que diz que é preciso ver para crer.
Tanto é que dizem que foi São Tomé quem criou isso. E as pessoas às
vezes falam isso e não sabem nem de onde veio. Isso veio da época de
Cristo. Porque Cristo quando apareceu para alguns discípulos e quando os
discípulos comentaram entre si que Jesus havia aparecido, teve um discípulo
que não acreditou. Foi Tomé. Tomé foi incrédulo naquele momento. Tomé
foi incrédulo no momento em que ele tinha convivido com Jesus. Viu Jesus
operando milagres. Jesus curando, Jesus salvando vidas, mas ele conviveu
com Jesus e teve um momento de incredulidade. Ele disse: Eu não acredito.
Eu só acredito se eu tocar no ombro de Jesus, olhar as chagas, as feridas, o
lugar do cravo onde Jesus foi crucificado. E Jesus quando reapareceu,
reapareceu para todos os discípulos com exceção de Judas que havia se
suicidado e dirigiu a palavra a Tomé. E o que Jesus falou para Tomé há
2018 anos serve para todos nós até hoje. É preciso crer. Crer para ver. É
preciso acreditar. E foi isso que César Pires fez lá atrás, acreditou. Só que
César Pires acreditou e jamais imaginava que nesse momento estaria sentado
e voltando o seu olhar há 20 anos, em 1991. E quão bom é relembrar. Quão
bom é homenagear e quão bom é também homenageá-lo, amigo, professor
e deputado César Pires, por ter acreditado e ao acreditar eu vou trabalhar
na segunda palavra com vocês na manhã de hoje. A oportunidade,
oportunizar, e quem fala isso é o amigo César Pires, é um deputado que
não tem sangue na política, que não tem DNA na política, e que não tem
sobrenome na política, Wellington, qual é o teu sobrenome? Wellington do
Curso. Foi quem me trouxe até aqui, orientando e motivando as pessoas a
mudarem de vida, acreditando que era possível, e eu faço isso nas minhas
salas de aula dando o exemplo, não para querer me aparecer, mas para
mostrar que é possível, meu pai me deixou eu tinha 7 meses de nascido e
minha mãe era dona de um prostíbulo, eu não tive vida boa, eu não tive vida
fácil, na Assembleia Legislativa tem um deputado que estudou em escola
pública, que começou a trabalhar aos 14 anos e que vendia fruta na rua,
então me trouxe para a Assembleia Legislativa e o reconhecimento ao
deputado César Pires ao se pronunciar e fazer referência ao deputado
Wellington, eu não esqueci as minhas origens e as minhas raízes e eu
defendo as pessoas com deficiência, defendo o feirante, defendo o mais
pobre, e essa defesa que eu faço na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, eu não esqueci as minhas origens, e quando eu falo de
oportunizar me vem à memória a história da Jessica, aluna do Curso
Wellington, Professor César Pires, deficiente visual, aprovada para Direito
na Uema enquanto muitas pessoas com deficiência estão às vezes
escondidas em casa porque até a família às vezes não tem condições e não
leva para a escola, não tem oportunidades, não tem inclusão e uma sociedade
hipócrita, uma sociedade que não tem reconhecimento, que não olha nos
olhos, que não agradece, que não pede desculpas, que não pede perdão,
que não respeita os mais velhos, que não chama nem de senhor e nem de
senhora e que às vezes esconde a pessoa com deficiência em casa. E a
Uema abriga uma acadêmica de Direito deficiente visual, como nós vimos
aqui hoje, a Joeliane, lá em Pedreiras, como seria oportunizado a ela se não
fosse por vocês, zeladores, funcionários, técnicos, fotógrafos, professores?
Vocês, oportunizar, democratizar. O quão é difícil para cada um de nós
superar os obstáculos? Saibam que não foi fácil chegar até aqui, se fazer
política no Brasil já é difícil imaginem no Estado do Maranhão, e um
deputado que vendeu fruta na rua, um deputado que estudou em escola
pública, um deputado que foi criado sem pai, começou a trabalhar aos 14
anos e ser deputado nesta Casa. É com orgulho que eu sou deputado
estadual a um lado do professor e ex-reitor Deputado César Pires e que eu
gostaria de uma salva de palmas. Deputado César Pires e a todos que
compõem a Uema, todos, sem exceção. A UNDB, presidente, eu tenho um
presidente na UNDB que trabalha na Uema, meu amigo particular, de
forma carinhosa, de forma atenciosa, a todos vocês da Uema, a oportunidade
de que maranhenses possam conquistar um futuro melhor por meio da
educação, é a única forma de transformar esse Estado, é a única forma de
transformar este Estado e transformar vidas, eu fui resgatado pela educação,
sou graduado em Pedagogia, em Teologia e estou no 6º período de Direito.
Voltei a estudar para que eu possa melhor me qualificar, apresentar os
meus projetos, para que eu não fale besteira e dando exemplo que as
pessoas podem voltar e continuar a estudar. Eu tenho exemplo de uma
aluna com 71 anos aprovada em 1º lugar para Letras. Nunca é tarde para
recomeçar e a Uema mostra isso e a Uema faz isso e a Uema dá oportunidade.
