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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 06/09/2018 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 06/09/2018 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 202/18, de autoria do Senhor

Deputado Eduardo Braide, que altera a Lei Nº 10.860, de 4 de junho de
2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão de 5 de
junho de 2018.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 064/18, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui o Prêmio
“Advocacia Cidadã Maranhense” e dá outras providências.

ORDINÁRIA 2ª 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 4ª E ÚLTIMA 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 05 DE SETEMBRO DE 2018.

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

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

Caldas.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.
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PROJETO DE LEI Nº 202 / 18

Altera a Lei n.º 10.860, de 4 de junho de 2018,
publicada no Diário Oficial do Estado do Maranhão
de 5 de junho de 2018.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - O art. 1º da Lei n.º 10.860, de 4 de junho de 2018,
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica considerada de utilidade pública a Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão, inscrita
no CNPJ nº 69.568.566/0001-10, com sede e foro na Rua da
Estrela, nº 508, Centro, no Município de São Luís, neste
Estado.”

Artigo 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2018. - Eduardo Braide -

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O projeto de Lei em questão tem por objetivo fazer alteração
na Lei n.º 10.860, de 4 de junho de 2018, publicada no Diário Oficial do
Estado do Maranhão de 5 de junho de 2018, que considerou de utilidade
pública a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão.

A alteração proposta visa corrigir a numeração do CNPJ da
Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão, que foi
publicada de forma incompleta.

Dessa maneira, contamos, uma vez mais com o indispensável
apoio de nossos nobres pares para a aprovação desta importante
propositura para a população de nosso Estado.

Sala das Sessões, em 23 de agosto de 2018. - Eduardo Braide -
Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 064 / 18

Institui o Prêmio “Advocacia Cidadã Maranhense”
e dá outras providencias.

Art. 1° Fica instituído o Prêmio “Advocacia Cidadã
Maranhense” que será entregue anualmente no dia 11 de agosto, Dia do
Advogado, ou em data próxima, em sessão solene a ser realizada no
Plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
especialmente para este propósito.

§ 1°. A entrega do referido prêmio fará parte, como evento de
caráter institucional, do Calendário Oficial de Eventos da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.

§ 2°. O Prêmio “Advocacia Cidadã Maranhense” se constituirá
de um certificado e uma placa em metal do tipo estojo, onde constará
o nome de pessoa homenageada.

Art. 2° O Prêmio será destinado aos casos pro bono público
que tenham contribuído para o desenvolvimento social do Estado do
Maranhão ou que tenham garantido direitos essenciais para o cidadão
maranhense, e que tenham sido concluídos durante o ano anterior à
premiação.

Parágrafo Único – Poderá ser premiada a melhor iniciativa em
cada uma das seguintes categorias:

I – Escritório de Advocacia;
II – Advogado Autônomo;
III – Estudante de Direito;
IV – Instituição Acadêmica.
Art. 3° A concessão do prêmio será deliberada pela mesa

diretora.
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§1°. Cada Deputado poderá indicar via ofício, até o último dia

do mês de junho, proposta devidamente justificada de sugestões para
receber o prêmio.

§2°. A mesa diretora deverá consultar, via ofício, até o último
dia do mês de junho a Ordem dos Advogados do Brasil, Secção
Maranhense, questionando se este órgão tem sugestão de indicação
para receber o prêmio.

Art. 4° Para atender as despesas decorrentes desta Resolução
serão usados recursos próprios do orçamento vigente, suplementados
se necessário.

Art. 5° Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de agosto de 2018.

- Wellington do Curso - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O papel do advogado é indispensável para o funcionamento da
sociedade, ele assegura, na esfera jurídica, a todos os cidadãos a
observância a seus direitos constitucionais e legais.

Uma das manifestações éticas da atuação do advogado é a
advocacia pro bono público, cuja essência é o voluntariado.

O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, através
do provimento Nº. 166/20151, em seu art. 1º define a advocacia pro
bono público, a saber:

“Art. 1º Considera-se advocacia pro bono a prestação
gratuita, eventual e voluntária de serviços jurídicos em favor
de instituições sociais sem fins econômicos e aos seus
assistidos, sempre que os beneficiários não dispuserem de
recursos para a contratação de profissional”

Para estudantes de Direito, a atividade pro bono melhora as
habilidades, constrói relacionamentos com profissionais, otimiza o
currículo, torna o ensino mais interessante e significativo, efetiva
habilidades de confiança e aumenta a realização pessoal.

Enquanto para a instituição de ensino a atividade pro bono,
melhoras os indicadores, atrai melhores estudantes, demonstra
compromisso com a comunidade, aumenta oportunidades para a
pesquisa dos docentes, além de fortalecer relacionamentos com ex-
alunos.

A prática da advocacia pro bono publica surge como uma
alternativa coerente e necessária ao desenvolvimento social do Estado
e do País, incentivando o exercício de uma postura mais responsável e
mais ética frente às desigualdades sociais, viabilizando, assim, o interesse
coletivo.

Desse modo, o uso do pro bono pública é um instrumento
incentivador de ampliação ao acesso à Justiça, cuja essência está
amparada sob o prisma da prestação de um serviço solidário a grupos
economicamente frágeis.

Em nosso município são muitos os profissionais e instituições
que dedicam parte do seu tempo e conhecimento profissional para
atuar voluntariamente em favor dos mais vulneráveis socialmente e na
busca pelo desenvolvimento social e ético do nosso município.

