
 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018 1

ANO XLV - Nº 131 - SÃO LUÍS, QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018. EDIÇÃO DE HOJE: 28 PÁGINAS
183º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO

100.ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 18.ª LEGISLATURA

RELAÇÃO DE ORADORES.........................................................03

ORDEM DO DIA..........................................................................03

PAUTA...........................................................................................04

SESSÃO ORDINÁRIA.................................................................04

PROJETO DE LEI ........................................................................05

REQUERIMENTO.........................................................................05

INDICAÇÃO................................................................................06

RESUMO DA ATA.........................................................................15

SUMÁRIO

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PALÁCIO MANUEL BECKMAN

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

ATAS.................................................................................................15

SESSÃO SOLENE.........................................................................17

PORTARIA....................................................................................22

TERMO ADITIVO..........................................................................22

COMUNICADO............................................................................22

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS..................................................22

OFÍCIOS.......................................................................................23

01. Deputada Ana do Gás (PC do B)
02. Deputado Antônio Pereira (DEM)
03. Deputado Bira do Pindaré (PSB)
04. Deputado Cabo Campos (PEN)
05. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
06. Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)
07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Edivaldo Holanda (PTC)
09. Deputado Fábio Braga (SD)
10. Deputado Fábio Macedo (PDT)
11. Deputada Francisca Primo (PC do B)
12. Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
13. Deputado Hemetério Weba (PP)
14. Deputado Júnior Verde (PRB)

15. Deputado Marcos Caldas (PTB)
16. Deputado Neto Evangelista (DEM)

LÍDER
Deputado Rafael Leitoa

MESA DIRETORA

17. Deputado Othelino Neto (PC do B)
18. Deputado Paulo Neto (DEM)
19. Deputado Professor Marco Aurélio (PC do B)
20. Deputado Rafael Leitoa (PDT)
21. Deputado Raimundo Cutrim (PC do B)
22. Deputado Ricardo Rios (PDT)
23. Deputado Rogério Cafeteira (DEM)
24. Deputado Stênio Rezende (DEM)
25. Deputada Valéria Macedo (PDT)
26. Deputado Zé Inácio Lula (PT)
VICE-LÍDERES
Deputado Antônio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Fábio Braga

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

01. Deputada Andréa Murad (PRP)
02. Deputada Nina Melo (MDB)
03. Deputado Roberto Costa (MDB)
04. Deputado Sousa Neto (PRP)

BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO

01. Deputado Eduardo Braide (PMN)

BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

02. Deputada Graça Paz (PSDB)
03. Deputado Max Barros (PMB)
04. Deputado Wellington do Curso (PSDB)

01. Deputado Adriano Sarney (PV)
02. Deputado César Pires (PV)
03. Deputado Edilázio Júnior (PSD)
04. Deputado Rigo Teles (PV)

PV - PSD

LÍDER DO GOVERNO
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Professor Marco Aurélio (Vice-Líder)

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO
01. Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR)
02. Deputado Léo Cunha (PSC)
03. Deputado Sérgio Frota (PR)
04. Deputado Vinicius Louro (PR)

LÍDER                                    
Deputado Vinicius Louro

1.  Vice-Presidente: Deputado Fábio Macedo (PDT)

3.° Vice-Presidente: Deputado Adriano Sarney (PV)
4.° Vice-Presidente: Deputado Dr. Levi Pontes (PC do B)

° 1.° Secretário: Deputado Ricardo Rios (PDT) 
2.° Secretário: Deputado Stênio Rezende (DEM)
3.° Secretário: Deputado Zé Inácio (PT)
4.° Secretário: Deputada Nina Melo (MDB)
Procuradora da Mulher: Dep. Valéria Macedo (PDT)

LÍDER
Deputado Max Barros

VICE-LÍDER
Deputado Eduardo Braide

Deputado Othelino Neto
Presidente

01. Deputado Alexandre Almeida (PSDB)
LICENCIADOS



QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018                                                                              DIÁRIO DA ASSEMBLEIA2

Titulares
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Antônio Pereira
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Cesar Pires

Suplentes
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Fábio Braga

Deputado Neto Evangelista
Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

COMISSÕESPERMANENTESDAASSEMBLEIALEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

REUN IÕES:
Terças-Feiras | 08:30

Glacimar Fernandes
SECR ETÁR IA

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Cabo Campos
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Max Barros
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Júnior Verde
Deputada Ana do Gás
Deputado Wellington do Curso
Deputado Sérgio Frota
Deputado Roberto Costa

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Francisca Primo

Deputado Eduardo Braide
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Titulares
Deputado Fábio Braga
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Júnior Verde
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

Titulares
Deputado Antonio Pereira
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Andréa Murad

Suplentes

Deputado Cabo Campos
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputado Sousa Neto

Titulares
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Fábio Braga
Deputada Francisca Primo
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
Deputado Rigo Teles

Suplentes
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Edson Araújo
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
VAGA BPO - PV

V - Comissão de Saúde

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Ana do Gás
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputado Léo Cunha
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputada Francisca Primo
Deputado Júnior Verde
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Graça Paz
Deputado Sérgio Frota
Deputado Hemetério Weba

Titulares
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Ana do Gás
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Fábio Braga
Deputado Max Barros
Deputado Vinicius Louro
Deputada Andréa Murad

Suplentes
Deputado Bira do Pindaré
Deputada Francisca Primo
Deputado Antônio Pereira
Deputado Júnior Verde
Deputado Eduardo Braide
Deputado Sérgio Frota
VAGA BPO - PV

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

Titulares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Graça Paz
Deputado Vinicius Louro
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Júnior Verde
Deputado Glalbert Cutrim
Deputado Edson Araújo
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Léo Cunha
Deputado Roberto Costa

Titulares
Deputado Edson Araújo
Deputado Paulo Neto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Rogério Cafeteira
Deputada Graça Paz
Deputado Léo Cunha
Deputado Hemetério Weba

Suplentes
Deputado Cabo Campos
Deputado Edivaldo Holanda
Deputado Raimundo Cutrim
Deputada Ana do Gás
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

X - Comissão de Ética

Titulares
Deputado Bira do Pindaré
Deputado Edson Araújo
Deputado Antonio Pereira
Deputado Cabo Campos
Deputado Alexandre Almeida
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Edilázio Júnior

Suplentes
Deputado Fábio Braga
Deputado Paulo Neto
Deputado Raimundo Cutrim
Deputado Wellington do Curso
Deputada Ana do Gás
Deputado Sousa Neto
Deputado Sérgio Frota

Titulares
Deputado Júnior Verde
Deputado Paulo Neto
Deputado Cabo Campos

Deputado Alexandre Almeida
Deputado Sérgio Frota
Deputado Sousa Neto

Suplentes
Deputado Edson Araújo
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Ana do Gás
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Wellington do Curso
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Roberto Costa

XI - Comissão de Assuntos Econômicos XII - Comissão de Segurança Pública

PRESIDENTE
Dep. Glalbert Cutrim

VICEPR ESIDENTE-
Dep. Prof. Marco Aurélio

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Leibe Barros
SECRETÁRIA

PRESIDENTE
Dep. Francisca Primo

VIC EPRESIDENTE-
Dep. Rafael Leitoa

PRESIDENTE
Dep. Roberto Costa

VICEPRESIDENTE-
D ep. Marco Aurélio

PRESID ENTE
Dep. Antônio Pereira

VICEPRESIDENTE-
Dep. Francisca Primo

PRESIDENTE
Dep. Rigo Teles

VICEPRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

-

PRESIDENTE
Dep. Rafael Leitoa

VICEPRESIDENTE-
D ep. Bira do Pindaré

PRESIDENTE
D ep. Rogério Cafeteira

VIC EPRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Bira do Pindaré

VICEPRESIDENTE-
D ep. Antônio Pereira

PRESIDENTE
Dep. Júnior Verde

VIC EPRESIDENTE-
Dep. Edson Araújo

PRESIDENTE
Dep. Prof. Marco Aurélio

VIC EPRESIDENTE-
Dep. Fábio Braga

PRESIDENTE
Dep. Wellington do Curso

VICEPRESIDENTE-
Dep. Rogério C afeteira

REUNIÕES:
Terças-Feiras | 08:30

SECRETÁRIA
Nadja Silva

PRESIDENTE
Dep. Cabo Campos

VIC EPRESIDENTE-
Dep. Júnior Verde

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECR ETÁR IO
Antônio Guimarães

REUN IÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECR ETÁR IA
Valdenise D ias

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:00

Elizabeth Lisboa
SECR ETÁR IA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECR ETÁR IA
D ulcimar Cutrim

REUN IÕES:
Terças-Feiras | 09:00

SECR ETÁR IA
Silvana A lmeida

REUN IÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

Eunes B orges
SECR ETÁR IA

REUNIÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECR ETÁR IA
Célia Pimentel

SECRETÁRIO
Carlos Alberto

REUN IÕES:
Quartas-Feiras | 08:30

SECR ETÁR IA
Lúcia Maria



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 05 DE SETEMBRO DE 2018 3

SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/09/2018 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.09.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS
DE 15,21,28,29/08 E 04/09/18, POR FALTA DE QUORUM
QUALIFICADO.

II – PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO

2. PARECER Nº 235/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 083/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
MAX BARROS, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE TRANSMISSÃO AO VIVO, POR MEIO DA INTERNET, NO
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DO ÁUDIO E VÍDEO DOS
PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELOS ÓRGÃOS E
ENTIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E
INDIRETA DO ESTADO DO MARANHÃO. O AUTOR
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 351/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DAS
SESSÕES ORDINÁRIAS DE 07,08,21 E 29/08/18, POR FALTA
DE QUÓRUM REGIMENTAL E DIAS 14,15,28/08, E 04/09/18,
DEVIDO À AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO (3ª
SESSÃO). TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 04.09.18 POR SOLICITAÇÃO
DO AUTOR.

3. PARECER Nº 263/2018, DE AUTORIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, CONTRÁRIO
AO PROJETO DE LEI Nº 007/2018, DE AUTORIA DA DEPUTADA
ANDRÉA MURAD, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DA DIVULGAÇÃO DOS VALORES ARRECADADOS COM AS
MULTAS DE TRÂNSITO E SUA DESTINAÇÃO. A AUTORA
RECORREU À MESA DIRETORA DA DECISÃO DA CCJC,
ATRAVÉS DO REQUERIMENTO Nº 372/2018, CONFORME O
§ 4º DO ART. 182 DO REGIMENTO INTERNO. – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA. TRANSFERIDA A

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA DO DIA  04/09/18 DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA
DO PL EM PLENÁRIO (1ª SESSÃO).

III – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº 389/

2018)

4. PROJETO DE LEI Nº 121/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE INCENTIVO À MÚSICA NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – ACATANDO
SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO
PEREIRA.

5. PROJETO DE LEI Nº 122/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE COMBATE AO ASSÉDIO SEXUAL NO
TRANSPORTE COLETIVO – COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.  DEPENDE DE
PARECER DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS.

6. PROJETO DE LEI Nº 123/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O
PROGRAMA DE REALIZAÇÃO DE PALESTRAS E/OU
ATIVIDADES EXTRACURRICULARES SOBRE O CÓDIGO DE
DEFESA DO CONSUMIDOR E EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO – DEPENDE DE
PARECERES DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA E DA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E
MINORIAS.

7. PROJETO DE LEI Nº 124/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO A POLÍTICA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE ÀS DOENÇAS
ASSOCIADAS À EXPOSIÇÃO SOLAR NO TRABALHO. –
DEPENDE DE PARECERES DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA E DA COMISSÃO
DE SAÚDE.

8. PROJETO DE LEI Nº 154/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, DISPÕE SOBRE MEIA
PASSAGEM PARA ESTUDANTES NOS SERVIÇOS DE
TRANSPORTE AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL DO ESTADO
DO MARANHÃO. DEPENDE DE PARECERES DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇASM FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, COMISSÃO DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS.

9. PROJETO DE LEI Nº 162/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, INSTITUINDO O CÓDIGO
DE DEFESA DO CONTRIBUINTE DO ESTADO DO
MARANHÃO. – DEPENDE DE PARECERES DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE; E DE COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE
TRABALHO.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10. PROJETO DE LEI N 187/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, DISPÕE SOBRE INSTITUIÇÃO
DO “DIA ESTADUAL DA POLICIAL MILITAR FEMININA”, NO
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. –
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
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CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 384/
2018)

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SOLDADO DANILO PESTANA PINHEIRO E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – DEPENDE DE PARECER DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO CABO CAMPOS, QUE
CONCEDE MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SOLDADO HEBERTH DE JESUS SILVA
BARROS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - QUE CONCEDE
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO SOLDADO DANILO PESTANA PINHEIRO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

VI – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA,
ANEXADO AO PL, Nº 040/2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO
OTHELINO NETO, CONCEDENDO MEDALHA DE MÉRITO
LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” AO MINISTRO DO STJ,
SENHOR REINALDO SOARES DA FONSECA.  – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

14. REQUERIMENTO Nº 405/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUERENDO APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 198/2018, DE SUA AUTORIA,
QUE “INSTITUI O DIA DA MISSÃO CALEBE E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

15. REQUERIMENTO Nº 406/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, REQUERENDO  APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E
VOTADO EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 179/2018, DE SUA AUTORIA,
QUE “INSTITUI A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE PASSAGEM
NO TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS
PORTADORES DE MOLÉSTIA HEMORRÁGICA E HEMOFILIA
NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.

16. REQUERIMENTO Nº 407/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO JÚNIOR VERDE, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM REGISTRADOS NOS
ANAIS DESTA CASA, VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO
SENHOR OMAR DE CALDAS FURTADO NATURAL DE BREJO-
MA, PELA PASSAGEM DOS SEUS 100 ANOS A SEREM
COMPLETADOS NO DIA 09 DE SETEMBRO DESTE ANO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/09/2018 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 200/18, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública a União
dos Moradores do Bairro da Alemanha, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 201/18, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Portadores de Anomalias Craniofaciais do Maranhão,
com sede de foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 3ª 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 04 DE SETEMBRO DE 2018.

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

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

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO SOUSA NETO (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO ROBERTO COSTA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 200 / 18

Considera de Utilidade Pública a UNIÃO DOS
MORADORES DO BAIRRO DA ALEMANHA, com
sede e foro no Município de São Luís, no Estado
do Maranhão.

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública a UNIÃO
DOS MORADORES DO BAIRRO DA ALEMANHA, com sede e
foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel

Beckman” em São Luís 22 de agosto de 2018. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 201 / 18

Considera de Utilidade Pública a Associação dos
Portadores de Anomalias Craniofaciais do
Maranhão, com sede e foro no Município de SÃO
LUÍS, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica Considerada de Utilidade Pública a
ASSOCIAÇÃO DOS PORTADORES DE ANOMALIAS
CRANIOFACIAIS DO MARANHÃO, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manoel

Beckman” em São Luís 03 de setembro de 2018. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 405 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se
logo após a presente sessão,  o Projeto de Lei de minha autoria n°

198/2018 que, “Institui o Dia da Missão CALEBE e dá outras
providências “.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Beckman”, em 24 de agosto de 2018. - NETO EVANGELISTA -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.09.18
EM: 04.09.18

REQUERIMENTO Nº 406 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido
o Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a realizar-se
logo após a presente sessão,  o Projeto de Lei de minha autoria n°
179/2018 que, “Institui a isenção do pagamento de passagem no
transporte intermunicipal de passageiros portadores de moléstia
hemorrágica e hemofilia no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras
providências”.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Beckman”, em 24 de agosto de 2018. - NETO EVANGELISTA -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.09.18
EM: 04.09.18

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.09.18
EM: 04.09.18
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INDICAÇÃO Nº 547 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao setor
competente que providencie o regular abastecimento de água no bairro
do Cajupari, seja através de interligação com o sistema Italuis ou por
meio de construção do poço artesiano para atender a área no município
de São Luís.

Os moradores do Cajupari não possuem abastecimento regular
de água potável, o que vem ocasionando, frente tão básica necessita,
sérios prejuízos à população. Verifica-se assim ser imprescindível que
seja feita a regularização do abastecimento da região, o que beneficiará
toda a comunidade e os moradores das regiões de entorno, visando
assim garantir o mínimo existencial digno à população.

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 548 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do
Lumiar/MA, Sr. Domingos Dutra, e ao Secretário Municipal De
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Paço do
Lumiar, Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando, com a
maior brevidade possível, a pavimentação asfáltica da Rua Boqueirão,
Rua Panaquatira e Rua Ponta d’areia, e travessas das Ruas Pimenta e
São José Sarney, bairro da Vila Nazaré, município de Paço do Lumiar/
MA.

O bairro Vila Nazaré, localizado em Paço do Lumiar/MA, é um
dos mais antigos bairros do município, com cerca de 30 anos de
fundação, contando com aproximadamente 1.800 (mil e oitocentas)
mil famílias, que padecem, diariamente, com sérios problemas de
infraestrutura, comprometendo a qualidade de vida de seus moradores,
necessitando assim, de algumas intervenções urgentes, como a realização
da pavimentação asfáltica nas referidas vias, considerando que não há
nas localidades uma via adequada de trânsito de pessoas e veículos,
apresentando em toda a sua extensão, uma enorme quantidade de
buracos, erosões, poeira e lama, situação que é agravada durante o
período chuvoso, provocando diversos acidentes pela falta de
manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na
qualidade de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para
a população do município em contento, solicitamos por meio desta
proposição, a pavimentação asfáltica do trecho de aproximadamente 2
(dois) km que perfazem a Rua Boqueirão, Panaquatira e Ponta d’areia,
atendendo ainda as travessas da Rua Pimenta e São José Sarney, que
cortam as referidas vias, concedendo maior segurança e facilidade de
locomoção aos pedestres, além de fornecer meio adequado para
deslocamento do tráfego.