Eu vou finalizar com a palavra gratidão. Ontem, eu tive a honra de presidir
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uma Sessão Solene e hoje novamente estou aqui participando de uma
Sessão Solene e ontem eu relembrei uma passagem bíblica que Deus curou
dez leprosos e somente um voltou para agradecer. Não tem nada neste
mundo que toque mais o coração de Deus e tenha um coração que tenha
gratidão. Quando os dez leprosos voltaram para agradecer a Jesus que
havia sido curado por meio de Deus, Ele disse a tua fé te curou e aos demais
também, mas só um voltou para ser grato e aquele, além de ser curado,
Jesus diz: A tua fé também te salvou, não só foi curado como foi salvo. E
a Uema tem curado e tem salvado vidas, salvado histórias que poderiam
hoje ser desastres e a gratidão daquele leproso que voltou para agradecer a
Jesus e a gratidão que hoje a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
se dobra aos 35 anos da Uema e se dobra aos 20 anos do trabalho que vocês
realizam, que foi inicializado, idealizado lá atrás em 1998. Mas ainda
temos muito o que fazer. Muito o que fazer. Um Estado que precisa de
homens e mulheres que acreditam e lutam por um Maranhão melhor,
representando a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, a Câmara
Federal, professores, advogados, precisamos realmente transformar o nosso
Estado. Uns talvez não saibam que embaixo da ponte do São Francisco
moram 27 famílias. Passam todos os dias em cima da ponte do São Francisco
e não sabem que tem 27 famílias morando embaixo da ponte, famílias
morando há mais de 14 anos e isso não foi erradicado ainda. E tem um
garotinho de 05 anos chamado Lucas, e eu pergunto: Qual a oportunidade
que o Lucas terá daqui a mais 15 anos quando tiver com 21 anos? Foi dada
a oportunidade de ele ter creche, de ele frequentar a escola, de ele ir para a
Uema, de ele ser professor, ser Reitor, ser deputado, ser advogado, juiz
promotor? Ou quem sabe até Governador deste Estado? E eu quero finalizar
trazendo uma palavra também que é de Deus, quando o povo de Deus
estava cativo na Babilônia, estava preso na Babilônia e Deus levantou um
profeta chamado Jeremias. Ele escreveu um pequeno livro, o Livro das
Lamentações com apenas 03 capítulos e o que Jeremias escreveu serve
para todos nós e tem que estar cravado nas nossas memórias. Porque é o
que está cravado na memória de César Pires. Precisamos trazer à memória
as coisas que nos dão esperança, - precisamos trazer à memória as coisas
que nos dão esperança. Hoje um professor, ex-Reitor, ex-Secretário de
Educação, o Deputado César Pires traz à nossa memória as coisas que nos
dão esperança, a esperança de lutar por um Maranhão melhor. E cabe a
cada um, desde o zelador, o funcionário, o técnico, o professor, a cada um
a responsabilidade de transformar o nosso Estado por meio da educação.
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão,
sobre a sua população, sobre a vida de cada um de vocês e que continue
abençoando a todos que fazem o dia a dia, que carregam o piano, que hoje
muito embora esteja na mesa, nós representantes, mas é a vocês que nós
hoje estamos rendendo essas homenagens, porque de nada seria possível
para o ex-Reitor César Pires, para o atual Reitor Gustavo se não fossem
vocês. A vocês toda nossa referência elogiosa e é com dever de justiça que
também homenageamos, ou melhor, homenageamos a todos vocês. Hoje a
Assembleia Legislativa se dobra a vocês, se dobra à Uema, se dobra à
educação do Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos, que Deus
possa abençoar abundantemente o povo do nosso Estado e que tenhamos
qualidade de vida, que tenhamos um Estado melhor para todos. Que Deus
abençoe a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Confesso a vocês que se eu tivesse ouvido o
pronunciamento de todos aqui, do lado emocional, como nós políticos do
lado técnico, como dos técnicos, eu tinha me emocionado ainda mais com
esses dados levantados aqui pela Ilka e pelo Gustavo. Porque eu confesso
que não sabia somar e nunca imaginei na minha vida que viéssemos a ter
duzentos e poucos mil alunos, como a Ilka falou aqui, como se nós
tivéssemos oferecendo já cursos para 45 países seria ainda mais gratificante
na minha vida. Teria dito do orgulho ainda maior, perdoem-me, com aquela
frase de Rui Barbosa: “O homem que guarda o silêncio é senhor de si, mas
pode ser refém das suas palavras”. Então eu prefiro ficar neste momento
refém da minha emoção e das minhas palavras. Eu não sei se terei outra
oportunidade de fazer uma homenagem à Uema. Não sei se depois do dia
08 já amanheço de forma diferente, mas continuo sendo grato à Uema, vou
voltar para lá, não me aposentei, vou continuar na sala de aula. Fico feliz de
poder ter construído alguma coisa quando podia. Eu sei que Jobs quando
ele inventou os iPads, os iPhones da vida, seus técnicos disseram assim:

“Não tem mercado”. Eu crio o mercado e quem não usa os iPhones, iPads
da vida? E não houve orientação tecnológica nem de mercado. O mercado
foi criado por ele. Quem não se lembra de Nikola Tesla, que foi trabalhar
com Thomas Edson? Todos se lembram de Thomas Edson, que inventou
a lâmpada. Ninguém se lembra de Nikola, croata que morreu pobre, que
inventou a transmissão elétrica. Se hoje nós temos os controles remotos na
nossa casa, foi o Tesla. Quem sabe disso foi Nikola, um croata naquela
época, duzentos anos atrás. Foi trabalhar com Thomas Edson, mais vaidoso
do que ele, descobriu a lâmpada. Ele não descobriu nada, morreu pobre,
por isso que eu vou continuar falando de alguma coisa a mais que eu me
esqueci. Gustavo me lembrava aqui: “César, te lembra do grupo de educação
especial?” Lembro, começou lá atrás. Me lembro que Amarildo queria um
dia colocar o nome do meu irmão. E nós construímos aquilo pela deficiência
do meu irmão. Queria botar o nome do meu irmão, me recusei. Mão queria
que ficasse assim, lembrado ele por mim. E hoje Gustavo me disse que o
núcleo de acessibilidade mudou a nomenclatura, a finalidade, continua a
mesma da inclusão daqueles 14% que hoje tem algum tipo de deficiência à
acessibilidade. Também, Marilda, eu te prometo que, depois da minha
eleição, está tudo lotado daqui para lá, o meu espaço. Não sei se poderei
em janeiro, não sei, mas deixo aqui que esta Casa um dia fará já autorizado
por esta Casa para a próxima gestão um reconhecimento também pelo
crescimento. E o Gustavo dizia para mim: “César até pista, piso tátil, que
eu nem sei o que é isso”. Como evoluíram as coisas, como a distância não
permite que a gente cresça também no campo político. Então, Gustavo,
mais uma vez parabéns a todos vocês, parabéns para Marilda, parabéns
pelos que estão trabalhando este tipo de acessibilidade. Eu acho que o
sonho “indormido”, armazenado no peito que nós guardamos, eu botei a
Uema, hospedei a Uema no meu coração e joguei a chave fora, travei as
portas e janelas. Eu vou continuar guardando ela no meu coração. Embora
a frase bíblica também, não sei se Rui Barbosa copiou, ou alguém copiou:
Prefiro ser senhor do meu silêncio, a ser refém das minhas palavras. Eu vou
morrer refém das minhas palavras de amor à Uema. Dois, a bíblia diz
assim: Guarde os lábios e preserve a alma. A minha alma vai ser preservada
por essas obras também. Gustavo, meu maior sentimento de respeito.
Obrigado aos professores aqui presentes, meu querido Cristovam,
Deputado também desta Casa que sempre que pode também defendeu a
universidade e todos os eventos da universidade. Você está presente no
meu reconhecimento. Eu só queria pedir uma coisa, que os alunos, que o
Gustavo me permitisse tirar foto com os alunos aqui em cima que estão
fardadinhos com a farda do NEAD. É apenas esse pedido que faço para
poder desejar feliz tudo para vocês. Muito obrigado.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 24 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Deus seja louvado e o nome do Senhor exaltado.
Senhores, em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene convocada para a Entrega de Medalha de Mérito
Legislativo, concedida através dos Projetos de Resolução Legislativa nº.
062 e 063 de 2018, ambos de autoria deste deputado que vos fala, Cabo
Campos. E hoje também fazemos alusão ao dia do Soldado, que
comemoramos na data de amanhã. Essa sessão está sendo transmitida ao
vivo pela TV Assembleia. E vamos aqui à composição da Mesa. Queremos
chamar para compor a Mesa um dos nossos heróis, e eu quero, por favor,
que todos o recebam com uma calorosa salva de palmas, o Soldado Herberth
de Jesus Silva Barros. Com o mesmo carinho eu gostaria de também de
chamar para compor a Mesa o Soldado Danilo Pestana Pinheiro. Quero
também pedir para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Érico Coqueiro,
Secretário Municipal de Segurança e Cidadania de São Luís. Quero também
pedir para compor a Mesa o Aspirante Amorim, neste ato representando
o Tenente-Coronel Marcos Vinícius, Comandante do 24º BIS, Batalhão de
Infantaria Leve de Selva. E, por último, mas não menos importante, o
nosso Capitão Carrilho, do Batalhão Tiradentes. Uma vez composta a
Mesa, convido todos a se postarem em posição de respeito, para ouvirmos
o Hino Nacional Brasileiro, executado pela melhor banda do Brasil, que é
a Banda da Polícia Militar do Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