Por esse motivo, faz-se necessária a pavimentação asfáltica
das mencionadas vias, diante das constantes reclamações dos moradores
que são diariamente prejudicados pela dificuldade e precariedade de
acesso, em razão da inexistência de condições adequadas de
infraestrutura. Assim, a pavimentação asfáltica irá oferecer mais
segurança, bem como contribuirá para uma melhora significativa nas
condições de vida da localidade, justificando a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio
“Manuel Beckman”. São Luís, 20 de junho de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO N° 549 / 18

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Estado da Segurança, Jefferson Portela,
solicitando a adoção de medidas legais e administrativas necessárias,
no sentido de viabilizar Recursos Financeiros e Orçamentários
destinados à instalação de um Posto Policial no bairro Vila
Flamengo, município de São José de Ribamar/MA.

Considerando o aumento na criminalidade em toda a região
metropolitana de São Luís, solicitamos, pela presente proposição,
atender às inúmeras reinvindicações oriundas dos moradores do bairro
da Vila Flamengo que, entre outros, demandam pela instalação de um
posto policial na comunidade.

Trata-se de um bairro predominantemente carente que padece
com a insegurança, causada pelo aumento no número de assaltos, furtos
e ocorrências na região.  Para tanto, os moradores acreditam que a
construção de um posto policial fixo, com a presença permanente de
policiais e patrulhamento efetivo, sobretudo nos horários de maior
incidência de ocorrências, através de uma política preventiva, oferecerá
maior segurança à população, promovendo a ordem social nos espaços
urbanos públicos, e permitindo aos moradores desfrutar de um ambiente
digno e capaz de assegurar o bem-estar social e a ordem pública.

Sendo assim, o presente pleito visa inibir os atos de violência,
através do aumento do policiamento possibilitado pela instalação de
um posto policial, proporcionando, sobretudo, a promoção dos direitos
humanos, garantindo aos moradores do bairro supramencionado o
afastamento da sensação de insegurança, e permitindo uma melhora na
qualidade de vida através de um trabalho preventivo e da segurança
ostensiva, justificando assim a presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio
“Manuel Beckman”. São Luís, 13 de agosto de 2018 – JUNIOR VERDE
– Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 550 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais
da Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, o Sr. José
Jorge Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, as
providências necessárias para que determine a implantação do serviço
de iluminação pública elétrica, na Comunidade Luís Fernando, município
de Paço do Lumiar/MA.

A Comunidade Luís Fernando, localizada na zona rural do
município de Paço do Lumiar, enfrenta problemas de infraestrutura,
necessitando de diversas intervenções, como construção de escola,
implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica, eis
alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas
condições de vida da população da localidade, solicitamos por meio
desta indicação, a implantação do serviço de iluminação pública elétrica,
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uma vez que a comunidade padece com a falta de iluminação regular
nos postes.

É inegável que, a falta de iluminação pública adequada,
principalmente nas ruas, contribui bastante para a prática de crimes. A
escuridão e a falta de iluminação prejudicam os cidadãos, que,
geralmente, em razão do trabalho ou estudo, acabam transitando à
noite nas ruas. A falta de iluminação pública contribui significativamente
para a falta de segurança da população das cidades.

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública
e o seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessário o
atendimento da presente proposição na Comunidade Luís Fernando,
tendo em vista os inúmeros benefícios proporcionados a comunidade
que reside na área, contribuindo também para a diminuição dos índices
de criminalidade na localidade, justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 23 de agosto de 2018 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Fábio
Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, imprensa, todos
que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Senhores
Deputados, nos últimos dias, o Maranhão foi noticiário de novo pela
questão da MA-006, que liga principalmente o trecho Alto Parnaíba a
Balsas, sul do Maranhão, região produtora de grãos, região que participa
da grande região do MATOPIBA, que envolve os estados do Maranhão,
Tocantins, Bahia e Piauí, que é rota dos grãos que são produzidos
naquela região até o Porto do Itaqui. Essa é a única rota praticamente,
a MA-006, que passa pela cidade de Tarso Fragoso, cidade essa que,
por conta desse trânsito intenso de veículos, principalmente de carretas
e trens, teve a sua estrada praticamente acabada. Digo isso e repito
porque já fiz uma série de reivindicações e discursos no sentido de que
essa estrada não pode jamais ser esquecida nem pelo governo estadual,
nem pelo governo federal, nem pelas cidades que estão ali, porque eles
representam o eixo central do escoamento de grãos daquela região que
tem uma produção bem acima do normal na nossa região no nosso
estado do Maranhão. Região importante de grãos, região importante
também para as pessoas, portanto, é o direito de ir e vir numa estrada
decente e segura que aquela população reivindica. Todas as vezes que
falei, todas as vezes que alardeei, todas as vezes que expus esse
questionamento eu fiz sempre pautado no que a população daquela
região tanto almeja, que é uma estrada decente. Se for por conta da
minha voz, ela estará sempre presente no sentido de reivindicar que
essa estrada seja feita. Se ora o governo do Estado não dispõe de
recursos, temos que ver uma forma de investimento rápido naquele
pequeno trecho. E digo isso porque já aprovamos empréstimos aqui,
principalmente do BNDES, para conclusão de várias e várias rodovias
no estado do Maranhão, melhorando a malha viária do estado. E não
seria diferente essa se conseguirmos um empréstimo ou conseguirmos
qualquer viabilização de convênio junto ao governo federal ou a bancos
internacionais no sentido de viabilizar essa importante malha rodoviária,
principalmente esse trecho de Balsas a Alto Parnaíba. Digo isso porque

é uma reivindicação antiga, uma reivindicação recorrente, é uma
reivindicação do povo daquela região, da população que habita, que
vive, que cria, da região que produz os grãos daquela região que, por
causa desse pequeno trecho, tem tido um transtorno na duração dessa
viagem, principalmente para as carretas de trem, para os grandes veículos
e também para a população que carece muito dos serviços públicos na
regional de Balsas, mas que fica impedida de fazer esse pequeno trajeto
de forma rápida e segura. Fica impedida muitas vezes de poder ter,
principalmente, um atendimento na cidade de Balsas e cidades vizinhas
por conta dessa estrada ter esse pequeno trecho cada vez mais e mais
a ponto de sair, em nível nacional, como um dos piores trechos de
estrada do Brasil. E isso mostra que a preocupação da população lá é
no sentido de que se conclua isso, se faça uma estrada decente, uma
estrada que possa ser percorrida em tempo hábil, uma estrada que
possa ter uma segurança e que possa ser feito os trajetos com rapidez
e fazer com que além do que a população precisa, principalmente na
questão dos serviços básicos, dos serviços que são utilizados na regional
de Balsas, tenha também o tráfego, o escoamento da produção de
grãos, da produção local, da produção da pequena agricultura familiar,
do pequeno comércio local o que já vem dificultando. Todas as vezes
em que os comerciantes já encontram dificuldade de que esse pequeno
trecho tem sempre uma carga a mais no valor, principalmente da cobrança
das empresas que fazem o carregamento, principalmente de mercadoria,
para aquela região está encarecendo por conta da dificuldade que é
chegar por meio desse trecho até Alto Parnaíba até Tasso Fragoso,
vindo por Balsas e, também, vindo pelo Estado do Piauí. Dificulta e
muito a vida das pessoas nessas cidades, dificulta e muito a assistência
para essas pessoas nessas cidades e eu, mais uma vez, venho aqui
dizer que essa é uma estrada importante. Esse pequeno trecho da MA-
006, que hoje vira notícia a nível nacional, deve e tem que ser reparada
em curto prazo de tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Bom dia Senhor Presidente, caros colegas parlamentares,
imprensa, galeria. Senhor Presidente, neste último final de semana tive
o prazer de percorrer 9 municípios na região Sul do Estado do Maranhão.
E ali deu para sentirmos e ver como a candidata ao Governo Roseana
Sarney está bem por conta de um cabo eleitoral que ela tem chamado
Flávio Dino. Vou deixar para falar do atraso dos médicos no Hospital
de Balsas em outra ocasião, na próxima semana. Mas quero falar com
relação ao município de Tasso Fragoso, onde tive o prazer de estar
com a Dona Reginalda e o ex-Prefeito Antônio Carlos. E ali, Senhor
Presidente, retornando para o município de Balsas pude ver o descaso
do Governo Flávio Dino com a MA-006. O município, a região do
agronegócio onde o PIB do Estado do Maranhão aumentou no último
ano graças ao inverno positivo que houve, diferentemente do governo
que não fez nada pela região e pelos produtores de soja. E quem gera
riqueza não merece, Senhor Presidente, passar por uma situação que
vem passando os caminhoneiros, aqueles que carregam os grãos, a
riqueza do agronegócio para o Porto do Itaqui, aumentando o preço do
frete e quebrando os caminhões. Pude ver dois caminhões quebrados
nesse trecho de 160, 170 km, que é de Balsas a Tasso Fragoso. E, para
minha surpresa, no domingo no Fantástico, pude comprovar o que eu
já sabia e ia externar aqui na tribuna, o Fantástico externou para todo o
País, que é o descaso do Governo com a MA-006. Então, mais uma
vez, o Maranhão é manchete nacional, de forma negativa, trazendo o
descaso do Governo do Estado e aqui fica o meu apelo para que o
Governador tenha atenção com aquela região, para que o Governador
possa o quanto antes fazer a manutenção e a reforma daquela rodovia
que por lá passa a riqueza do nosso Estado e não é justo ser penalizado
e ficar abandonado como está a nossa MA-006. Então, fica aqui o meu
apelo ao Governador e minha solidariedade aos produtores que geram
renda e emprego, coisa que o Governador tem ojeriza, que o Governador
sequer tem incentivo a essa região, uma vez que o Anel da Soja o
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dinheiro ficou nas contas e até hoje nunca saiu do papel. Então, é isso,
Senhor Presidente, eu quero falar do descaso da MA-006 que eu pude
ver com meus próprios olhos no último domingo e ver na televisão
também o Fantástico externando isso para todo o País, mais uma vez,
fazendo o Maranhão, de forma vergonhosa, notícia nacional. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem Bíblica. Disse Jesus: Tenho-vos dito isto, para
que em mim tenhais paz; no mundo tereis aflições, mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Com esta Mensagem, eu quero
aqui saudar todos, cumprimentando o Excelentíssimo Senhor Presidente
Othelino Neto e em seu nome, Presidente, saudar também os nobres
parlamentares presentes a esta Sessão, extensivo à imprensa,
companheiro Kiel, que está ali. Em seu nome, Kiel, saudar todos os
blogueiros do Maranhão, os companheiros que nos acompanham aí
durante a nossa jornada, no nosso mandato. Também saudando aqui a
galeria e todos os maranhenses. Dizer, Senhor Presidente, que nós
estamos formalizando um trabalho intenso voltado ao compromisso
que sempre assumimos nesta Casa de estar presente nos municípios
maranhenses. Tivemos a oportunidade, e aqui eu quero fazer esse
destaque na manhã de hoje, presentes na região sul do Maranhão,
Imperatriz, também Ribamar Fiquene, São Francisco do Brejão,
Cidelândia, vindo para o município também de Porto Franco, Estreito,
também até Balsas, percorremos praticamente 15 municípios do estado.
Mas destacando, além também dos municípios que fiz referência, o
município de Carolina, o município de Riachão e Balsas. O município
de Carolina, Senhor Presidente, e aqui eu quero agradecer, mais uma
vez, porque tivemos a oportunidade de estar em um grande evento,
uma grande iniciativa que foi dos conselheiros tutelares, mais uma
edição, 20ª Edição, onde há uma interação entre os conselheiros tutelares
do Estado do Maranhão e, de forma muito especial, essa reunião, em
Carolina, para formação, para interação, participação dos conselheiros,
troca de experiências. E essa vigésima edição é na região Sul, Tocantina,
que contou com a participação de dezenas e dezenas de conselheiros
de todo o Estado do Maranhão. Então eu faço esse registro, na manhã
de hoje, para falar de nossa honra de mais uma vez estar presente em
um evento tão importante ali da ACECTMA, que é Associação dos
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Estado do Maranhão.
Companheiro Serginho, companheira Magnólia, todos aqueles que estão
ali no dia a dia, Luiz Inocêncio, que fazem essa entidade muito forte e
que colaboram com a formação dos Conselheiros e Ex-conselheiros
para proteger as nossas crianças e adolescentes. É o que para nós é de
mais raro na sociedade. Proteger as nossas crianças é proteger o nosso
futuro. Precisamos recompor a sociedade com cidadãos e cidadãs de
bem. E por isso que nós, desde o início do nosso mandato, temos feito
essa defesa, defendendo os conselheiros tutelares, defendendo as
necessidades destes que devem exercer os seus trabalhos de forma
realmente a fazer cumprir a proteção absoluta dos direitos das nossas
crianças e adolescentes. Mas não posso deixar também de fazer
referência a todas as conselheiras tutelares que ali nos abraçaram, nos
ouviram e também nós ouvimos, sempre buscando atender demandas,
trazendo para esta Casa as necessidades. Foi assim que nós criamos a
Escola de Conselhos. É um marco do nosso mandato a Escola de
Conselhos do Maranhão e Formação em Direitos Humanos, que está
formando conselheiros tutelares pelo Maranhão e ligada à Secretaria
de Direitos Humanos. É o marco do nosso mandato, da nossa história
parlamentar. E o que nós queremos é fortalecer essa iniciativa, fortalecer
a educação, fortalecer a sociedade. E essa iniciativa hoje tem no
Maranhão e tem em apenas mais uns dois estados. Eu agradeço a Deus
e ao Governo do Estado, por meio do Governador Flávio Dino, que
permitiu que nós pudéssemos ter hoje no Maranhão   a Escola de
Conselhos   formando  operadores  do direito, formando  os defensores
dos direitos humanos,   além também de  destacar de forma especial  os

conselheiros  e as conselheiras tutelares  do Maranhão.  Mas esse
momento do vigésimo  encontro serviu também de reflexão, porque ali
destaquei a necessidade  das  votações, que acontecerem por meio  das
urnas eletrônicas, que é  um desejo  da sétima. Inclusive já estivemos
no TRE de forma a conversar, a dialogar  com o presidente,  dialogar
com seus assessores,  já colocando  essa iniciativa  para as próximas
eleições  de 2019. Hoje,  o nosso trabalho,  como todos sabem, é
dedicado  a todos os segmentos  sociais.  Nós nos  dedicamos a todos
os segmentos sociais  deste estado.  E é o que nós temos feito    e não
poderia deixar aqui  de fazer esses registros,  porque  aquele momento
em Carolina  significou também   a oportunidade  de nós estarmos
presentes  em outros municípios  do estado.  Senhor Presidente,
inclusive, tem um requerimento  nosso  que deve ser apreciado.  Nós
representando esta Casa  em um momento muito importante,  também
acompanhado da Deputada  Valéria, que também esteve lá presente
conosco.  Enfim foi um momento  importante, mas não posso deixar
aqui  de fazer destaque também   das nossas itinerâncias pelo interior
do estado. O Sul do Maranhão abraçou o Deputado Júnior Verde
assim como o Deputado Júnior Verde tem abraçado o Sul do Maranhão.
Prova disso que em Imperatriz  tivemos reuniões,  Senhor Presidente,
com representantes do sistema do transporte  complementar
alternativo.  Eu quero agradecer imensamente  a colhida do companheiro
Sebastião  e em nome dele e de todos os companheiros  do transporte
alternativo da região Sul do Estado  e do Estado do Maranhão,  que tem
realmente andado conosco,  compreendido a necessidade  de podermos
continuar esse trabalho  que estamos fazendo em defesa de todos os
segmentos sociais, de forma especial lá em Imperatriz. Junto com eles,
discutindo mais uma vez as suas necessidades  conseguimos, como
todos sabem aqui, aumentar a vida útil dos veículos. Foi uma conquista
deste Parlamento, é uma conquista dos operadores, mas é uma conquista
do cidadão, daqueles que utilizam o sistema de transporte no dia a dia,
o micro-ônibus, as vans para poderem ir ao trabalho, à escola e assim
fazer sua mobilidade, a mobilidade urbana que nós defendemos. Em
Imperatriz também, Senhor Presidente, eu tive a oportunidade de
conversar com os companheiros sub judice. Não posso deixar de
destacar. É uma bandeira de luta, a segurança pública para nós é uma
bandeira de luta, de trabalho. O cidadão maranhense, a cidadã maranhense
quer mais segurança pública. Senhor Presidente, só para concluir. Nós
queremos mais segurança pública e para ter mais segurança pública
nós precisamos reforçar aqueles quer fazem a segurança, e isso já é
possível por meio das convocações do sub judice. Mais uma vez nós
dialogamos com o sub judice em Imperatriz, da região sul do estado,
como também temos feito ao longo do nosso mandato e queremos aqui
mais uma vez pedir ao governo do Estado, como já encaminhamos
proposições, para que possa atender essa demanda, apresentando para
este Parlamento, para o povo do Maranhão o cronograma das novas
convocações e nomeações desses que vão fazer a segurança pública.
Para concluir, Senhor Presidente, eu não posso deixar de destacar um
requerimento de nossa autoria, requerendo que, na forma regimental,
depois de ouvido o Plenário, sejam registrados, nos Anais desta Casa,
os votos de congratulações ao Senhor Omar de Caldas Furtado, natural
de Brejo, Maranhão, pela passagem dos seus 100 anos a serem
completados no dia 09 de setembro do corrente ano. Então é um
requerimento para nós muito importante porque são 100 anos da
existência daquele que, com a sua família, é um dos fundadores daquele
município, que tem se dedicado à sua família. Dr. Omar é seu filho
prefeito e fez um grande trabalho à frente do município de Brejo e que
deixou um legado de contribuição social e de apreço ao povo daquele
município de Brejo que nós tanto amamos. Estivemos recentemente
em Brejo, mas eu vou fazer questão de destacar em outra oportunidade,
Senhor Presidente, também a nossa passagem por Brejo. Mas dizer
que ele é filho do grande Temístocles Napoleão de Mendonça Furtado
e Raimunda de Caldas Furtado, destacou-se como próspero comerciante
notadamente no ramo da exploração desenvolvendo atividades
comerciais. Aqui também eu destaco a sua passagem pela Europa,
Inglaterra, Alemanha, e ingressou na política elegendo-se prefeito da
sua cidade nos anos de 1955 a 1960, onde construiu várias obras de
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interesse da comunidade brejense, destacando-se aqui avenidas, escolas
na cidade e a principal obra dele que foi a obra humana, a obra dedicada
ao povo de Brejo, que ele deixou e deixa em vida para seu filho Omar,
fazendo sua condução como prefeito também do município. Que Deus
possa estar abençoando o nosso amigo, companheiro Omar de Caldas
Furtado pelos seus 100 anos. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.
Enquanto o Deputado Roberto se desloca até a tribuna, quero saudar o
Deputado Marcos Caldas. Seja bem-vindo de volta a sua Casa, a
Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, eu na verdade
venho de forma muito rápida aqui saudar e fazer o registro da presença
dos alunos do Ensino Fundamental da Escola Diante do Saber e também
cumprimentar toda a equipe pedagógica, as professoras Alana, Liene
Abreu, Jose, Adriana, Cecília Portela, a Tássia, a Naiara e Hana, que
estão acompanhando os alunos que iniciaram, por meio da Coordenação
Pedagógica, um Projeto São Luís Te Quero Bela, onde eles estimularam
as crianças a pensar em uma cidade sustentável, inclusive colocando
para eles qual era o sentimento, qual era a vontade que eles têm da
cidade dos seus sonhos. Isso é importante porque é fundamental que a
gente prepare as nossas crianças, os nossos adolescentes como
cidadãos de bem e que possam ter a responsabilidade social de trabalhar
e contribuir para que a gente possa construir uma sociedade justa e,
acima de tudo, uma cidade que possa atender a todos e de forma
indiscriminada. Esse projeto vem exatamente estimular este momento,
inclusive de obras que eles gostariam na verdade que existissem na
cidade. Eles estão fazendo uma visita a Assembleia Legislativa hoje,
conhecendo a nossa estrutura, conhecendo o papel que tem a
Assembleia na vida do Estado do Maranhão em relação aos projetos de
lei. Também além de eles pensarem, eles na verdade concretizaram
também esse sonho e esses pensamentos deles por meio de maquetes,
que estão aqui hoje para apresentar para a Assembleia Legislativa.
Então quero dar minhas boas-vindas a todos os alunos, aos professores,
aos funcionários da escola, aos pais que também estão acompanhando.
Porque essa medida é fundamental para que a gente possa pensar em
uma cidade justa, uma cidade igualitária, uma cidade em que todos nós
possamos viver, na verdade, com as condições mínimas de qualidade.
Não só, como eu disse para determinados setores, mas para toda a
cidade, para toda a população. E a formação de uma cidade igualitária
é construída exatamente quando preparamos as nossas crianças e nossos
adolescentes para o nosso presente e, principalmente, para o futuro.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) – Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, bom dia.
Senhores Deputados que compõem a Mesa, Senhoras e Senhores
Parlamentares, imprensa, crianças, professores, sejam bem-vindos a
esta Casa que é nossa. Imprensa como já falei, funcionários, internautas.
Antes de começar minha fala quero ler aqui em Provérbios, Capítulo
16, Versículo 1, que diz que o coração do homem pode fazer planos,
mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. E eu vim a esta tribuna
hoje, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, a imprensa,
para confirmar o que a nossa imprensa do Maranhão já vem divulgando,
que eu sou candidata a Vice-Governadora do PSDB, do nosso candidato
a Governador Roberto Rocha. E eu gostaria aqui de ter a atenção dos
meus queridos colegas para que nenhum possa dizer, Deputado Campos,
que eu não vim pedir o apoio de V. Exas. Eu estou aqui para isso, eu
acho que fui escolhida por vários motivos, por ser mulher, mãe, avó,
esposa, dona de casa, conhecedora dos problemas do meu povo, por

ter dentro de casa sete mandatos, três do meu marido, o ex-Deputado
Clodomir Paz, e quatro meus, sete mandatos prestando serviço ao
povo do Maranhão, andando em todos esses municípios, conhecendo
os problemas do nosso povo e tentando resolver, tentando ajudar, é o
que nós temos feito ao longo de nossa vidas. O Senador Roberto
Rocha, o nosso candidato a Governador, com o nosso partido, o PSDB,
viu em mim, com certeza, uma figura que pode ajudar, ficha limpa,
nome limpo, em todos esses mandatos, eu sei que não tem uma pessoa
sequer que possa dizer que tem alguma mancha no nome de Clodomir
Paz, no nome de Graça Paz, claro que eu me orgulho por isso. E eu
quero também dizer que o partido escolheu uma mulher representante
também das mulheres maranhenses, escolheu uma Deputada
prestigiando também a nossa Casa, e eu acho que o povo do Maranhão
poderá reconhecer e aplaudir esta escolha. Eu peço o apoio, Deputado
Othelino, todos os meus colegas deputados, eu já ouvi de alguns
dizendo o seguinte: Deputada, eu tenho compromisso com o
Governador, se a chapa fosse diferenciada, eu votaria na senhora. Eu
agradeço. Isso quer dizer que eu tenho amigos aqui nesta Casa, é o meu
quarto e último mandato, eu me dou bem com todos os Deputados
tanto faz ser da Oposição como do Governo, todos me respeitam, me
consideram assim como eu respeito a todos e considero a todos e
todas. São 16 anos aqui dentro, onde eu fiz amizades e que eu espero
que mesmo não estando aqui, esta amizade continue, e eu vou fazer
tudo para que seja assim. Indiquei, indicamos o nome do meu filho,
Guilherme Paz, um jovem advogado, competente. E eu tenho certeza
que com o que ele viu, o que ele aprendeu dentro da nossa casa, com o
pai, Clodomir Paz, e com a mãe, Graça Paz, com a juventude que ele
tem, é um menino estudioso, ele vai fazer mais e vai fazer melhor. Isso
só me faz ter muito orgulho deste filho, que vai dar continuidade a todo
esse trabalho que começou com Clodomir. Continuou comigo, e ele irá
levar à frente. E foi um pedido que não foi só da família. É claro que nós
pedimos, mas foi um pedido da nossa base eleitoral. Os municípios
que sempre votaram em Clodomir Paz e Graça Paz, quando eu falei
que ia encerrar, pediram que eu indicasse um nome da nossa família
para dar continuidade a este trabalho. Eu acredito em Guilherme Paz.
Com a ajuda de Deus, do povo do Maranhão, do trabalho que ele está
fazendo, ele haverá de ser eleito e fazer o trabalho que nós esperamos
e que ele está se propondo. O meu candidato a Governador, Roberto
Rocha, para mim é o melhor candidato. É o mais preparado que o
Maranhão tem. Foi o Deputado Federal mais votado do Maranhão.
Nem um deputado federal teve mais voto do que Roberto Rocha.
Vossas Excelências sabem disso. É o melhor senador, um dos melhores
do Brasil, melhor do Maranhão. Isso aí eu não tenho dúvida. Tem
projetos bons, a exemplo da ZEMA- Zona de Exportação do Maranhão.
Esse projeto, que é de autoria do Senador Roberto Rocha nosso
candidato a Governador, vai desenvolver muito, Deputado Cabo
Campos, Deputado Edvaldo, Deputada Valéria, Edilázio, o nosso
Estado. Tudo que vem aqui para o Porto vai para fora do Estado, para
fora do País e volta. Eu falo até um exemplo bem prático: o alumínio.
Sai daqui e volta em forma de panelas. Nós pagamos muito caro por
conta dos impostos. A Zona de Importação do Maranhão vai fazer
com que as indústrias venham para cá e aqui mesmo esses produtos
sejam feitos aqui mesmo, permitindo que saia bem mais barato para o
povo do Maranhão e também para o povo brasileiro. Então, é isto que
eu vim dizer. Realmente sou candidata a vice-governadora e peço o
apoio de todos os meus colegas, peço apoio da imprensa, dos
funcionários desta Casa, da galeria, para que a gente possa continuar o
trabalho que vem fazendo e que vem agradando o povo de meu estado,
porque, se não, nós não estaríamos agora no nosso sétimo mandato.
Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (Questão de
Ordem) - Deputado, enquanto o Deputado Rafael Leitoa se desloca,
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quero só dizer para a Deputada Graça Paz que a candidatura do nosso
Senador Roberto Costa se agiganta com a presença dela como vice.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Presidente Othelino. Eu venho aqui à tribuna desta Casa
dizer que ontem, na cidade de Timon, obviamente no estado do
Maranhão, foi um dia de felicidade dupla. Primeiro, especificamente
na cidade de Timon, onde o governo do Estado do Maranhão entregou
uma obra que foi oriunda de uma emenda parlamentar nossa, no primeiro
ano como deputado na Casa, que foi a construção do Centro de
Juventude Francisco Carlos Jansen. Ontem o Secretário de
Infraestrutura esteve presente com o Secretário chefe da Casa Civil,
com o Prefeito Luciano Leitoa e demais lideranças que entregaram
aquele equipamento que com certeza é o ginásio mais bonito do estado
do Maranhão com capacidade para 1200 pessoas sentadas. Houve a
participação de atletas olímpicos, inclusive o medalhista olímpico
Marcelo Negrão entregando aquele belíssimo equipamento, um ginásio
moderno, com uma arquitetura que era há bastante tempo aguardada
pela nossa população. Ontem foi possível fazer a entrega por completo
daquele grande equipamento. Eu fico muito orgulhoso porque ali é uma
emenda parlamentar de nossa autoria, é um trabalho nosso,
especificamente, mas, sobretudo, com o apoio do governo do Estado,
sem o qual não seria possível a realização de obra tão importante. Aqui
eu quero fazer o agradecimento a todo o governo do Estado que ajudou
a construir aquele ginásio, aquele Centro de Juventude Francisco Carlos
Jansen, compromisso do Prefeito Luciano Leitoa. Também não poderia
deixar de falar, Senhor Presidente, da evolução do IDEB do Estado do
Maranhão. Hoje o Maranhão comemora o seu com a nota maior do
IDEB já alcançada e isso é oriundo especificamente de um programa
que nós votamos aqui na Assembleia Legislativa, que é o Escola Digna,
construindo estrutura, reformando e, sobretudo, fazendo ali a sua
participação do Estado nos municípios e também nas escolas do Estado.
Queria destacar em específico, com relação ao IDEB, o município de
Timon, pois o Prefeito Luciano colocou como prioridade no seu governo,
e se conclui aí o sexto ano da sua administração, a educação. Hoje,
100% das escolas da rede oficial do município de Timon são
climatizadas, tem ar condicionado, fardamento gratuito, capacitação
dos professores, salários em dia, merenda de qualidade, tudo isso faz
com que a educação seja fortalecida dentro do município. E o resultado
não poderia ser diferente. Quando o Prefeito Luciano assumiu o
município em 2011, a nota do IDEB nas séries iniciais era de 3.8, que
infelizmente caiu, era 3.9 em 2008 caiu para 3.8. Em 2013, já no
primeiro ano da avaliação, saltou para 4.2, com a meta observada de
4.4. Em 2015 para 4.5. E agora a nota do IDEB nas séries iniciais
atingiu a nota 5. É uma nota muito boa com relação ao Estado do
Maranhão por quê? Porque saiu da posição 119ª para a posição 24ª.
Um salto gigantesco na nota do IDEB dos grandes municípios, porque
a avaliação é maior, são mais alunos experimentados, são mais alunos
que vão fazer a prova e, obviamente, que a média, se infelizmente um
ou outro for ruim, cai para baixo. Mas ali, pelo contrário, em Timon
subiu. A nota hoje nas séries iniciais é a nota 5.0, que era a meta
necessária para o município de Timon atingir. E nas séries finais quando
o Prefeito Luciano Leitoa assumiu o município, era 3.3 e hoje a nota é
4.3, atingindo também a meta nas séries finais. Ou seja, o município de
Timon é um dos poucos municípios do Brasil que atingiu a meta
observada do IDEB nas séries iniciais e nas séries finais, fruto de um
trabalho expressivo da Secretaria de Educação do Município, do Prefeito
Luciano, dos professores, sobretudo dos alunos que confiam na
educação municipal e que com certeza está aqui o resultado para todo
mundo observar. Uma nota que saiu de 3.8 para 5.0 e uma nota que
saiu de 3.3 para 4.3, fruto de que a educação em Timon está dando
certo, vai continuar a dar certo, porque com certeza nas próximas
metas observadas nós estaremos aí, se não o melhor, mas entre os dez
melhores, os cinco melhores do Estado do Maranhão nas séries iniciais
nas séries finais. É com esse olhar para o futuro, com esse investimento
na educação que nós vamos desenvolver o nosso Estado. Parabenizar

o Secretário de Educação do Estado Felipe Camarão, que também foi
um salto gigantesco, atingimos aí a maior nota do IDEB da história do
Estado, isso faz crer que a educação vale a pena, investir na educação
é a saída e que com certeza esses investimentos continuarão. Fazer
aqui a menção, porque antigamente nosso IDEB andava que nem
caranguejo, para trás. Hoje a gente vê o nosso IDEB avançando cada
dia que passa, fruto do resultado do Programa Escola Digna, das Escolas
Militares, dos IEMA’s, dessa educação que o Governador Flávio Dino
colocou como prioridade. Muito obrigado, Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, V. Exa. se inscreveu para o Grande
Expediente foi por equívoco ou foi propositalmente? V. Exa. não assinou
o Pequeno? Se incomoda de falar no Tempo dos Blocos? Obrigado pela
compreensão. A PEC 013, de autoria da Deputada Nina Melo vai ser
transferida para próxima Sessão em razão da ausência da Deputada
Nina e também por não termos o quórum necessário. O Parecer 235, de
autoria de autoria da CCJ, contrário ao Projeto de Lei 083, de autoria
do Deputado Max Barros (lê). Senhores Deputados, eu peço atenção...

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Deputado
Othelino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Max.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Eu peço
verificação de quórum, se for possível. Presidente, eu declino da
verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agradeço, Deputado Max. O parecer 235 fica transferido
para Sessão de amanhã. Parecer 263, de autoria da CCJ, Deputada
Andréa está ausente, que é autora do Projeto de Lei, fica transferido
para a Sessão de amanhã. Projeto de Lei 149, de autoria do Deputado
Eduardo Braide (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução
Legislativa nº 026/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislação nº 054/2018,
de autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à promulgação. Requerimento nº 371/2018, de autoria do Deputado
Edson Araújo (lê). Deputado está ausente, mas como já é a terceira
sessão, vamos apreciar. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 375/
2018, de autoria do Deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Requerimento, de autoria do Deputado Edson Araújo. O
Deputado está ausente, mas é a terceira sessão, vamos apreciar (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. O Requerimento seguinte, do Deputado Edson
Araújo, é Mensagem de Congratulação ao Prefeito e ao Presidente da
Câmara de Caxias pela passagem do aniversário da cidade. Em
Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 383, de autoria da Deputada Valéria
Macedo. Deputada Valéria, V. Ex.ª solicita aqui que a Sessão seja no
dia 05 de setembro, amanhã. V. Ex.ª mantém o Requerimento?