CABO CAMPOS - Melhor banda do Brasil, que é a banda da Polícia
Militar do Maranhão. Eu quero agradecer a melhor banda do Estado do
Maranhão e do Brasil, a Banda da Polícia Militar do Estado do Maranhão.
E eu quero pedir uma salva de palmas bem calorosa para eles, por favor.
Quero chamar para compor a Mesa o nosso coronel Pimentel, neste ato
representando o comandante geral da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, coronel Luongo. Senhores, Deus é bom e a sua misericórdia
dura para sempre. Deus fez a Polícia Militar do Maranhão para salvar
vidas e hoje estamos muito felizes em homenagear esses dois guerreiros
que aqui se encontram, que são eles: os nossos irmãos, soldado Herberth
que está a minha direita e o soldado Pestana, a minha esquerda. É com
muito orgulho que hoje estamos realizando esta Sessão Solene para
homenagear os irmãos de farda e iremos condecorar dois heróis da nossa
briosa Polícia Militar do Maranhão. E o Dia do Soldado é uma data
comemorativa no Brasil, estabelecida com o objetivo de homenagear os
soldados que servem a Pátria brasileira e esta data foi escolhida em
decorrência da data em que nasceu o famoso Duque de Caxias, meu
comandante e aspirante Amorim, cujo nome de batismo é Luís Alves de
Lima e Silva, nascido em 25 de agosto de 1803. O oficial foi considerado
Patrono do Exército Brasileiro tendo, além da honra do título, a data do seu
nascimento eternizado. Quem foi Duque de Caxias? Luís Alves de Lima e
Silva nasceu na capital do Rio de Janeiro em uma fazenda, herdeiro de uma
família da aristocracia militar portuguesa, quando ele nasceu o seu pai
servia ao Exército português do Brasil, época em que havia a eminência em
um choque contra as forças napoleônicas na Europa, que resultaram
inclusive na vinda da Família Real portuguesa ao Brasil. Esse fato na época
fez com que o Brasil fosse elevado à categoria de Reino Unido, também foi
o que encaminhou o país à futura Independência do Brasil. Ambos os fatos
inclusive transformaram no ano de 1833 a vida de Luís Alves, o Brasil ao
tornar-se um país independente adotou o governo imperial, tendo como
líder Dom Pedro I. Além disso, o Exército passou por transformações
sendo associada a figura do imperador brasileiro, também às normas que
figuram o imperador e, também, a instituição da Constituição de 1824. A
partir de 1838, começaram a estourar no Brasil diversas revoltas separatistas
e nesse período Duque de Caxias já era um oficial bastante respeitado,
tendo conquistado grande parte do seu respeito por conseguir comandar a
dissipação de revoltas nesse período. Em 1841, recebeu seu primeiro
título nobiliárquico, sendo conhecido a partir de então como Barão de
Caxias, referindo-se à cidade de Caxias - Maranhão. Lá também no João
Paulo tem aquela estátua da praça Duque de Caxias, que fica em frente ao
24º BIS, praça muito bonita e histórica. Foi lá que seu Exército conseguiu
uma das mais célebres vitórias de Luís Alves de Lima e Silva. Foi elevado
a conde, marquês e enfim duque. No decorrer do segundo reinado, ficou
conhecido ainda por ser senador do Império do Rio Grande do Sul, onde
ainda recebeu o título de Comandante Chefe do Exército em operações. O
que é o Dia do Soldado? O Dia do Soldado é usado para homenagear não
apenas Duque de Caxias, célebre figura da história do Exército brasileiro,
mas também a todos os soldados brasileiros, polícia militar, bombeiros,
exército brasileiro. Quando mais experiente, o soldado passa a outros
postos. Dentro das corporações, ele continua sendo um soldado. Os
soldados mais conhecidos do Exército Brasileiro, apesar de haver muitas
escalas, são soldados de infantaria que lutam com diferentes armas e
transportes. A cavalaria que luta montada a cavalo. Na Polícia Militar
também nós temos uma universalidade muito grande, nós trabalhamos em
mananciais, cavalaria, choque, pessoal das motos que fazem um serviço
espetacular. Quero aqui saudar meu comandante Andrade, coronel Furtado,
que estão aqui. Sejam todos muito bem-vindos. E eu também sou um
soldado da Polícia Militar, meus irmãos. E muitas vezes um agradecimento
nos falta por aquilo que nós já fizemos. Quando um soldado erra, é um
“Deus nos acuda,” o enxame de abelhas. De modo especial, a mídia vem
para cima da corporação e tenta tirar todo o brilho das corporações. Mas
quando ele acerta o muito obrigado, o agradecimento, tapinha nas costas,
dizer “rapaz, parabéns” são poucos que o fazem. E nós estamos fazendo
isso aqui, hoje, véspera do Dia do Soldado, homenageando dois soldados
da Polícia Militar do Maranhão, que são o soldado Herberth de Jesus Silva
e o soldado Pestana Pinheiro. Eu vou tentar relatar aqui. Eu não quero mais
ler. Eu quero falar de viva voz o que esses homens fizeram. Meu Secretário,
Comandante, Capitão, Comandante Amorim, Comandante Pimentel, o