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (Questão
de Ordem) – Eu quero manter o Requerimento, mas a data eu vou rever
com a Mesa. Pode ser, Presidente? Só aprova o Requerimento da
Sessão Especial.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Pode sim, Deputada Valéria. O Requerimento requer que,
depois de ouvido o  Plenário, seja realizada Sessão Especial na data a
ser acertada pela Deputada e a Mesa, às 11h, no Plenário Deputado
Nagib Haickel, para discutir a importância dos 70 anos do Curso de
Enfermagem da Universidade Federal do Maranhão. Em Discussão.
Em Votação. Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado.  Requerimento nº 384, de autoria do Deputado Cabo
Campos. (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 389, de autoria
do Deputado Adriano Sarney. (lê). Em Discussão. Em Votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 391, de autoria do Deputado Cabo Campos. (lê). Em
Discussão. Em Votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 392, de autoria do Deputado Cabo
Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 397, de autoria
do Deputado Cabo Campos (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 398/18, de autoria do Deputado Cabo Campos (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Requerimento nº 401, de autoria do Deputado
Zé Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa. Requerimento nº 402, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
embora ausente, trata-se de justificativa de faltas (lê). Como vota o
Deputado Fábio Macedo? Deferido. Requerimento nº 403, de autoria
da Deputada Nina Melo, embora a Deputada esteja ausente, trata-se
de justificativa de faltas (lê). Como vota o Deputado Fábio Macedo?
Deferido. Requerimento 404/2018, de autoria do Deputado Alexandre
Almeida, requerendo, depois de ouvida a Mesa, a concessão de 122
dias de licença, sendo três 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.
Como vota o Deputado Fábio Macedo? Deferido. Assume o mandato
o Deputado Marcos Caldas a quem já dei boas-vindas e ratifico o
cumprimento e o desejo, como sempre faz, de uma passagem exemplar
pela Assembleia. Não será mais necessário juramento, tendo em vista
que já fez nesta legislatura. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de
amanhã, quarta-feira, 5 de setembro: Requerimentos 405 e 406, de
autoria do Deputado Neto Evangelista. Registro a presença, nas galerias,
dos alunos do Ensino Médio do Colégio Marista, sob a coordenação
do professor João Fonseca. Eles fazem parte do projeto pedagógico
Formação de Líderes. Sejam bem-vindos à Casa do Povo. Cumprimento
a direção do Colégio Marista, onde que tive o prazer de estudar, pela
iniciativa de trazer os estudantes aqui. É muito bom que vocês conheçam
a Assembleia, a dinâmica de funcionamento da Assembleia Legislativa
do Maranhão. Sejam muito bem-vindos. Concedo a palavra ao Deputado
Marcos Caldas antes de chamar o Grande Expediente, Deputado
Wellington, para que ele faça os seus cumprimentos, tendo em vista
que retoma hoje o mandato.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Senhores da galeria, imprensa. É uma satisfação muito
grande tomar posse pela terceira vez nesta legislatura, neste mandato,
e aqui venho mais uma vez somar ao grupo aqui que dá apoio ao
governo Flávio Dino e também dizer para todos os amigos e
companheiros que o Deputado Marcos Caldas é candidato à reeleição,
candidato a deputado pelo PTB, o 14, partido esse que é dirigido aqui
no Maranhão pelo companheiro Pedro Fernandes, deputado federal.
Temos hoje também o seu filho, Vereador Pedro Lucas, como candidato
a deputado federal, companheiro esse com quem fazemos uma parceria
aqui na Ilha. Quero agradecer mais uma vez a todas aquelas pessoas
que confiaram no Marcos Caldas e que me deram o direito de estar aqui
hoje na presença de todos vocês. Represento muito bem o Maranhão,
mas principalmente o Baixo Parnaíba, a região dos Lençóis, aqui a Ilha

e algumas cidades na região dos Cocais, na região de Codó, na região de
Caxias, mas principalmente neste lado direito do mapa que é onde eu
nasci, onde eu me criei e passei uma parte da minha infância. Hoje
tenho residência na cidade de Brejo, tenho residência em São Luís e sou
eleitor do município de Barreirinhas, cidade que me acolheu, me deu
um Título de Cidadão Barreirinhense. Tenho o orgulho de fazer parte
daquela cidade e ter como amigos muitos cidadãos e cidadãs da cidade
de Barreirinhas. Quero também agradecer a minha família que sempre
me deu apoio, agradecer aos amigos, que já estive nesta Casa por duas
vezes, neste mandato, e assumindo agora pela terceira vez para
contribuir, com esta Casa e com os companheiros, para que a gente
possa fazer um trabalho em benefício de todo o Maranhão e de todo o
maranhense. O meu muito obrigado e um abraço, Senhor Presidente.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia
nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado. Que Deus estenda
as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Quero
cumprimentar de forma especial os alunos do Marista, o meu respeito
a todos vocês e inclusive a minha aproximação com o Marista. Minha
filha hoje estuda no Crescimento, mas estudou bastante tempo no
Marista e tenho um carinho, um respeito muito grande pelo Marista e
na manhã de hoje eu faço referência e parabenizo a todos vocês, alunos
do Marista, professores, zeladores, funcionários, sejam todos bem-
vindos à Casa do Povo, que Deus abençoe todos vocês. Senhor
Presidente, meu pronunciamento na manhã de hoje se dá em várias
temáticas e várias abordagens, uma delas nós vamos falar da educação.
Nesta Casa, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão tem
um Deputado que estudou em escola pública e tenho orgulho em ter
estudado em escola pública. Não só pelas dificuldades, pelos obstáculos
os quais eu tive que enfrentar por não ter nascido em berço esplêndido,
como diz o nosso hino, mas superando as dificuldades, ora impostas
pela vida, mas para que eu pudesse dar valor. E por tudo que já passei,
por tudo que já enfrentei eu dou valor e tenho orgulho disso. E hoje
como Deputado Estadual tenho orgulho de ser Deputado Estadual. Eu
não tenho vergonha de ser Deputado Estadual, tenho orgulho de ser
Deputado Estadual. Então por conta de toda minha trajetória de vida,
por ter sido criado sem pai, ter começado a trabalhar desde os 14 anos
de idade, começado a trabalhar desde cedo, ter vendido fruta na rua, ter
sido empacotador em supermercado e para poder passar no concurso
para Sargento do Exército eu estudava embaixo de um poste perto de
casa para economizar energia em casa. Então esses obstáculos com
certeza me fortaleceram para trazer-me até aqui. E chegar a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão eu não virei as costas para a
população, para a sociedade. E tenho sido destemido. Na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, eu tenho sido corajoso, eu tenho
sido destemido, e eu tenho defendido a população do nosso Estado, a
população mais pobre, daqueles que precisam verdadeiramente do
braço do Estado, do apoio do Estado e que muitas vezes estão
escondidos da sociedade, estão à margem da sociedade, como por
exemplo, as pessoas com deficiência, uma cidade que não é inclusiva,
uma cidade que não tem acessibilidade, que não tem calçadas e quando
eu fui candidato a Prefeito em São Luís, que orgulhosamente tivemos
mais de 100 mil votos honestos, votos limpos, nós tivemos a percepção
da quantidade de pessoas com deficiência no nosso estado, na nossa
cidade, e em defesa dessas minorias, dos mais pobres é que nós estamos
aqui na Assembleia. E me veio à memória, um dos primeiros
pronunciamentos nesta Casa,  quando eu fui ao Socorrão I, e Socorrão
II, não foi ninguém que me disse, eu não sou Deputado de gabinete, eu
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vou para rua, eu vou verificar o problema, e ao chegar no Socorrão II,
eu encontrei uma senhora de 72 anos sentada numa cadeira de rodas e
o filho segurando o soro com a mão, porque não tinha nem o aparador
do soro, segurador do soro. E eu pergunto a vocês: Eu tenho que me
calar diante dessas mazelas, dessas injustiças sociais, dessas
irresponsabilidades, do desvio do dinheiro público que poderia ser
empregado numa educação pública de qualidade, numa saúde de
qualidade, em estradas e rodovias que pudessem realmente ter
trafegabilidade. Vejam as rodovias estaduais, a MA-006, a MA-138,
passou no Fantástico, no último domingo, a vergonha, o Estado do
Maranhão sendo mostrado de forma vergonhosa e  não vai longe, a
periferia de São Luís, desde Cidade Operária, Cidade Olímpica, São
Raimundo, Santa Clara, buraco para tudo quanto  é lado. E a velha
prática política, a  velha prática da mentira, da embromação, da enrolação.
Eu não posso me calar diante disso. Eu inicio meu pronunciamento
falando de educação. Por ter estudado numa educação que ela é
diferenciada, que não dá as oportunidades, que todos precisam, merecem,
está lá na Constituição, que é ensino público, gratuito que deve ser
com qualidade. Vocês imaginam, vocês que estudam no Marista, as
dificuldades que vocês têm para enfrentar o vestibular, daqui alguns
anos, daqui alguns dias, imaginem quem estuda em escola pública na
capital que tem as suas dificuldades. Vocês  imaginam quem estuda no
interior do estado na cidade de Paraibano, na cidade de Colinas, no
interior do estado, que não tem  um acesso a uma boa escola, seja
privada ou seja pública. Então, se você já tem a eliminação desses
sonhos, as dificuldades impostas na capital, imaginem no interior do
estado e nós precisamos romper essas barreiras e ao romper essas
barreiras, precisamos romper com a verdade,  não com a mentira e com
a propaganda enganosa. Desde ontem o Governo do Estado do
Maranhão tem se posicionado nas redes sociais falando da melhoria do
IDEB no Estado do Maranhão. Mas é preciso que o Governador do
Estado, eu preciso que o Secretário de Educação, mostre esses números,
esses dados, com os recortes que são pertinentes à educação básica. O
SAEB, que é o Sistema de Avaliação de Educação Básica, que faz essa
avaliação desde 2011, trata da educação básica com a divisão da educação
infantil, com a educação do ensino fundamental e do ensino médio.
Ora, nós temos três recortes, como que o Governador Flávio Dino,
como que o Secretário de Educação diz que o IDEB do Maranhão
melhorou com a sua gestão, se o sistema de avaliação, desde 2011, tem
três etapas, a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio.
E todos sabem que a educação infantil e que o ensino fundamental está
a cargo dos municípios. Cabe ao Governo do Estado o ensino médio.
Então, ao fazer essa divulgação, precisa-se debruçar sobre os números
e sobre a avaliação. O Governo do Estado está alardeando que o Estado
do Maranhão melhorou na gestão do Governador Flávio Dino, na
educação. Mas eu preciso  que o Secretário  e o Governador  mostrem
esses recortes,  mostrem essas etapas, porque das três etapas  duas
não dizem respeito  ao Governador Flávio Dino,  que é a educação
infantil,  o ensino fundamental   e o ensino médio. Ele não pode fazer
festa com a fanfarra dos outros.   Ele não pode se proteger do sol com
o chapéu dos outros. Aí  você pode me perguntar,  Deputado Wellington,
mas por que o senhor está falando  isso?  Se for lá no Facebook do
Ministério da Educação, o Ministério de Educação é bem claro, teve
avaliação, sim, da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio, do  5º ano,  do 9º ano e do 3º ano. E nós sabemos que os estados
têm municipalizado a educação.  Então a educação   infantil e o ensino
fundamental  é a cargo dos municípios.  E ao se debruçar sobre os
estudos, sobre as informações,    e a própria postagem do Facebook do
Ministério da Educação dá um alerta:   o avanço do ensino médio  nos
estados é 0,1%. Essa boa avaliação é do ensino fundamental,  é dos
municípios.  Ou seja,  Governador Flávio Dino,  restabeleça  a verdade
para o povo do Maranhão.  Governador Flávio Dino, mostre para o
povo do Maranhão por que o senhor está dizendo que o governo do
Estado melhorou no IDEB. Mostre que o IDEB tem um retrato da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Nós
queremos que V. Ex.ª mostre, que o Secretário de Educação mostre
esse recorte por completo e não dizer que a educação no estado do

Maranhão melhorou. Por que, Governador Flávio Dino, quando o
senhor vem falar que a educação no estado do Maranhão melhorou, o
senhor não faz elogios às prefeituras, ao ensino fundamental? Mas,
Governador Flávio Dino, quando tem algum problema, o senhor se
esquiva, o senhor foge do problema e não assume a postura como
governo do Estado, assumindo a responsabilidade de todo o estado do
Maranhão. Quando tem algum problema na saúde, por exemplo, no
Socorrão I, no Socorrão II, no Hospital da Criança, todos vão logo
defendendo: ah, mas isso cabe ao município. Mas o município de São
Luís não está dentro do estado do Maranhão? E cadê a parceria do
governo do Estado com o município? Então, está na hora de mostrar as
mazelas, as dificuldades, os problemas, mas se esquiva do prefeito, se
esquiva da prefeitura, se esquiva da cidade. Agora, na hora de roubar os
feitos, de se apropriar dos feitos, de se mostrar no período de eleição
que a educação do Maranhão melhorou, ele junta tudo e diz que é o
estado do Maranhão? Governador Flávio Dino, Secretário de Educação,
precisamos desse recorte, dessa divulgação do Ensino Fundamental e
Ensino Médio, não é juntar todos e dizer que é um feito do governo do
Estado, mostre realmente que esse feito é do governo do Estado. Mostre.
Governador Flávio Dino, os números de Português e Matemática do 5º
ano são dos piores. O Maranhão é o 27º em Português e em Matemática
no 5º ano. E é último também no 9º ano. Está entre os últimos no 3º
ano. O que foi feito para melhorar a educação do Estado do Maranhão?
É dizer que os professores do Estado do Maranhão recebem o melhor
salário do Brasil? Governador Flávio Dino, restabeleça essa verdade
também, porque V. Ex.ª não diz que não são todos os professores do
Maranhão que recebem os melhores salários do Brasil. São poucos
professores. São aqueles que têm o teto do piso de 40 horas e que
juntando todas as gratificações pode passar de cinco mil, mas não são
todos. Os de 20 horas jamais vão chegar a mais de cinco mil, assim
como os contratados que também são professores da rede estadual.
Então, Governador Flavio Dino, trate a rede estadual de educação
como um todo, a rede estadual de educação com todos os professores,
os professores de 40 horas, os professores de 20 horas e os professores
contratados. Faça isso. Ao dizer que a educação no Maranhão melhorou
e que é graças a gestão do governo do Estado, mostre os recortes que eu
estou pedindo da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino
médio. E faça um contraste com as informações do Ministério da
Educação. E mais ainda: Governador Flávio Dino, qual foi a grande
escola que V. Ex.ª inaugurou, construída no Governo do Estado do
Maranhão? A exemplo de Liceu, Escola Modelo, Almirante Tamandaré.
A Escola Digna que o Governador Flávio Dino fala é na maioria das
vezes aquela escola de porta e janela do interior do Estado, que realmente
era de taipa e que denunciamos aqui, que brigamos. Nós não somos
contra a construção dessa escola, que está a cargo do município, que
Flávio Dino alardeia que já são mais de 700. E muitas delas quando ele
diz que reformou, reconstruiu, muitas delas nós temos visitado e a
realidade é totalmente diferente. Nós temos o Projeto De Olho nas
Escolas e temos feito esse enfrentamento, visitando e fiscalizando
escolas públicas municipais e estaduais. E vamos agora nos próximos
dias aproveitar as quintas-feiras, no Instagram por exemplo, no TBT,
aproveitar para mostrar as mazelas que já mostramos antes. Então
precisamos estabelecer a verdade na educação no Estado do Maranhão.
Não simplesmente pegar um recorte geral, se apropriar disso e dizer
que é do Governo do Estado do Maranhão. Responsabilidade na
maioria das vezes, na maior parte é dos municípios. E o mais importante,
graças aos professores. Rendo aqui elogios, dever de justiça aos
professores. A educação no Estado só não está pior por conta dos
professores compromissados, homens e mulheres que acreditam que
podem transformar vidas por meio da educação. Só não está pior por
conta dos professores. Professores esses que o Governador Flávio
Dino não deu reajuste em 2016 e nem em 2017. Professores esses que
o Governador Flávio Dino tenta de todo jeito reabrir o processo de
descompressão para passar mais 10 anos ludibriando, enrolando os
professores do nosso Estado. Faço referência hoje aos destemidos,
corajosos professores do Estado do Maranhão. O nosso respeito, a
nossa defesa e a nossa luta. Fomos o único Deputado Estadual que
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lutou, que brigou contra a decisão do Governador Flávio Dino em
reabrir o processo, em atravessar o processo. O único Deputado que
foi bater de frente e foi denunciar na OAB, no Ministério Público, na
Procuradoria. E faço referência ao trabalho também destemido e corajoso
de advogados como o Dr. Teixeira. O Dr. Teixeira está nessa luta há
bastante tempo e tem o respeito e admiração dos professores. São
mais de 40 mil professores que estão sendo lesados, prejudicados pelo
Governador Flávio Dino ao tentar reabrir o processo de descompressão.
É uma professora que já está aposentada esperando esse dinheiro que
foi acumulado ao longo do tempo para comprar uma casa, para deixar
um pouco de dignidade para os filhos e para os netos, é só isso. E o
Governador Flávio Dino tenta roubar esse sonho, tenta roubar esse
trabalho que foi realizado ao longo do tempo. Da mesma forma o
Deputado Wellington foi o único a dar apoio aos professores, no caso
dos precatórios, a fazer enfrentamento, audiências públicas no interior
do Estado, audiências públicas também na OAB, na Assembleia
Legislativa, em defesa dos precatórios, os precatórios, 60% têm que
ser pago aos professores. Eu faço referência também elogiosa a dois
grandes advogados, doutor Marinel e doutor Sérgio Aranha, pela
condução dos trabalhos junto a OAB, presidida pelo Doutor Thiago
Diaz em auxiliar e orientar os professores em relação aos precatórios.
Então fica aqui hoje, na manhã de hoje, a nossa luta em defesa de uma
educação pública de qualidade e que o Governador Flávio Dino possa
estabelecer, possa mostrar os dados, as informações verdadeiras para
a população. Nós vamos mostrar os recortes, separadamente, para
mostrar que ao se apropriar das informações dos municípios, da
educação que é compartilhada com município e Estado, o Governador
Flávio Dino traz só para si, traz só para ele, como se tudo fosse feito
dele. Senhoras e Senhores, a bem da verdade, não é, é o governo da
propaganda enganosa, é o governo da propaganda mentirosa que tem
feito isso para ludibriar, para enrolar a população. Eu vou entrar no
segundo tópico de hoje, mais um grande supermercado fechando no
Estado do Maranhão, e grandes supermercados fechando como Carone,
Silmar, Maciel, pela covardia e concorrência desleal, um grande
supermercado no Estado do Maranhão, o Mateus, tem incentivos que
saem de 18% para 2%, supermercados menores pagam 18%, como que
vai segurar? Como que vai suportar? Vai fechar as portas. E ao fechar
as portas são mais maranhenses desempregados - mais maranhenses
desempregados. Eu fui à cidade de Pedreiras, um pequeno comerciante
disse: Deputado Wellington, eu não fechei as portas ainda porque eu
estou com vergonha da família e dos amigos, porque é um massacre. Na
cidade de Pedreiras, chegou o grande Supermercado Mateus, que a lei
beneficia os atacadistas, tem incentivo de 18 caindo para 2%, mas para
vender no atacado, e o que ele faz? Vende no atacarejo, atacado e
varejo. Um cidadão no Anjo da Guarda, passa na frente de um pequeno
comércio, que ele compra todos os dias uma sardinha por dois reais e
agora ele vai direto no Mateus, porque ele também compra sardinha
por um e oitenta, igual ao comerciante comprou em grande quantidade
para revender. Isso é bom para a população? É, mas que seja tratado de
forma igual, não a concorrência desleal, onde um se beneficia totalmente
e os outros são massacrados, prejudicados, humilhados e têm que
fechar as suas portas. E a população faz o questionamento, Deputado
Wellington, por que esse tratamento desigual? Por que essa diferenciação
entre o Mateus, Carone, Maciel, Silmar, Menezes e tantos outros que
estão passando por dificuldades? Por que esse tratamento diferenciado?
A sociedade precisa saber o que há por trás desses benefícios. E a
quantidade de Mateus que se abre pelo Maranhão afora e a quantidade
de empresas, de pequenas empresas, pequenos comerciantes, lojistas
que estão fechando.  Maranhenses, população do meu querido Estado
do Maranhão, passe na Avenida dos Holandeses a quantidade de lojas
que estão para alugar, empresários que fecharam pizzarias, lojas, até a
CITROEN no   retorno do Caolho em frente ao Shopping do Automóvel.
Lojas, prédios que foram fechados que estão lá para alugar e a população
começa a ter um olhar crítico.  Vejam a quantidade de lojas para alugar
de empresas que fecharam, de empresários que quebraram. E agora o
que aparece? Comitês eleitorais pomposos. Essa é a realidade da política
brasileira que a população está de olho. Um empresário que gerava