que esses dois homens fizeram, primeiro, que eles estavam de folga, Amorim.
Amorim é um cidadão que trabalha com jovens na igreja Mundial do Poder
Deus. E eles estavam de folga. O que dá mais brilho ainda ao ato que eles
fizeram. E eles estavam passando e viram uma confusão formada. E lá
tiveram a ciência que uma senhora havia jogado o seu filho da ponte do São
Francisco. Eles não pensaram na sua própria segurança e desceram a ponte
e resgataram aquela criança. Ali há uma vida. Nós temos aqui as pastoras
Lourdes e a pastora Poliana, o Ministério Eu Quero Adorar, os cristãos
evangélicos, católicos como minha mãe dona Osmarina, sabemos a
importância que é uma vida e esses dois soldados, tirando a sua própria
segurança, foram lá e resgataram essa criança, eu quero pedir uma forte
salva de palmas para eles dois. Nós primeiro fizemos aqui uma Moção de
Aplausos ao mesmo que pelo Regimento sai mais rápido, mas depois, nós
estamos dando aqui a eles hoje a Medalha da maior comenda do Estado do
Poder Legislativo do Estado do Maranhão. E, nesse ato, irmão Pestana, eu
quero dizer ao meu irmão: Muito obrigado, a sociedade maranhense lhe
agradece. Meu irmão Herberth, irmão Pestana, à minha esquerda, eu quero
dizer ao senhor, meu irmão, muito obrigado. E a corporação Polícia Militar
também lhe agradece, os seus pares que aqui estão eu olho para os rostos
deles e vejo neles ali um olhar de gratidão, um olhar de orgulho dizendo
para nós que o senhor, sim, faz bom serviço. Nós não temos mais palavras,
em João 3:16 diz assim: que Deus amou o mundo de tal maneira, João
quando escreveu inspirado pelo Espírito Santo, a gratidão que é ter Jesus
entre nós, quando Deus deu a vida dele por amor à humanidade, ele não
tinha mais palavras para falar e usou a expressão de tal maneira. Aqui este
Deputado também não vai ter, irmã Sônia, palavras para agradecer o que o
irmão Herberth, irmão Pestana fizeram, entrou para os Anais da história,
os dois são, sim, heróis e nós queremos de pé agradecer a eles com uma
salva forte de palmas, por favor. Condecoração aos agraciados com as
Medalhas Soldado Danilo Pestana Pinheiro e Herberth Jesus Silva Barros.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Concedo a palavra ao Soldado Pestana.