empregos, um   empresário que contribuía para o crescimento do
Maranhão teve que fechar as portas e as lojas estão fechadas, o prédio
está fechado. Chega agora em período de eleição prédios alugados por
dez, quinze, vinte, trinta, cinquenta mil reais. E vejam, muitos ligados
ao Governo do Estado com secretarias, com fortunas, com dinheiro
público. Prédios que outrora funcionavam para a geração de emprego,
melhoravam o crescimento do Estado do Maranhão estão fechados. E
não teve incentivo para reabrir, para melhorar, para criar mais empregos.
Mas agora durante o período eleitoral alguns estão alugados para comitês
pomposos da política maranhense. Um governo que tira dos pobres
para dar para os mais ricos. Como que ele tira dos pobres? É o meu
terceiro assunto. Governador Flávio Dino tentar barrar na justiça o
Programa do Deputado Wellington que fala que o Governador Flávio
Dino apreendeu motos e carros dos trabalhadores maranhenses. Quanta
covardia. Não só tomou, se apropriou, apreendeu, confiscou o bem do
trabalhador maranhense como agora tenta parar a propaganda do
Deputado Wellington. O Governador tem quase 5 minutos de
propaganda para enganar, para ludibriar e tenta tirar do ar o programa
do Deputado Wellington que só são 30 segundos. Um programa que
tenta restabelecer a verdade, mostrar a verdade ao povo do Maranhão.
Ele tenta proibir o Deputado Wellington de falar do IPVA que ele
tomou do cidadão maranhense. Vamos resumir: o Governador Flávio
Dino não pode  tomar o carro e a moto do cidadão. Tanto não pode que
ele fez um decreto e parou de tomar. Aí eu pergunto a todos vocês: ele
estava tomando, apreendendo os veículos no passado, durante três
anos e meio, e agora ele não apreende mais. A prática estava errada
durante três anos e meio ou a prática está errada agora? Agora ele não
apreende, então está errado? Se estava errado, por que ele não devolveu
todos os carros e motos que já apreendeu no passado? Se está certo,
por que ele não continua apreendendo, por que ele não continua
tomando? A população quer saber se está certo ou errado. Se está
errado, por que agora está errado e ele parou? Se está errado, ele não
parou no passado e não devolveu o bem. Quer dizer que, antes de
ontem, podia tomar, ontem podia tomar, hoje não pode tomar, é errado,
mas amanhã e depois, Deus o livre ele for reeleito, começa a tomar de
novo, enganando a população de forma eleitoreira. É o primeiro
questionamento. Segundo, não pode tomar, a Constituição Federal é
bem clara, a Constituição Federal é bem clara no seu Artigo 150: é
proibida à União, aos Estados e aos Municípios utilizarem o tributo
para confiscar o bem do cidadão. Então, o governo do Estado não pode
fazer isso porque o IPVA está atrasado. Eu faço uma pergunta a vocês:
se Flávio Dino fosse prefeito, ele ia chegar na sua casa, cobrar o seu
IPTU, mandar o fiscal na sua casa, colocar um cadeado na sua casa,
mandar você sair da sua casa, despejar você da sua casa e leiloar a sua
casa? Se ele fosse prefeito, ele podia fazer isso? Tomar a casa do
cidadão, confiscar o bem do cidadão? Se ele não pode fazer isso se
fosse prefeito, como nenhum prefeito pode fazer isso, como ninguém
pode tomar a casa do cidadão porque o IPTU está atrasado, por que
ele pode tomar o carro e moto do cidadão? Porque ele usa o poder de
polícia, todo mundo tem medo. Quando se é parado numa blitz, é
pedido primeiro o documento do carro, a habilitação e o documento do
carro. Quando o documento está atrasado, ele leva para o pátio VIP
Leilões. A pessoa fica com medo de argumentar, de cometer um desacato
à autoridade. Deputado Wellington, o senhor é contra blitz? Claro que
não. Eu fui o único deputado aqui que apresentou um projeto para que
tivessem barreiras policiais na fronteira do Piauí com o Maranhão, do
Tocantins com o Maranhão, do Pará com o Maranhão. Que loucura!
Eu não sou contra a blitz, não sou contra. Tem que ter blitz, mas tem
que ter blitz para apreender o carro adulterado, o carro roubado,
apreender drogas, apreender armas, não para prender o carro do cidadão,
não para tomar o carro do cidadão. Isso ele não pode fazer. É
inconstitucional. Tramita, nesta Casa, um projeto de nossa autoria, o
Projeto nº 099, que proíbe a apreensão de veículo com IPVA atrasado.
Nos últimos dias, eu recebi o apelido carinhoso de “Deputado do
IPVA”. Esse é um projeto não só contra a apreensão de veículos com
IPVA atrasado, é um projeto nosso também para que o IPVA seja
parcelado em 12 vezes para facilitar o pagamento, ajudar o maranhense.
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É projeto nosso também que os veículos que, porventura, foram
apreendidos, fiquem cobertos, tenham cobertura, todos os veículos e
motos estão ao relento, pegando sol e chuva, deteriorando o patrimônio
alheio. Quarto projeto, ainda falando do IPVA, projeto de lei já aprovado
nesta Casa e vai para o Governador, proibindo que o veículo seja
removido do local onde ele foi apreendido. Se ele foi apreendido em
Grajaú tem que ficar em Grajaú. Se ele for apreendido em Colinas tem
que ficar em Colinas. O veículo tem que ficar no local onde ele for
apreendido. O pobre do maranhense, do trabalhador tem o seu veículo
apreendido e tem que pagar o reboque, tem que pagar a diária, tem que
pagar o deslocamento, nunca mais ele tem o bem de volta. Se o
Governador Flávio Dino já apreendeu mais de 60 mil carros e motos e
ele diz que esses carros e motos são frutos de roubo, conteve o roubo
de carro e moto? É uma mentira porque se fosse carro e moto roubados
ele teria devolvido para o dono e não seria leiloado. Parou na blitz,
encontrou uma moto roubada, liga para o dono. ‘Sr. Raimundo, acabamos
de recolher a sua moto, apreender sua moto que havia sido roubada,
vamos devolver a sua moto’. Meu amigo, 60 mil veículos que foram
apreendidos, mais de 14 mil veículos que foram leiloados, são veículos,
carros e motos de trabalhadores maranhenses que lutaram, com o suor
do seu rosto para poder comprar o bem. Não somos também a favor do
inadimplente. Eu não estou dizendo para você que pagou que você é
besta, que vai deixar de pagar, não! Parabéns para você que teve
condições de pagar o seu IPVA, mas estou defendendo é aquele que por
algum motivo deixou de pagar o IPVA, ou porque perdeu o emprego,
porque está passando por dificuldade. O Flávio Dino aumentou os
impostos. Eu fui contra o aumento dos impostos, eu fui contra o
aumento dos impostos no combustível e na energia elétrica. O poder
aquisitivo do maranhense diminuiu, a pobreza no Maranhão aumentou.
Aumentaram os impostos, diminuiu a renda do maranhense, o
maranhense ficou mais pobre, tem o aumento na conta de luz, tem o
aumento do combustível e ele tem dificuldade para pagar as contas,
para pagar o IPVA, é só isso. Estamos defendendo o trabalhador
maranhense para que ele possa honrar seus compromissos, só isso.
Estamos aqui mostrando a verdade. Flávio Dino quer proibir o Deputado
Wellington de mostrar esses números, mostrar esses dados, essas
informações na TV. Que absurdo! Que absurdo! Nós fomos o único, o
único Deputado que se levantou contra essa inconstitucionalidade, o
único e há dois anos lutando contra isso. Fomos à OAB, Ministério
Público, Defensoria, fomos ao Judiciário, temos mais de 04 projetos
de lei em defesa do trabalhador maranhense, de IPVA e agora tenta
barrar o nosso programa para poder mostrar a verdade e falar do IPVA.
Quanta calhordice! Quanta calhordice! Quanta calhordice! O Deputado
Wellington foi destemido, corajoso e fez o enfrentamento, e faço. Pode
ser uma única voz, mas uma voz firme, única na Assembleia e no
Estado do Maranhão em defesa da sua população. Só vão passar por
cima da minha voz, da minha atuação, só se for depois de morto,
porque está nesta Casa um Deputado atuante, um Deputado presente
e um Deputado que faz o enfrentamento. Eu fui eleito para isso, eu fui
eleito foi para fiscalizar, doa a quem doer. Fiscalizar, cobrar, denunciar
para que a aplicação do dinheiro público seja realmente aplicado para
a melhoria de vida, da qualidade de vida dos maranhenses. Foi para
isso que fui eleito, Deputado Wellington é Deputado de verdade –
Deputado Wellington é Deputado de verdade. Deputado Wellington
exerce as suas atribuições parlamentares: legislar e fiscalizar. Vários
projetos aprovados e fiscalizados. Deputado Wellington é um
Deputado de verdade - Deputado Wellington é um Deputado de verdade.
E tenho feito esse enfrentamento. Então, Governador Flávio Dino,
saiba que não vais calar a voz que clama nesta Casa, a voz que clama
neste Estado, a voz que defende o povo do Maranhão, a voz do
Deputado Wellington é a voz do povo, e a voz do povo está altiva, a
voz do povo vai continuar defendendo a população do nosso Estado,
a voz do povo. Um Deputado que tem a cara do nosso povo, um
Deputado que tem a cara do maranhense, que conhece a realidade, que
vai para periferia, que vai para rua, que conhece as dores, que conhece
as mazelas. Flávio Dino mostrou no programa de TV uma imagem que
ao fundo aparece o Palácio do Leões, a partir de hoje, eu também vou

gravar onde o Flávio Dino gravou, só que o Flávio Dino gravou
mostrando o palácio para trás e eu vou gravar o programa também
mostrando o Palácio, mas eu vou virar para esquerda e vou mostrar as
palafitas, os casebres, a miséria na Ilhinha, de frente para o palácio, eu
vou virar a câmera para direita e vou mostrar também as pessoas que
moram embaixo da ponte. Flávio Dino mostra um programa com o
Palácio dos Leões atrás, eu mostrar o Palácio dos Leões que está de
costas para a população, um Palácio dos Leões que tem um gestor, um
administrador, um governador insensível, incompetente, e que não
olha para os mais pobres. Ele grava mostrando o Palácio, mas não
mostra a miséria, as mazelas, os problemas, ele grava de costas para o
Palácio, mas não mostra as pessoas que moram debaixo da ponte. Um
garoto de cinco anos chamado Lucas, que, daqui a quinze anos, se ele
não tiver uma creche, uma educação fundamental, um ensino médio, ele
pode muito bem estar batendo na porta do vidro de todos nós do
futuro, porque ele não teve oportunidades. Porque na Prefeitura de
São Luís...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO - Deputado Wellington, conclua, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, Senhor Presidente. Porque o Prefeito prometeu 25 creches
e não construiu, mentiu, enganou a população, prometeu 25 creches e
não construiu, prometeu a maternidade na Cidade Operária, mentiu,
enrolou e não construiu. Prometeu em 2012, o Hospital da Criança,
2016, e agora inauguraram somente a recepção. Essa parceria, a parceria
da enganação do Governo do Estado e da Prefeitura. Estou fazendo,
sim, estou fazendo um enfrentamento da gestão desastrosa do Governo
do Estado e da Prefeitura de São Luís e chamo o Prefeito Edivaldo e
chamo o Governador do Estado, vamos caminhar comigo, vamos ver a
miséria, vamos ver a pobreza, eu convido, eu invoco, eu convoco, eu
desafio, só nós três, Governador Flávio Dino, Edivaldo Holanda e
Deputado Wellington, vamos lá para a gente mostrar a realidade, o
Maranhão que eles não mostram, mas o Maranhão que existe e o
Maranhão de verdade. Vou concluir, Senhor Presidente. Da mesma
forma, a cidade Paço do Lumiar está jogada às traças. Fiz audiência
pública com o atual Prefeito, defendendo a população de Paço do
Lumiar e Ribamar contra a Odebrecht. Uma conta de água cara, uma
conta de água que bota para lascar com o mais pobre, uma água de
péssima qualidade. E nós vamos fazer enfrentamento. Até ameaçado
eu fui, mas eu fui destemido, corajoso e continuei. Fiz audiência pública
no Erasmo Dias, lá em Paço do Lumiar.  Fiz audiência pública em
Ribamar. E o Dutra dizia que se ele fosse prefeito, ele ia acabar com o
contrato. Ele chamava a Odebrecht de “Odepeste”. E o que que ele
faz? Não acabou com o contrato. A população de Paço do Lumiar está
na taca, está na chibata. Quero hoje também defender a população de
Paço de Lumiar e de Ribamar. Dutra e Flávio Dino percorreram a
periferia dizendo que iam levar asfalto. Vergonhosamente colocou
ônibus perto do tempo de eleição e depois abandonou. Abandonou a
Casa Augusto, abandonou a BL, abandonou várias ruas. O judiciário
está mandando refazer, mandando arrumar a Avenida Carajás e as suas
ruas perpendiculares e paralelas. Lá na Casa Augusto, cadê o Prefeito?
Só trabalha com ordem judicial? Só trabalha com decisão judicial? Isso
é uma vergonha. Prefeito Dutra se aproveitou das nossas audiências.
Disse que estava defendendo a população. Cadê Dutra que não fala
nada? Cadê Dutra que está calado? Para finalizar, Senhor Presidente.
Governador, somos mais de dois mil policiais militares formados e não
nomeados. Deputado Fábio Macedo, com todo o respeito a V. EXª, eu
vou cumprir o tempo regimental, que eu já extrapolei. Mas veja que
nesta Casa há um deputado que trabalha e um deputado que realiza
suas ações independente das intempéries. E é por isso que eu sou
conhecido não por ter sangue na política nem sobrenome na política.
Sou conhecido como Wellington do Curso, Wellington do trabalho,
Wellington corajoso, Wellington do povo e Wellington que está do lado
da população. E hoje recebemos mais uma vez aprovados no último
concurso da Polícia Militar, que desde o início eu denunciei. Mais de
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105 mil candidatos prejudicados num concurso cheio de irregularidades,
mas aqueles que fizeram curso de formação têm todo o apoio do
Deputado Wellington, e vamos até o final. A luta de vocês é a nossa
luta. A batalha de vocês é a nossa batalha. Contem com o Deputado
Wellington. Polícia Militar do Estado do Maranhão, realizamos nos
últimos anos defesa dos praças e oficiais. A Assembleia Legislativa
tem um representante dos policiais militares. O Deputado Wellington
é representante da Polícia Militar do Estado do Maranhão nesta Casa
e temos cobrado do Governador Flávio Dino a PEC 300, que ele
prometeu dobrar o efetivo. Governador Flávio Dino, cadê a PEC 300
que prometeu para a Polícia Militar? Governador Flávio Dino, cadê o
efetivo da Polícia Militar que o senhor disse que ia dobrar? População
do nosso Estado, população do Maranhão, que Deus abençoe essa
terra maravilhosa. E o coração do homem pode fazer planos, mas a
resposta certa vem dos lábios do Senhor. Que Deus estenda suas mãos
poderosas sobre este estado. Bem-aventurados aqueles que têm fome
e sede de justiça. Que Deus possa fazer o seu mover neste estado e que
Deus possa sarar esta terra e varrer as mazelas, as mentiras e a velha
prática política que antes era condenada, que antes era criticada, mas
que hoje estão fazendo do mesmo jeito ou pior. Que Deus abençoe a
todos. Retroceder jamais. Em defesa da população sempre e todos os
dias. Que Deus abençoe a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO MACEDO – Não havendo quórum regimental, declaro
encerrada a presente Sessão.

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

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.

Às dezesseis horas, presentes os Senhores (as) Deputados
(as): Adriano Sarney, Bira do Pindaré, César Pires, Doutor Levi Pontes,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, e Zé Inácio Lula. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as):  Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, Edilázio
Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macedo, Vinícius Louro e Wellington do Curso. 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. Não houve oradores inscritos no Pequeno Expediente.
Assim como 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, nem no tempo destinado aos Partidos
e Blocos. Da mesma forma ocorreu 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, 04 de setembro de 2018.

Ata da Sessão Solene para entrega de Medalha “Manuel
Beckman” ao Senhor Domingos Eduardo da Silva, realizada na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no dia trinta e
um de agosto de dois mil e dezoito.

Presidente, em exercício, Deputado Cabo Campos.

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para
entrega da Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Domingos Eduardo
da Silva, natural da cidade de São Félix, estado do Piauí, concedida por
meio da Resolução Legislativa nº 762/2015, oriunda do Projeto de
Resolução Legislativa nº 010/2015, de sua autoria. Em seguida, convidou
para compor a mesa o homenageado, Senhor Domingos Eduardo da
Silva, Promotor de Justiça da Cidade de Imperatriz, Pastor e Professor;
o Senhor Luís Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça;
Senhor Moisés Garcia da Conceição, Pastor e Vice-presidente da
Assembleia de Deus do Ministério de Madureira do Bairro Cidade
Operária; Senhor Gilberto Câmara França Júnior, Vice-presidente da
Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Senhor
Sebastião Marcos, Vice-presidente da Associação de Homens de
Negócio do Evangelho Pleno. Na sequência, o Presidente fez uso da
palavra para saudar o homenageado, tecendo breves considerações
sobre a biografia do mesmo, destacando suas importantes contribuições
para sociedade maranhense. Dando continuidade aos trabalhos, o
Presidente concedeu a palavra ao Pastor Moisés que também
homenageou o Senhor Domingos Eduardo da Silva, elogiando sua
trajetória de vida e sua atuação na Assembleia de Deus. Na Tribuna, o
Senhor Luís Gonzaga destacou a importância do trabalho desenvolvido
pelo homenageado. Em ato contínuo, o Presidente fez a entrega da
Medalha de Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao Senhor
Domingos Eduardo da Silva, que fez uso da palavra para agradecer a
Comenda. Para concluir, o Presidente teceu suas considerações finais.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente
Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 30 de agosto
de 2018. Deputado Cabo Campos - Presidente em exercício

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 seguinte Expediente:
Requerimentos nºs: 401/18, solicitando que seja discutido e votado em
regime de urgência, em uma sessão extraordinária, logo após a presente
Sessão, o Projeto de Lei nº 154/2018, de sua autoria e 402/18, do
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Deputado Ricardo Rios, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões plenárias realizadas entre os dias 26 e 28 de junho de
2018, conforme atestado médico; Indicações nºs: 535/18, 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 construção de praça, com
equipamentos para academia ao ar livre, no Bairro do Tamancão em
São Luís; 536/18, do mesmo autor, também ao Governador do Estado
do Maranhão, para que determine o regular abastecimento de água no
bairro do Tamancão; 537/18, do Deputado Bira do Pindaré, ao
Presidente da Companhia Energética do Maranhão, Senhor Augusto
Dantas, a fim de que providencie a substituição da fiação elétrica que
atende o bairro do Tamancão, na região rural do Município de São
Luís.; 538/18, ainda do Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do
Estado do Maranhão, bem como ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Junior, a fim de que providenciem a ampliação do
Posto Médico da região do Cidade Nova/Gapara, Município de São
Luís; 539/18, do mesmo Deputado, ao Prefeito de São Luís, para que
determine ao setor competente que promova a capina e limpeza do
terreno localizado na Rua Mangueira, no Bairro do Tamancão, com a
instalação de ponto específico para a colocação de lixo. Esgotada a
matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário, após deferir, na forma
regimental as Indicações acima citadas e concedeu a palavra ao Deputado
Vinícius Louro que agradeceu ao Governador Flávio Dino pelo trabalho
que vem fazendo na região do Médio Mearim em resposta as suas as
indicações. Na sequência, o Deputado Fábio Braga manifestou sua
solidariedade ao colega de Plenário, Deputado Stênio Rezende e a
esposa dele, Andreia Rezende, que sofreram um acidente
automobilístico no fim de semana. Por fim, o Deputado Wellington do
Curso denunciou falta de água nas Cidades de Coroatá e Dom Pedro,
que estão com esse problema há mais de 20 dias. 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, que falando pelo Bloco Parlamentar
Independente, relatou sua participação na audiência pública para tratar
da renovação da concessão da estrada de ferro Carajás. 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 lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 29 de agosto de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Bira do Pindaré
- Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo
Secretário, em exercício

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

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

Braga.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério

Weba, Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Roberto
Costa, Sousa Neto, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio
Lula. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):  Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide, Júnior Verde,
Léo Cunha, Max Barros, Neto Evangelista, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende e Valéria Macedo. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Em seguida, determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Indicações nºs: 533/18, da Deputada Nina Melo, ao Secretário de Estado
da Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando a construção de uma
escola de 2º grau com quadra poliesportiva no Povoado Tapuio,
localizado no Município de Barreirinhas; 534/18, da mesma autora,
também ao Secretário de Estado da Educação, solicitando a continuidade
e conclusão das obras da escola estadual localizada no Povoado Mamede,
também no Município de Barreirinhas. Não havendo mais matéria
para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima mencionadas
e concedeu a palavra aos Deputados Fábio Braga e Wellington do
Curso. O Deputado Fábio Braga relatou sua participação em uma
reunião ocorrida na cidade de Coroatá, ocasião que teve a oportunidade
de ouvir as demandas da população local e dialogar com a comunidade.
O Deputado Wellington do Curso teceu duras críticas ao Governador
Flávio Dino e defendeu a nomeação dos candidatos aprovados no
concurso da Polícia Militar. Não havendo mais oradores inscritos para
o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia,
anunciando a discussão e votação, em único turno as Medidas
Provisórias nºs: 277/2017 (Mensagem Governamental nº 042/2018),
que cria o Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado
do Maranhão e 279/2018 (Mensagem Governamental nº 044/2018),
que altera a Lei nº 10.678, de 2017, que dispõe sobre a contratação por
tempo determinado de pessoal para atender à necessidade temporária
de excepcional interesse público no âmbito da Administração
Penitenciária Estadual, nos termos de Inciso IX do Artigo 19 da
Constituição Estadual. Com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania as referidas Medidas Provisórias
foram aprovadas e encaminhadas a promulgação. A Proposta de Emenda
Constitucional nº 013/2015, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou
transferida devido à ausência de “quórum” qualificado. Em redação
final, único turno, foi aprovado o Parecer nº 264/2018, da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº
031/2017, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe
sobre a doação de produtos apreendidos nos termos que especifica. O
respectivo Projeto de Lei foi encaminhado à sanção governamental.
Em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados e também
encaminhados à sanção governamental os Projetos de Resolução nºs:
035/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Roque Kasmirski; 039/2018,
de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título Póstumo
de Cidadão Maranhense ao Padre Josimo Tavares por sua atuação na
defesa social à reforma agrária no Estado do Maranhão.  Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, foi
aprovado em primeiro turno, tramitação ordinária, o Projeto de
Resolução Legislativa nº 054/2018, de autoria do Deputado Othelino
Neto, que concede Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Senhor Osmir de Cássia Sampaio. O Parecer nº 235/2018, de autoria
da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 083/2018, do Deputado Max
Barros; o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, de autoria do
Deputado Cabo Campos e os Requerimentos nºs: 371, 379 e 380/
2018, de autoria do Deputado Edson Araújo; 375, 384, 391, 392, 397
e 398/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos; 383/2018, de
autoria da Deputada Valéria Macedo e 389/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney foram transferidos para a próxima Sessão
devido à ausência dos respectivos autores. Na sequência, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 387/2018, de autoria do Deputado
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Professor Marco Aurélio, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 190/2018, de sua autoria, que tem por finalidade instituir o
“Dia Estadual da Campanha Quebrando o Silêncio” no âmbito do
Estado do Maranhão; 396/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, encaminhando mensagem de congratulação aos Promotores
de Justiça Senhores Augusto Cutrim e Esdras Liberalino,
parabenizando-os pela caminhada com os idosos intitulada “Idoso
Consciente: Voto Inteligente”, que ocorreu no último domingo dia 19
de agosto. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os
Requerimentos nºs 372/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad,
solicitando que seja submetido ao Plenário o Parecer nº 263/2018, da
CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 007/2018, de sua autoria; 390/
2018, de autoria da Deputada Nina Melo, justificando sua ausência
nos dias 25, 27 e 28/06/18, conforme atestado médico; 393/2018, de
autoria da Deputada Andréa Murad,  ao Procurador Geral de Justiça,
Senhor Luís Gonzaga Martins, solicitando que informe quais as
providências adotadas pelo Ministério Público do Maranhão, alusivo
ao saque efetuado da conta do Fundo de Benefício dos Servidores
Estaduais – FUNBEN e depositado na conta do Estado gerida pela
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento; 394/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, para que seja encaminhada mensagem
de pesar aos familiares de Mauro Gabriel da Silva, falecido no dia 12 de
agosto do corrente; 395/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, para que seja encaminhada mensagem de pesar aos familiares de
Phillip da Silva Pires, falecido no dia 12 de agosto do corrente ano;
399/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos, para que seja
encaminhada mensagem de pesar aos familiares do Sargento PM
Antonilson Póvoas Sousa, falecido no dia 21 de agosto do corrente
ano; 400/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad, para que o
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, informe quais as
providências adotadas por essa Secretaria, referente ao caso do menor
Antônio Marcos Silva 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. Não houve orador inscrito
no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo dos Partidos ou
Blocos, fizeram uso da palavra a Deputada Andréa Murad, pelo Bloco
Parlamentar de Oposição denunciando a falta de água no Povoado de
Morió, no Município de Coroatá. Pela Liderança do Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, o Deputado Zé Inácio Lula, defendeu a
candidatura do ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva.  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 lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 28 de agosto de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Fábio Braga -
Primeiro Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda -
Segundo Secretário, em exercício

Ata da Nonagésima Sétima 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. O
Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a
proteção de Deus. Na sequência, efetuou-se a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir: Projeto
de Lei n° 199/18, de autoria do Deputado Raimundo Cutrim, que
considera de Utilidade Pública Loja Simbólica Mestre Hiram Abiff nº
61, com sede no Município de São Luís; Requerimento nº 403/18, da
Deputada Nina Melo, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 11, 12, 13 e 14 de junho do ano
em curso, conforme atestado médico; Indicações nºs: 541/18, do
Deputado Bira do Pindaré, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino, bem como ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo
Holanda Júnior, a fim de que providenciem a implantação de Posto
Médico no bairro do Cajupari, Município de São Luís; 542/18, do
mesmo autor, também ao Governador do Estado do Maranhão, para
que determine ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto Silva, que promova a inclusão no Programa Mais Asfalto do
referido bairro da Capital Maranhense; 543/18, do Deputado Zé Inácio
Lula, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda
Júnior e ao Secretário Municipal de Segurança com Cidadania, Heryco
Oliveira Coqueiro, solicitando segurança da Guarda Municipal nas
feiras livres em São Luís; 544/18, também do Deputado Zé Inácio
Lula, ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela, solicitando segurança militar nas
feiras livres em São Luís; 545/18, do Deputado Eduardo Braide, ao
Governador do Estado, solicitando a urgente reforma das escolas
estaduais Santos Dumont e Raulina de Sousa Silva, localizadas no
Município de Vargem Grande e 546/18, de mesma autoria, ao Secretário
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. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente lido
pelo Primeiro Secretários, deferiu na forma regimental as Indicações
acima citadas e concedeu a palavra aos Deputados Eduardo Braide e
Fábio Braga, inscritos no Pequeno Expediente. O Deputado Eduardo
Braide ocupou a Tribuna para falar sobre sua viagem a Vargem Grande
para se reunir com diversas lideranças locais e relatou que após duas
semanas da inauguração de um Núcleo de Educação Integral do Estado,
não há luz nem água na escola e os alunos estão sem aulas. O Deputado
criticou a propaganda do Governo, alegando que não corresponde à
realidade. No seu turno, o Deputado Fábio Braga relatou que esteve
presente à inauguração e que o atraso nas aulas se deve a um problema
técnico, que já foi relatado ao Secretário Felipe Camarão, mas que
voltará a cobrar providências urgentes. 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,
nem no tempo destinado aos Partidos e Blocos. Da mesma forma
ocorreu 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, 30 de agosto de
2018. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Francisca Primo
- Primeira Secretária, em exercício. Deputado Fábio Macedo - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 31 DE AGOSTO DE 2018 ÀS 10h45.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Louvado o nome do Senhor, exaltado nesta manhã.
Só quem está feliz levanta a mão para o céu e dá glória a Deus. É dia do
poder pentecostal entrar na Assembleia Legislativa mais uma vez. Em
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nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão
Solene convocada para a entrega da Medalha Manuel Beckman, a maior
condecoração do Poder Legislativo Estadual do Maranhão, ao Dr.
Domingos Eduardo da Sila, uma salva de palmas para ele, gente, por
favor. Natural da cidade de São Félix, estado do Piauí, o homem é
piauiense, cabeça chata, concedida por meio da Resolução Legislativa
nº 762/2015, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa nº 010/2015,
de autoria deste deputado mais lindo desta Casa, que é o Cabo Campos.
Vamos à composição da Mesa. Chamo para compor a Mesa o nosso
homenageado desta sessão solene, o Senhor Domingos Eduardo da
Silva. Quero também chamar, para compor a Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Procurador-Geral de Justiça e meu amigo também, o Senhor
Luiz Gonzaga Martins Coelho. Quero chamar também, para compor a
Mesa, o Senhor Pastor Mariano Garcia da Conceição, meu Pastor
Mariano, Vice-Presidente da Convenção do Ministério Assembleia de
Deus Madureira. Queridos, eu estou aqui com a biografia do nosso
homenageado e vou pedir a permissão de todos. Por uma questão de
regimento, deveria ter outro deputado para me substituir e poder usar
a tribuna, no entanto, eu vou precisar falar daqui mesmo, mas o carinho
é o mesmo, você falando sentado ou em pé, o carinho é o mesmo.
Amém? Nós estamos aqui com os dados pessoais do nosso
homenageado Domingos Eduardo da Silva, filho de Moisés Eduardo da
Silva e Antônia Maria de Jesus e Silva, que nasceu no dia 10 de março
de 1966, dois anos mais velho do que eu, nascido no mesmo mês.
Dados profissionais: Promotor de Justiça em Imperatriz com atuação
na Promotoria de Execuções Penais desde 2004; Professor de Direito
da Universidade Federal do Maranhão desde 2010; Ministro do
Evangelho desde 1997. O que eu vou falar aqui é uma questão resumida
porque, se eu fosse pegar todo o histórico do homem, nós íamos ter
que ficar para o jantar. Então nós resumimos para dar mais dinâmica à
sessão solene. Dados acadêmicos: graduado em Direito pela PUC de
Goiás em 1992, o ano em que eu entrei na Polícia; Especialização em
Ciências Criminais pela Universidade da Amazônia; Mestrado em
Ciências Penais pela Universidade Federal de Goiás em 2006; autor
dos livros: Remissão Penal Resumida, Medida de Redução dos Efeitos
Criminógenos da Prisão e do Guia Prático de Execução Penal; vários
artigos jurídicos publicados em revistas jurídicas e jornais de grande
circulação. Como eu disse, eu vou fazer um breve histórico do nosso
homenageado. Nascido em 10 de março de 1966, na cidade de São Félix
do Piauí, pastor, professor e promotor de Justiça, casado com a pastora
Mara Rúbia da Silva, mulher de Deus, pai de duas filhas lindíssimas: a
irmã Eduarda e a irmã Maiara, graduado em Direito pela PUC de
Goiás; especialista em Ciências Criminais, Processo Penal e Direito
Administrativo; mestre em Ciências Penais pela Universidade Federal
de Goiás de 2004/2005, doutorando em História pela Universidade
Vale dos Rios dos Sinos (Unisinos), Rio Grande do Sul; professor
efetivo da Universidade Federal do Maranhão desde 2010. Atuou como
professor de Criminologia, Processo Penal e Direito Eleitoral no período
de 2008 a 2011 nas Faculdades de Direito da FACIMP e FESP. É autor
de vários artigos jurídicos e de três livros, sobre os quais nós já falamos
aqui. Ingressou no Ministério Público do Maranhão em junho de 1995,
tendo trabalhado como promotor substituto da cidade de Imperatriz
de junho de 95 a julho de 96. Em agosto de 96, foi titularizado na
Promotoria de Justiça da cidade de Esperantinópolis, Maranhão, onde
ficou até julho de 98. Trabalhou nas Comarcas de Poção de Pedras e
Barra do Corda. Como substituto e como titular foi promotor de Estreito
e Grajaú, estando desde 2004 na Comarca de Imperatriz. Tendo atuado
por mais de 10 anos como promotor do Tribunal de Júri, do Júri
Popular, atualmente exerce as funções de promotor de Justiça de
Execuções Penais da Comarca de Imperatriz como o titular da 5ª
Promotoria de Justiça Criminal de Imperatriz Maranhão. Foi agraciado
com Títulos de Cidadão das cidades de Esperantinópolis, Poção de
Pedras, Grajaú, Estreito, Imperatriz e São Luís. Aí nós chegamos para
ele e dissemos: “Rapaz, nós vamos acabar com esse negócio”, por quê?
Porque ele recebeu também o Título de Cidadão Maranhense da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão por indicação deste
Deputado que vos fala. “Rapaz, esses 217 municípios não vão

conseguir fazer uma agenda para te dar esses títulos tudinho, vamos
logo te dar o Título de Cidadão Maranhense logo para você ser nosso
cidadão, em todo o Maranhão”. E ele foi agraciado aqui. Vamos dar
uma salva de palmas, por favor, gente. Como servo de Deus e como
pastor, presidiu a Convenção Estadual das Assembleias de Deus do
Estado do Maranhão, de dezembro de 2000 a 2014, onde atuou
fortemente pelo crescimento e organização das igrejas do Ministério
Madureira, no estado do Maranhão, que passou a ter sede própria
durante a sua profícua gestão. Presidente do campo de Imperatriz de
1999 a 2014, foi assessor jurídico da Convenção Nacional dos Ministros
Evangélicos das Assembleias de Deus nos anos de 2000 a 2014.
Atualmente é pastor presidente de honra da Conemad Maranhão e
pastor benemérito do campo de Imperatriz Maranhão. Foi agraciado
com o título honroso de Embaixador das Assembleias de Deus pelo
Conselho Nacional dos Pastores do Brasil. Este é o breve histórico do
nosso homenageado, quem está feliz levanta a mão para o céu e dá
Glória a Deus. Vamos dar Glória a Deus, gente! A Bíblia diz que todas
as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que não há
autoridade que não venha Dele. E o nosso Pastor Domingos Eduardo,
às vezes, nele se confundem a autoridade de promotor com a autoridade
de pastor, mas eu nunca vi uma autoridade que tenha sabedoria que
não seja pelos conhecimentos bíblicos. A nossa Bíblia Sagrada é que
nos proporciona sabedoria para resolver todas as situações. Eu
profetizo na tua vida nesta manhã, meu irmão. Eu quero conceder a
palavra ao representante da convenção da Igreja Evangélica Assembleia
de Deus, o Pastor Moisés.