O SENHOR DANILO PESTANA PINHEIRO – Bom dia a todos.
Primeiramente queria agradecer a Deus por estar aqui neste momento.
Agradecer ao Exmo Senhor Deputado Cabo Campos, que é o autor da
proposição. Ao meu companheiro Soldado Herberth, que está sendo
homenageado junto comigo. Ao Exmo Senhor Érico Coqueiro, Secretário
Municipal de Segurança e Cidadania de São Luís. O Aspirante Amorim,
neste ato representando o Tenente-Coronel Marco Vinícius, Comandante
do 24º BIS. O Coronel Pimentel, representando o Comandante da Polícia
Militar do Maranhão, Coronel Luongo. E o Capitão Carrilho, aqui
representando o Batalhão Tiradentes. Agradecer também a presença dos
meus familiares que estão ali presentes, aos meus pares e companheiros de
farda do meu Batalhão Tiradentes, ao tenente-coronel Andrade que está
aqui também conosco. Agradecer também aos demais convidados pela
presença. E queria dizer que estou muito orgulhoso pelo ato que foi
promovido aqui, meus familiares também estão se sentindo honrados com
o reconhecimento que estou recebendo agora aqui, esta medalha, que para
mim é motivo de alegria saber o ato que eu fiz para que eu pudesse a
conseguir agora aqui estampada no meu peito. Informo também que no
momento que fiz tal ato não esperava essa grandiosidade toda, receber
essas honrarias e demais homenagens que eu recebi durante a carreira, mas
agradeço a Deus por ter me escolhido para estar aqui agora neste momento,
sabendo que o ato que fiz foi um ato de heroísmo e pude salvar a vida de
uma criança, que vai ter muita vida pela frente. E agradecer a todos. Só isso
mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Concedo a palavra também ao Soldado Herberth.