O SENHOR PASTOR MOISÉS - Meus irmãos, nós saudamos
a todos com a paz do Senhor. Também a meus irmãos pastores. Eu
gostaria de saudar também o Excelentíssimo Senhor Deputado Cabo
Campos, autor desta proposição. Gostaria de saudar também o
Excelentíssimo Senhor Domingos Eduardo da Silva, que é o
homenageado desta sessão solene. O Excelentíssimo Senhor Luiz
Gonzaga Martins Coelho, Procurador Geral de Justiça, também o
Pastor Mariano Garcia da Conceição, Vice-Presidente da Convenção
do Ministério Assembleia de Deus Madureira no Estado do Maranhão,
e meu pai. É uma satisfação, eu não escrevi nada, eu gostaria de falar
aqui espontaneamente e dar uma palavra de gratidão em homenagem ao
Doutor Domingos Eduardo da Silva, que eu conheci, no ano de 2000, a
convenção que nós realizamos ali na Universidade Estadual do
Maranhão, onde sou funcionário há 25 anos, funcionário público
estadual, exercemos chefia, já estamos num Mestrado em Ciências
Política, inclusive, Dr. Domingos Eduardo. E ali nós conhecemos um
cidadão que foi o nosso mestre, durante 10 anos, à frente da Convenção
Estadual das Assembleias de Deus Ministério de Madureira no
Maranhão e nós aprendemos muito com o que esse homem plantou no
estado do Maranhão durante esses 10 anos abençoados em que ele
esteve na direção da convenção estadual. Eu gostaria de fazer menção
a uma palavra que diz respeito ao que ele fez durante todos esses anos
e essa palavra é “semente” que ele implantou. Também enxertou um
ramo numa árvore que já vinha crescendo há um bom tempo. O
Ministério de Madureira, Cabo Campos, tem praticamente mais de 30
anos, mais de três décadas no estado do Maranhão. A nossa igreja. a
Assembleia de Deus no campo de Cidade Operária vai fazer 30 anos
no próximo ano, em 2019, e nós vamos aos frutos colhidos: nós
trabalhamos e eu, muito novo ainda, jovem ainda, não tinha nem casado,
iniciamos o Ministério de Madureira, o pastor Mariano já vinha há
vários anos na missão dirigindo congregações e, no ano de 1989, nós
inauguramos a nossa igreja, nós nos desincompatibilizamos do
Ministério da Missão e galgamos o Ministério de Madureira. Filiamos
a nossa igreja e há até uma, é até hilário, mas é uma disputa aí de qual
é o campo maior, se é da Cidade Operária, o Pastor Domingos Eduardo,
às vezes, brinca assim com o pastor Mariano e fica entre a Cidade
Operaria e Imperatriz. Aí a gente sempre puxa para o nosso. Eu acho
que agora a Cidade Operária é o maior campo e Imperatriz é o segundo.
Será o contrário, Pastor Domingos Eduardo? Mas é isso. Se nós vimos,
meus irmãos, crescendo, e eu sempre digo, quero deixar claro nesta
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Casa que me honra esta oportunidade, nós vemos, eu sempre coloco
um sinônimo para o Ministério de Madureira, Doutor Domingos
Eduardo. O Ministério de Madureira, a Assembleia de Deus Ministério
de Madureira, aqui no estado do Maranhão, quando eu falo com os
doutores, os homens, os juízes, ali também na universidade no âmbito
do Mestrado, eu digo e eles que ficam admirados, pois digo sempre
que o Ministério de Madureira é o ministério da oportunidade, é o
ministério da restauração, é quando se pega alguém que não é nada e
faz dele um tudo, é aquela missão de Cristo que do nada faz algo. Nós
vemos, nós temos contemplado, Doutor Domingos Eduardo, desde o
início, isso que o senhor tem feito. Nós, se eu for contar aqui a história,
eu perguntei ali quantos minutos eu tinha, porque quando eu
desembaraço, a gente fala muito, até demais. Se a gente for só aqui
rapidamente retroagir, fazer um retrospecto do campo, da história do
campo do Ministério de Madureira, e eu creio que assim foram todos
os campos. Eu estive visitando inclusive o Cohatrac, desde o seu
início, era uma casinha pequena ali no Cohatrac. Hoje é um Templo
majestoso. E o Ministério de Madureira, Campo Cidade Operária,
nasceu de baixo. A gente sempre fala isso. O Pastor Samuel, meu
irmão, está ali. A gente se refere sempre quando tem as datas
comemorativas. O Ministério Madureira Campo de Cidade Operária
nasceu debaixo de dois pés de árvores. Isso aí para os irmãos
compreenderem o que é o Ministério de Madureira no Estado do
Maranhão. Não era nada, não tínhamos nada, não tínhamos um templo.
Como a gente sempre, brincando, faz uma comparação, tínhamos uma
agulha. Não tínhamos nada, na estaca zero. Nascemos do zero. Sem
nenhuma ajuda, sem nenhum amparo. E hoje eu sempre digo, nas
nossas festas, se nós formos tirar um mês para visitar as nossas igrejas,
nós não damos conta. Porque, assim como eu, falei é o maior Ministério,
o campo maior do Estado do Maranhão. É porque são várias igrejas,
nos interiores, em São Luís. Temos muitas igrejas e templos majestosos
que a gente se espanta. A gente age como um filósofo, espanto, aquele
espanto de impacto de como Deus faz, de como Deus é maravilhoso.
Uma casinha de taipa hoje é um grande templo majestoso para honra e
glória do Senhor Jesus. Nós temos visto o que o senhor tem feito, não
só nesse aspecto físico mas, também, no aspecto espiritual. Como o
Senhor tem transformado mulheres, crianças, homens, pessoas que se
dispuseram para trabalhar para o Senhor. E, doutor Domingos Eduardo,
eu acredito que essa é a realidade de todo o campo de Madureira no
Estado do Maranhão. Eu contemplei desde o início ali, nas minhas
primeiras viagens dando aula pela UEMA, eu ia dar aula ali em
Imperatriz e ali eu era recebido, recepcionado pelo Pastor Domingos
Eduardo. Naquela época era o Pastor Cícero Guimarães que estava lá
com o senhor. E eu via o desenvolver do Ministério ali e contemplava
também o que o senhor estava fazendo, as construções, o povo
agregando, as congregações nascendo, estruturando. E hoje nós vemos
um Ministério potente. Nós queremos externar aqui antes de encerrar,
a potência que é o Ministério de Madureira no Estado do Maranhão.
Hoje nós temos condições dizer: Nós temos um Ministério para nós
trabalharmos. Hoje nós podemos dizer: Nós temos liberdade para
trabalhar para o Senhor. Nós temos plena consciência do que nós
somos, do que nós fizemos e a realidade em que nós nos encontramos.
O que o Senhor tem feito na vida dos pastores. O que o Senhor tem
feito na vida das mulheres através da CIBI, um trabalho pioneiro, que
estão ali as representantes, aquelas mulheres ali de rosa. Aquilo ali é só
uma particulazinha, mas é um exército tremendo de mulheres no Estado
do Maranhão. Está aqui a Pastora, Missionária Cláudia que esteve
conosco também, Pastor Tenório e várias pessoas que trabalharam,
meu irmão e a Pastora Neide, que também está à frente da CIBI ali da
Cidade Operária. E quero concluir dizendo, meus irmãos, que esta
homenagem ao Dr. Domingos Eduardo veio num momento propício,
Cabo Campos, num momento propício de reconhecimento para o
homem, que fez um trabalho extraordinário. Nós tínhamos a
preocupação, existiam duas convenções, não é isso Dr. Domingos
Eduardo? Uma ali no Sul e aqui em São Luís, na época do Pastor
Antônio Lins, Pastor Mariano e havia aquela preocupação da união.
Nós queríamos ver, havia um ímpeto, uma ânsia de nós estarmos

unidos. E nós organizamos aquela convenção. Eu trabalhava, trabalho
ali na UEMA e me responsabilizaram, o Pastor Mariano, Pastor Antônio
Lins, para nós organizarmos aquela convenção. E nós estruturamos,
ali onde foi eleito o Dr. Domingos Eduardo, numa eleição abençoada. E
nós vimos o resultado, 10 anos de um mandato profícuo, abençoado,
estruturante. A nossa sede foi estruturada, ali no Jardim São Cristóvão,
ali a sede da Convenção, todo zelo. Esse homem de Deus fez um
trabalho extraordinário. E como digo: veio num momento propício,
merecedor esse reconhecimento reconhecendo o trabalho que este
homem fez. E como o Deputado falou, ele continua nosso presidente
de honra. Eu tenho uma amizade muito grande pelo Pastor Domingos
Eduardo. Meu espírito se afeiçoou muito com ele. Quando eu olho
esse homem de Deus, não resisto, da vontade só de abraçar, porque é
o reconhecimento pessoal, Pastor Domingos Eduardo, pela sua pessoa,
pela sua humildade, pelo seu caráter, pelo seu trabalho na jurisprudência,
pelo seu trabalho à frente desse ministério, que cresceu
extraordinariamente. Se nós somos o que somos hoje é devido a sua
coragem, a sua grande contribuição. Se nós estamos nesse patamar, foi
devido a sua inteligência, a sua diligência de estar na frente desta
Convenção durante esses 10 anos que foram estruturados, foram
abençoados. E nós recebemos de Deus esse presente, que é a sua vida,
que é o senhor. E sabe de uma coisa, Pastor Mariano, tenho em você
muita consideração, com o campo de Cidade Operária. Nós temos uma
amizade muito grande e nós estamos felizes. Só para encerrar, Deputado
Cabo Campos, a nossa gratidão por esta iniciativa. E fique contando,
nós estamos juntos, estamos firmes para batalhar o bom combate e que
o Senhor te abençoe, abençoe a todos que estão aqui no plenário, todos
os pastores, Deus nos abençoes, esteja conosco sempre. Meu muito
obrigado e agradeço em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Quero agradecer ao Pastor Moisés e, antes de
chamar o próximo orador, eu gostaria de chamar para compor a Mesa
o Exmo. Senhor Gilberto Câmara, Vice-presidente da AMPEM,
Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão. Quero
chamar também para compor a Mesa o Assessor de Expansão da
ADHONEP, Associação de Homens de Negócio do Evangelho Pleno,
o Senhor Sebastião Marcos. E quero aqui conceder a palavra ao nosso
Procurador Geral de Justiça, o Senhor Luiz Gonzaga Martins Coelho.

O SENHOR PROCURADOR-GERAL LUIZ GONZAGA
MARTINS COELHO – Bom Dia a todos. Quero, inicialmente,
cumprimentar o Exmo. Senhor Deputado Estadual Cabo Campos, que
é autor desta iniciativa. Quero cumprimentar o meu querido Promotor
de Justiça Dr. Domingos Eduardo Silva, homenageado desta manhã.
Cumprimentar o Pastor e Vice-Presidente da Convenção da Assembleia
de Deus Madureira, Senhor Mariano Garcia da Conceição. Em seu
nome, cumprimentar todos os pastores aqui presentes. Quero
cumprimentar o Assessor de Expansão da ADHONEP, o Pastor
Sebastião Marcos. Cumprimentar o meu querido colega Vice-Presidente
da Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão, Promotor
de Justiça Dr. Gilberto Câmara França Júnior, que neste momento
representa a nossa entidade de classe. Dizer da nossa alegria, da nossa
felicidade de estar aqui prestigiando um momento de júbilo, de muita
alegria para todos nós do Ministério Público. Não estava prevista a
minha fala, mas neste momento dizem que é no improviso que nós
falamos com o coração. Dizem que a gratidão é a memória do coração.
E é com o coração que vos falo neste momento, meu querido colega
Domingos Eduardo, agradecendo o autor desta proposta, o Deputado
Cabo Campos, ao conceder a Medalha de Mérito Legislativo Manuel
Beckman a esta extraordinária figura humana, que é Dr. Domingos
Eduardo, mais do que merecida e justa essa homenagem Cabo Campos,
porque o homenageado, que veio do município, nasceu em São Félix do
Piauí, veio para o Ministério Público trazido pelo mérito, aprovado
num Concurso Público de mais alto gabarito e concorrência. E Dr.
Domingos, desde o ano de 1995, ingressou no Ministério Público do
Maranhão, tendo feito uma carreira das mais belas e dignas nas
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Comarcas por onde passou, quer seja em Esperantinópolis, Poção de
Pedras, Barra do Corda, Estreito, Imperatriz. Fez aquilo que realmente
deve ser feito por um Promotor de Justiça. Porque eu digo que o
Ministério Público é a Casa da Cidadania, é a porta de entrada do
cidadão. E só quem procura o Ministério Público é quem dele necessita
de uma palavra em prol da Justiça. Quem mais visita o Ministério
Público são os pobres, as pessoas simples e os vulneráveis. E o
Ministério Público não pode se afastar deste mister, mas quis Deus
que o Pastor Dominguinhos, nosso querido Dominguinhos, assim me
permito chamá-lo, também entrasse no mundo de Deus. Eu sempre
que o vejo digo: Ele é o Embaixador de Deus na Terra. E, portanto,
Deus deu esta outra grande missão, que é exatamente de trabalhar
nesta missão de fazer justiça com o maior dos significados, que é
exatamente a expressão de Deus, a justiça. Porque a justiça dos homens
falha, mas a de Deus nunca falha. Que Deus possa, colega
Dominguinhos, iluminar a sua trajetória, a sua caminhada. E eu digo
como representante do Ministério Público, que me sinto muito honrado
de estar aqui prestigiando este momento particular da sua vida. E
como filho do Maranhão dizer que tenho orgulho não só de tê-lo como
membro do Ministério Público do Maranhão, que sempre honrou e
dignificou a sua carreira, prestando relevantes serviços ao Maranhão,
mas também como o seu mais novo conterrâneo. É um orgulho tê-lo
como cidadão maranhense e agora recebendo esta comenda maior, que
é a Medalha de Mérito do Legislativo Maranhense, a Casa do Povo,
expressada aqui pelo sentimento mais legítimo que é do voto. Muito
obrigado a todos, que Deus nos ilumine.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Senhores e senhoras, daqui a pouco nós vamos
glorificar o nome de Jesus. Nós estamos aqui com esse coral maravilhoso
da CIBI, parte da CIBIPI. Vamos já glorificar o nome de Jesus com
elas, também com elas do Ministério Eu quero Adorar, da minha Pastora
Lóide. Seja bem-vinda, minha princesa. Vamos já glorificar o nome do
Senhor. Quero registrar a presença do jovem Daniel, Assessor do
Vereador Batista de Santana lá de São João do Caru; e do Júnior, que é
o nosso representante taxista do Táxi Solidário. Gente, ideias são ideias.
Fica de pé, Junior. O Júnior tem um táxi solidário. Esse jovem aí ele
está convencendo os taxistas a darem um dia do seu serviço para
buscar as pessoas com câncer nas suas casas e levar para o hospital e
depois trazer. E ele me relatava que quem está ganhando com isso não
é o paciente, quem está ganhando com isso mais é o taxista pela questão
solidária que ele está fazendo. Pode dar glória a Deus? Podemos dar
glória a Deus? Meu irmão Daniel dispensa comentários, da Área 4.
Estive lá ontem com o Pastor Estevam Campos. O negão pregou foi
muito lá ontem, foi bênção. Jeová desceu lá. E agora chegou o momento
ápice para o nosso homenageado, porque nós vamos dar a ele agora...
Antes saudar o senhor Leandro Belo, vereador do município de Timon.
Meu irmão, Deus te abençoe! Fica de pé querido. Nosso vereador do
município de Timon, Deus te abençoe! A coisa mais difícil é legislar,
porque o pessoal pensa que a gente pode fazer tudo e às vezes nós
ficamos limitados, mas Deus te abençoe em nome de Jesus. Chegou o
momento ápice do nosso homenageado. Nós vamos conceder a ele a
maior Comenda do Legislativo Estadual, a Medalha Manuel Beckman.
Por favor, fiquem de pé, senhores. Quem pode dar Glória a Deus?
Quando o homem pisou na lua, que alguns discordam e não discordam,
mas o cara fez uma frase que foi a seguinte, um pequeno passo para um
homem, mas um grande passo para a humanidade. Esse gesto aqui é
muito simples, mas é uma questão de coração nosso com alguém que
tem serviço prestado na sociedade. E como ele mesmo disse, confunde
a pessoa do promotor com a pessoa do pastor. Engraçado que os
pastores ficam de um lado e pessoal dos promotores ficam do outro,
coincidentemente, se confunde. E a bíblia disse: Deus sabe dar sabedoria
a quem quer. Salomão teve a questão com aquelas duas mulheres, que
de uma o filho morreu, e uma dizia o filho é meu, o filho é meu. Chegou
na presença de Salomão e disse assim: “Oh! Não tem jeito. Pega,
soldado, e parte no meio. Dá a metade do filho para uma, e dá a metade
do filho para outra. A mãe verdadeira disse: “Assim não! Dá para ela”.

Pode ficar com ela. E a mãe falsa disse assim: “Não, pode matar”.
Sabedoria dada por Deus. E que Deus possa conceder muita sabedoria,
eu não sei se se chamo de promotor ou de Pastor, mas vou chamá-lo de
amigo, aí está bom? E concedo a palavra ao nosso homenageado.

O SENHOR HOMENAGEADO DOMINGOS EDUARDO
DA SILVA – Exmo. Senhor Deputado Cabo Campos, meu querido
amigo e autor dessa proposição; Excelentíssimo Senhor Luiz Gonzaga
Martins Coelho, meu digníssimo colega , brilhante atuante Procurador-
Geral de Justiça, a quem, de já, agradeço palavras carinhosas, é dizer ao
doutor Gonzaga que é uma honra estar sendo liderado por Vossa
Excelência, já pelo segundo biênio e o Ministério Público tem crescido,
tem tornado um gigante, cada vez maior no Estado do Maranhão por
conta de seu trabalho, pela política de diálogo e o projeto de paz que
reina em nosso meio; Excelentíssimo Senhor Gilberto Câmara, meu
amigo, meu colega de concurso, inclusive de ingresso, Gilberto é uma
pessoa que já trabalhamos com marcas vizinhas, bem próximos, e
agradeço a sua presença, meu amigo. Pastor Mariano Garcia da
Conceição, nosso queridíssimo vice-presidente da Convenção do
Ministério Madureira, aqui do Maranhão, meus cumprimentos, minhas
saudações, senhor Sebastião Marcos, assessor de expansão da nossa
honrada ADHONEP, senhoras e senhores, bom dia a todos e a todas.
Quero cumprimentar o presidente desta Casa, mui digno Deputado
Othelino Neto, na pessoa do Deputado Presidente da Sessão, autor da
Proposta, Cabo Campos, quero cumprimentar as assessoras, ali de
Comunicação do Ministério Público, Andréa, e a sua companheira, que
se fazem presentes. Quero registrar a presença dos meus diletos
companheiros, presidente de campo, companheiros do campo de
Imperatriz, companheiras, esse vocal lindo aí da CIDEIP, quero
agradecer a presença de todos vocês, presidentes de campo que vieram,
muito obrigado. Registrar a presença do Vereador Leandro Belo, do
meu amigo Cândido de Madureira, que Deus possa estar abençoando
todos vocês, quero também dizer da minha dificuldade já falada aqui
nos bastidores no uso da palavra, muitas vezes, o promotor quer
tomar o lugar do pastor, muitas vezes, o pastor bota o promotor no
seu devido lugar e assim é um dilema, mas eu agradeço a Deus, quero
registrar a presença do pastor João da Cruz, companheiro de Imperatriz,
por muitos anos, a Cinara, Pedro Ribeiro também, Ana Luzia, enfim,
não vou dizer nomes para não esquecer alguns, mas parafraseando,
portanto, vocês já viram que eu escolho começar como pastor, embora
a homenagem seja para o promotor, mas está difícil separar as coisas
aqui, ouviu Campos? Vou começar com o pastor fazendo menção ao
Salmo 115, aliás, parafraseando o salmista nesse Salmo 115, começo
esse singelo discurso agradecendo a Deus, aquele que merece toda
honra, todo louvor, tudo o que é bom nós endereçamos ao Senhor,
nosso Deus, autor da vida, estamos aqui todos hoje por conta de Deus,
e o salmista disse lá no Salmo 115 e eu aqui parafraseando digo: Não a
mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória, honra e louvor por
amor da tua benignidade e por amor da tua pura verdade. Tributo e
endereço, portanto, toda esta honraria ao Pai, ao Filho e ao Espírito
Santo de Deus, ao Pai nosso Deus pelo amor incondicional a todos
nós, à raça humana, ao Filho Jesus Cristo pelo dom da vida e ao
Espírito Santo pelo auxílio e direção diários. Compartilho desta alegria
de receber esta alta homenagem com minha esposa, que não se faz
presente, minhas filhas, por força maior, não puderam me acompanhar,
bem como com todos meus irmãos aqui presentes, meus colegas de
Ministério Público, compartilho com eles. E também com inúmeros
outros irmãos e colegas que embora não estão aqui presentes, mas com
certeza ficaram orando, torcendo porque a Bíblia recomenda, Cabo
Campos, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram e esse é
um momento de alegria redobrada, porque já sou, por título concedido
por essa Casa, um cidadão maranhense e agora recebo a Medalha Manuel
Beckman, e esse patrono da medalha, essa alta condecoração que aqui
recebo dessa figura ilustre da história maranhense, que foi Manuel
Beckman, que foi um lutador, talvez o primeiro mártir da independência
no Brasil, pois lutou contra as injustiças sociais, que é o que fazemos
como pastor, como promotor, procurando dar a cada um segundo o
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que merece numa, definição bem rápida de justiça, e esse moço lutou
contra as injustiças sociais que estavam sendo praticadas aqui pela
Coroa portuguesa que acentuava ainda mais o povo da época desse
estado, então colônia, então província maranhense. Em um curto
resumo, relembro aqui a história deste português de nascimento, mas
maranhense, como eu e como todos os outros aqui presentes de corpo
e alma, para satisfazer, diz a história, padres e colonos, a Coroa
Portuguesa decidiu fundar, em 1882, a Companhia de Comércio do
Maranhão, esta Companhia detinha o monopólio do comércio na região,
e uma das suas responsabilidades é trazer alimentos como o trigo
como o vinho, azeite, lá da metrópole, e 600 escravos por ano como
investimento. Toda produção realizada no Maranhão deveria ser enviada
para o comércio fora do Maranhão, especialmente para a Europa. No
entanto, a Companhia descumpriu o acordo, trazia escravos em número
reduzido e a produção de qualidade inferior era que ficava para poder
ser vendida no Estado do Maranhão, ou na província maranhense para
a população e com altos preços. E como se não bastasse tudo isso,
havia uma adulteração, uma falsificação nos pesos e nas medidas, 1
quilo não era 1 quilo, era bem menos, então havia injustiça de toda
feita, de toda forma, Manuel e seu irmão, Thomaz Beckman, lideraram
o movimento que ficou conhecido como a Reforma de Beckman em
favor da população maranhense, quando esta começou a se revoltar
contra os abusos da Companhia do Comércio e dos Jesuítas. O auge do
conflito ocorreu em 24 de fevereiro de 1684, durante as festividades do
Senhor dos Passos que na ocasião Beckman e seus aliados surpreenderam
e aprisionaram o Capitão Mor de São Luís, Baltazar Fernandes, e já
aqui caminhando para o resumo e finalizando, o resultado disso foi que
Manuel Beckman conseguiu assumir o governo tendo assim condições
de expulsar novamente os jesuítas e dar fim a Companhia do Comércio
do Maranhão, Thomaz Beckman viajou para Portugal com a finalidade
de exigir o fim do monopólio da Companhia do Comércio do Maranhão,
assim como a expulsão dos jesuítas e a liberdade para escravizar índios,
mas acabou sendo preso em 15 de maio a revolta sofreu um reverso,
quando a metrópole enviou para São Luís tropas sob o comando do
Tenente General Gomes Freire de Andrade para pacificar o estado e
punir os revoltosos. Gomes Freire de Andrade emitiu ordem de prisão
contra Manuel Beckman que acabou fugindo, para garantir sua captura,
o general ofereceu como recompensa o cargo de Capitão de Ordenanças,
Manuel Beckman refugiou-se no Engenho Vera Cruz, porém, o seu
afilhado Lázaro de Melo, motivado pela recompensa oferecida pelo
cargo de general, traiu o padrinho entregando-o preso, Lázaro de Melo
foi empossado no cargo, conforme prometido pelo general, porém os
subordinados sabendo da traição do novo capitão contra o seu próprio
padrinho lhe repudiaram o gesto vil recusando-se a obedecer-lhe as
ordens. Lázaro de Melo queixou-se ao governador Gomes Freire de
Andrade que apenas lhe respondeu: “Nada tenho que fazer, o que o
governo prometeu cumpriu, obrigar os subordinados aceitar o seu
comando está fora dos poderes do governo, ou melhor, já não é de
minha alçada, faça o senhor por ser obedecido”. Manuel Beckman foi
condenado à forca e os demais envolvidos no movimento também
foram condenados à prisão perpétua e, por fim, a execução pública de
Manuel Beckman por enforcamento ocorreu no dia 2 de novembro, um
dia bastante simbólico, 02 de novembro, na tradição católica,
comemora-se o Dia de Finados, e um dia pra realmente deixar uma
simbologia muito alta, na praça do armazém, e as suas últimas palavras
foram: “Pelo povo do Maranhão morro contente”. Quero, portanto,
agradecer a Deus por receber a alta comenda com esse povo de
simbolismo por luta, porque isso representa Manuel Beckman, essa
força em prol do povo que sacrifica a própria vida, a bem da comunidade,
e este é o papel do Ministério Público, este é o papel literal do pastor,
do sacerdote, um exemplo maior de morte para todos nós veio do
Pastor Jesus Cristo, nosso senhor e salvador, e Manuel Beckman
morrer lutando e alegre, como Jesus morreu por todos nós, sem nenhum
tipo de tristeza, porque, na verdade, tudo era plano de Deus pra salvar
todos nós. Coisa boa quando se luta até as últimas forças e como
promotores, Dr. Gonzaga, é assim que nós, nós até dizemos que nós
também somos sacerdotes da lei e da Justiça porque nós enfrentamos

as maiores dificuldades. Muitas vezes, o promotor fica sozinho na sua
trincheira isolado. Muitas vezes, não tem os aplausos da defesa, muitas
vezes não tem os aplausos da defesa, muitas vezes não tem os louvores
da magistratura, mas temos a coragem de dar as nossas vidas nos
estados e nas cidades do Maranhão, de enfrentar o poder econômico,
combater a corrupção e dar a Cesar o que é de Cesar, e a Deus o que é
de Deus. Então, eu agradeço, infinitamente, eu sei que não mereço, isso
é coisa de Deus, a gente não merece absolutamente nada, o que eu
merecia era estar morto, mas Jesus, por misericórdia, morreu por mim
e ainda me deu o prêmio da salvação. Então, nada melhor do que isso.
Finalizando, eu gosto de usar algumas frases e eu gosto de anotar
algumas. Paulo, nos últimos dias do Ministério, ele usou uma frase que
vou usá-la, não porque caiba a mim ou a qualquer um que aqui está,
mas por ser uma frase bastante expressiva como de um lutador que foi
Manuel Beckman, como um lutador que foi Paulo, nas causas do
Evangelho, grande evangelista Paulo quando ele diz: “Combati o bom
combate, acabei a carreira, ele, porque a minha não acabou ainda, e
guardei a fé. Eu quero dizer: Estou combatendo um bom combate,
ainda não acabei a carreira, me esperem que eu volto. Mas estou
guardando, acima de tudo, a fé em Deus. Manuel Beckman disse: “Pelo
povo do Maranhão morro contente”. Estamos no mês getuliano, mês
de Getúlio Vargas. Em 24 de agosto Getúlio suicidou-se e uma frase
que ele deixou anotada na sua carta na cabeceira, lá do Palacete, entrou
para a história. Ele disse, no final da carta, do porquê ele estava fazendo
aquilo, ele disse: “Deixo a vida para entrar na História”. Manuel
Beckman disse: “Morro contente pelo Maranhão”. E eu, graças ao
Senhor Bom Deus, quero dizer a minha também. Que não precisei
morrer, até agora pelo menos, para entrar na História. Já estou fazendo
parte dela, portanto, eu quero dizer: Pela obra de Deus, pelo Ministério
Público do Estado do Maranhão, pela promoção da mais fina justiça
estou contente e vivo contente no Estado do Maranhão. Tenho dito e
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS - Senhores e Senhoras, quero saudar e registrar a
presença do meu Pastor Raimundo, da Igreja Batista lá de Zé Doca
Maranhão. Deus te abençoe, meu amado. Quero saudar o 4º Poder, ou
seja, a Comunicação na pessoa do meu amigo Ligeirinho. Também
saudar a todos os bombeiros militares na presença do nosso querido
tenente Paulo Sérgio. A Bíblia diz que todo ser que respira, louva ao
Senhor. Eu vou ceder uma canção ao Ministério Eu Quero Adorar neste
momento, por favor. E daqui a pouco vamos ter o nosso Coral.

MINISTÉRIO EU QUERO ADORAR – Nós queremos saudar
a todos com um bom dia e a Paz do Senhor, cumprimentando o nosso
Exmo. Senhor Deputado Cabo Campos. Queremos lhe parabenizar
por mais uma homenagem que está sendo realizada ao querido Pastor
Domingos Eduardo. Queremos felicitar também o senhor. Queremos
cumprimentar toda a Mesa, aos demais Pastores presentes, autoridades
civis e eclesiásticas. E todo o público aqui presente. Como falou o
nosso homenageado, o Pastor Domingos, ele gosta de frases. Eu também
quero deixar uma frase para você, a deleito do seu coração. Deus não
brinca com nossos sentimentos e Deus é Deus de detalhes. Amém.
Vamos louvar ao Senhor com esta canção oferecendo ao nobre Pastor,
a todos os presentes e especialmente ao nosso Deus. Esse aqui é o
Ministério Eu Quero Adorar, composto de cantores e pregadores do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Só quem está feliz levanta a mão para o céu e dá
glória a Deus. É, meu irmão, se você quiser sapatear, falar em ministério,
aqui é Casa de Fogo, gente! É, meu irmão. Queridos, vamos chamar
esse Coral lindo, essas mulheres maravilhosas para vir para a frente
para glorificar o nome de Jesus. E enquanto elas vão chegando, vamos
agradecendo a esse Ministério maravilhoso que é o Ministério Eu
Quero Adorar, que é um parceiro, esse ministério é um parceiro do
mandato do Deputado Cabo Campos. Eu te amo, minha princesa, viu
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irmã Lóide? Eu amo vocês. Meu príncipe negro, olha, quanto eu estiver
coroa eu quero ficar bonito quem nem esse negão. Ninguém está
glorificando a chegada das irmãs. Dá uma salva de palma, gente, dá
glória a Deus, fica feliz. Eita, glória. Elas são lindas, não são minhas
irmãs?

A SENHORA PASTORA LÓIDE - O Vocal Moriá saúda a
todos com a Paz do Senhor. Amém?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Eita, Glória a Deus! Que coisa linda. Quero avisar
a todos que esta Sessão Solene está sendo transmitida ao Vivo pela TV
Assembleia 51.2. Amém, Ministério Eu Quero Adora? Bem gente, é
isso, o que é bom às vezes dura pouco, mas na eternidade vai ser bom
também, não é verdade? Mas neste momento aqui fico muito feliz de
ter presidido esta Sessão Solene para esse homem que para mim é um
grande amigo, é um Promotor de Justiça e promove Justiça como
Pastor também. Eu só quero glorificar a Deus por isso. Nós estamos
felizes ainda? Glória a Deus. Então, nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

P O R T A R I A     Nº. 850/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 2774/2018-AL.,

R E S O L V E:
CONCEDER 20% (vinte por cento) de Gratificação Adicional

de Insalubridade, do valor do vencimento da servidora ZILDA BIANCA
BRITO SOUSA, matrícula nº 1639921, com base nos artigos 95, 96,
97 e 99 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do
Estado do Maranhão) e Decreto nº 13.324 de 24/09/1993, devendo ser
considerada a partir do dia 19 de julho do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28
de agosto de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 853/2018

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
processo administrativo nº 2989/2018-ALEMA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores EDUARDO PINHEIRO

RIBEIRO, Diretor de Recursos Humanos, matrícula nº 159111 e
FELIPE KAUE LIMA MOREIRA, Assistente Legislativo
Administrativo, matrícula nº 1630037, ambos lotados na Diretoria de
Recursos Humanos, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto ao Contrato  Emergencial de nº 21/2018 que se celebram,
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a   Empresa UNIHOSP
Serviços de Saúde Ltda, conforme determina o Art. 20 da Resolução
Administrativa nº 788/2011 e Art. 67 da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua   publicação,
retroagindo seus efeitos a partir do dia 08 de agosto do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30
de agosto de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS N.º 05/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e a Empresa MICROCITY COMPUTADORES E
SISTEMAS LTDA. OBJETO: Fica alterada a redação do item “8.1” do
Contrato n.º 05/2018-AL, modificada por meio do Primeiro Termo Aditivo,
passando a vigorar nos seguintes termos: Onde se lê :  8.1. O prazo de
vigência deste Contrato é de 48 (quarenta e oito) meses, contados após 60
(sessenta) dias da data da sua assinatura, com início em 01/03/2018 e
término em 01/05/2018, tendo eficácia após a publicação do seu extrato no
Diário Oficial do Estado – DOE e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa
– DOAL. Leia-se:  8.1. O prazo de vigência deste Contrato é de 48
(quarenta e oito) meses, contados a partir da data de 01/05/2018, com
eficácia após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Estado –
DOE e no Diário Oficial da Assembleia Legislativa – DOAL. BASE
LEGAL:  Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0314/2018-ALEMA.
DATA DA ASSINATURA: 28/08/2018. ASSINATURAS:
CONTRATANTE- Assembleia Legislativa do Maranhão- Deputado
OTHELINO NOVA ALVES NETO - Presidente e Empresa MICROCITY
COMPUTADORES E SISTEMAS LTDA, CNPJ 19.570.803/0001-00 -
CONTRATADA. São Luís–MA, 31 de agosto de 2018.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAUJO
Procurador-Geral

COMUNICADO

São Luís – MA, 04 de setembro de 2018.

Senhor Presidente,

Comunicamos a Vossa Excelência que estou filiado ao Partido
Trabalhista Brasileiro (PTB), e que passo a integrar o Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão a partir da presente data.

Marcos Caldas
Deputado Estadual
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