O SENHOR SOLDADO HERBERTH DE JESUS SILVA
BARROS – Toda gloria seja dada ao Senhor, quero agradecer a todos pela
presença aqui em nome do Cabo Campos. Que Deus seja louvado nesta
noite. Às vezes a gente pensa que fui eu, que foi o Pestana que salvou essa
criança. Negativo, apenas a gente fez parte do milagre de Deus. Porque ali
eu acredito que Deus tem um propósito na vida daquela criança. E não só
daquela criança, mas de sua mãe, da sua vó. porque o que aconteceu ali não
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tem explicação. Às vezes a gente tenta buscar explicação. Foi água que
aliviou a queda, foi a lama, foi o jeito que ela caiu, mas eu tenho, no íntimo
do meu coração, que Deus operou na vida daquela criança. Apenas eu, o
Pestana e os outros, porque teve outras pessoas envolvidas também, que
olharam o acontecido, fizeram parte do milagre de Deus. Agradeço a Deus,
hoje, por estar aqui, por essa oportunidade, porque muitos queriam estar
pela homenagem, mas poucos conseguem. Por isso eu agradeço ao meu
Senhor por estar aqui sendo agraciado com essa honraria que muitos desejam.
Espero que outras pessoas, outros colegas de farda estejam nesse local
aqui, porque nós vivemos em uma sociedade em que muitas vezes somos
criticados, mas por trás dessa farda tem um ser humano que ama, que
pensa, que tem sentimento. Então com o policial não é diferente. Ao olhar
aquela criança sobre aquela lama ali, a gente não pensa duas vezes. A gente
tenta resgatar, mesmo com risco da nossa própria vida. Agradeço a Deus
novamente por estar aqui, amém.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Nota-se que ambos são heróis na vida também, não é
verdade? É verdade, ou não é? Ambos são heróis. Eu quero aqui agora
chamar, queridos - neste ato do Dia do Soldado, estamos homenageando
dois soldados também - um grupo que eu tenho o maior orgulho de
apresentar. Eles têm nos ajudado muito aqui na Assembleia Legislativa. É
um grupo de adoração. A Bíblia diz que todo ser que respire louve ao
Senhor. O Soldado Pestana falou sobre a família. O soldado Herberth falou
sobre o poder de Deus. E sem essas duas nós estamos liquidados. E nós
vamos aqui glorificar o nome do Senhor Jesus com o Ministério Eu Quero
Adorar, com duas canções. Por favor, irmã Lourdes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Senhores, vamos ficar de pé para encerrar. Eu quero
aqui registrar a presença do meu amigo Presidente da Academia Maranhense
de Ciências, Letras e Artes Militares, meu amigo Coronel Carlos Augusto
Furtado, uma salva de palmas para ele, por favor! Quero agradecer, de
modo especial, a esse grupo maravilhoso que é o “Eu Quero Adorar”, eu
tenho orgulho de ser amigo de vocês, Deus abençoe vocês. Queridos, já
falamos muito, daqui a pouco, coronel Pimentel vai ficar responsável pelo
K-3, aquele que está representando o comandante. Então, queridos, nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 04/09/2018 (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;

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 282/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde – SES,
e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

04- 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;

05- PROJETO DE LEI Nº 173/2018 (Voto Vencedor),  de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a reserva
de vaga de Empregos para Mulheres vítimas de Violência Doméstica
e Familiar nas Empresas prestadoras de Serviços junto ao Governo
do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;

06- PROJETO DE LEI Nº 194/2018, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que Dispõe sobre a Instituição do Programa
“Adote um Leito Hospitalar”, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;

07- PROJETO DE LEI Nº 122/2018(Voto Vencedor), de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Institui o Programa de
Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo - RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

08- 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;

09- 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 29 de agosto de 2018. Máneton Antunes de Macêdo -
Diretor Legislativo

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
DEFESA DOS DIRETOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 28 DIAS DO MÊS DE AGOSTO  DE 2018 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Wellington do Curso-Presidente
Deputada Andréa Murad
Deputada Graça Paz (suplente)
Deputada Francisca Primo(suplente)
Deputado Hemetério Weba(suplente)

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 007/2018 -  Emitido ao Projeto de Lei nº130/18,

que determina a disponibilização aos consumidores de informações para
conferência de produtos comercializados no Estado do Maranhão   e dá
outras providências.

AUTORIA: Deputado Fábio Macêdo
RELATOR: Deputado Wellington do Curso
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto

do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  30 de agosto de 2018. Silvana Roberta Amaral Almeida - Secretária da
Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA AOS  28
DIAS DO MÊS DE AGOSTO DO ANO  DE 2018,  ÀS  8 HORAS E 30
MINUTOS, NA SALA DAS COMISSÕES  DEPUTADO “LÉO
FRANKLIM”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
GLALBERT CUTRIM – Presidente
Prof. MARCO AURÉLIO
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CÉSAR PIRES
FÁBIO BRAGA (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 282/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

168/2018 – INSTITUI o Programa de Apoio ao Desenvolvimento
Aeroportuário do Estado do Maranhão (AERO – MA) e dá outras
providências

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

do Relator.
PARECER Nº 297/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

188/2018  – DISPÕE sobre o reconhecimento do   “Festejo de Santa
Teresa D`ávila”, como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputada VALÉRIA MACEDO
RELATORIA: Deputado Prof.  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 299/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 056/2018 – CONCEDE a Medalha de
Honra ao Mérito do Legislativo “Manoel Beckman” a ABDON JOSÉ
MURAD JÚNIOR.

AUTORIA: Deputada NINA MELO
RELATORIA: Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 313/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/2018 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Soldado DANILO PESTANA
PINHEIRO e dá outras providências. .

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 314/2018 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2018 – CONCEDE a Medalha do
Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Soldado HERBETH DE JESUS
SILVA BARROS e dá outras providências. .

AUTORIA: Deputado CABO CAMPOS
RELATORIA: Deputado  GLALBERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 316/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

090/2018 – OBRIGA os estabelecimentos públicos e privados no Estado
a inserir nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo
e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA: Deputado Prof.  MARCO AURÉLIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 317/2018 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

164/2018 – 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

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

do Relator.
PARECER Nº 318/2018 – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

190/2018  – INSTITUI o Dia Estadual da Campanha  “Quebrando o
Silêncio”,  no Estado do Maranhão.

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

do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 30 de agosto de 2018.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2194/2018-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO –
ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade Pregão
Eletrônico, no dia 14 de setembro às 09:30h, pelo sitio
www.comprasnet.gov.br para Aquisição de nobreaks para Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme especificações constantes
do Anexo I - Termo de Referência do Edital. O edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados nos sítios www.comprasnet.gov.br e
www.al.ma.leg.br no link Licitações, podendo ainda ser adquirido
gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação de dispositivo
de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das
08:00 às 12:00 horas e das 14:00 às 18:00 horas. São Luís, 30 de agosto de
2018. LINCOLN CHRISTIAN NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da
ALEMA. De acordo: André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/
2018-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3025/2018-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial nº 031/2018-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços para contratação de empresa especializada no fornecimento,
instalação e substituição de vidros, com materiais, visando futuras aquisições
para Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e
abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de
Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia
13 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, Cohafuma, nesta
Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala
da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h,
onde poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico www.al.ma.leg.br,
na opção “Licitações”. São Luís, 30 de agosto de 2018. LINCOLN
CHRISTIAN NOLÊTO COSTA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo:
André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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