Sendo assim, o Prêmio “Advocacia Cidadã Maranhense” visa
reconhecer as melhores práticas dentro do meio jurídico, incentivando
estudantes, advogados, escritórios de advocacia e entidades jurídicas a
fortalecer essa tão preciosa e importante prática.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de agosto de 2018.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 408 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a
Vossa Excelência que seja justificada a minha ausência nas Sessões

Plenárias realizadas nos dias 27 à 31 (segunda à sexta-feira) de agosto
do corrente ano, uma vez que estive participando do “XX
ENCONTRO DE CONSELHEIROS (AS) E EX-
CONSELHEIROS (AS) TUTELARES DA REGIÃO SUL
TOCANTINA”, realizado em Carolina/MA, razão que inviabilizou o
comparecimento as sessões, conforme convite em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís/MA, em 04 de setembro de 2018. - Junior Verde
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.09.18
EM: 05.09.18

REQUERIMENTO Nº 409 / 18

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 162, IV do Regimento Interno
desta Casa Legislativa, solicita a retirada de tramitação do Projeto de
Lei nº 197/2018, de minha autoria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 29 de agosto de 2018.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.09.18
EM: 05.09.18

REQUERIMENTO Nº 410 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após aprovação do Plenário, que sejam
enviadas mensagens de congratulações ao Magnífico Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão, Professor Drº Gustavo Costa,
reconduzido ao cargo, após eleição realizada na instituição de ensino.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 05 DE SETEMBRO DE
2018. - OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 06.09.18
EM: 05.09.18

INDICAÇÃO Nº 551 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Prefeito Municipal de Paço do Lumiar/
MA, Sr. Domingos Dutra, com cópia ao Secretário Municipal De
Infraestrutura, Urbanismo, Transporte e Trânsito de Paço do Lumiar,
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando, com a maior brevidade
possível, a pavimentação asfáltica das vias da Vila São José, Paço do
Lumiar/MA.

A Comunidade Vila São José fica localizado na zona rural de
Paço do Lumiar. Trata-se de um bairro predominantemente carente, e
que desde sua fundação, padece com sérios problemas de infraestrutura,
comprometendo a qualidade de vida de seus moradores, necessitando
assim, de algumas intervenções urgentes, como a realização de melhorias
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na pavimentação asfáltica, considerando que não há 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 da referida localidade, e sobretudo,
para a população do município em contento, solicitamos por meio
desta proposição, a pavimentação asfáltica das vias do bairro,
especialmente as ruas 2 e 3, 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 presente preposição,
diante das constantes reclamações dos moradores, 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, 03 de setembro 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 552 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, na pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, solicitando que sejam acatadas as liminares
deferidas dos 130 (cento e trinta) Alunos que havia sido reprovados
com a nota 6,00 (seis) e 5,00 (cinco) no Curso de Formação de Soldados
– CFSD/PMMA, para que sejam incluídos na próxima turma de
formação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
setembro de 2018. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual

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

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

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores e Senhoras Deputados, imprensa,
todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Nos
últimos dias, principalmente a comunidade residente do Rio de Janeiro,
teve um impacto muito grande com a perda total do Museu Nacional.
Quem perde é a cultura, a educação e toda a história brasileira. É
impossível qualquer pessoa, deputados, políticos, governadores,
governantes, prefeitos ficarem alheios a tal situação, que foi a perda
total de um acervo de anos e anos, mais de cem, duzentos anos foram

armazenados no prédio do Museu Nacional. Serve isso de alerta para
o Estado do Maranhão e todos os estados que têm casas, museus que
armazenam parte da nossa história, parte da nossa cultura, parte da
nossa educação, parte do valoroso e do grande acervo histórico de cada
estado, de cada município, de cada país. Eu entendo que é um alerta, é
uma preocupação e que deve ser questionado onde estão armazenadas
todas as riquezas históricas brasileiras que, anos após anos, foram de
alguma forma resgatadas e colocadas num ambiente para que se pudesse
ter visitação de gerações e gerações. O Maranhão não é diferente. Nós
temos o museu aqui e desde já deixo essa preocupação, não só do
museu, mas de todas as casas que guardam alguns documentos que
possam resgatar e tornar público parte da nossa cultura, parte da
nossa história. Essa preocupação muitas vezes é por conta dos
ambientes. E, por falta de manutenção, por falta de conservação, por
falta de investimento, vão cada vez mais tendo dificuldade em ser
guardados nessas casas por conta da falta de equipamentos de combate
a incêndio e de equipamentos também que possam prevenir esses
incêndios. Falando de incêndio, falo também da preocupação do homem
do campo em relação a este período de agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro, quando nós temos o maior número de queimadas,
principalmente na região de Cerrado, região nossa aqui no estado do
Maranhão, por conta de algumas queimadas, muitas vezes provocadas
propositalmente, outras provocadas acidentalmente, mas que fazem
com que boa parte da vegetação em alguns municípios se torne
complicadíssima por conta da propagação desses incêndios num
período como esse em que há um excesso de ventos, os quais fazem
com que a propagação dos incêndios seja muito grande, chegando perto
de comunidades, como foi em anos anteriores. Em comunidades na
região de Caxias, tiveram casas, tiveram residências queimadas,
preocupação essa que deve ser tomada pelos prefeitos, pelo governo
do Estado, pelas secretarias afins, no sentido de que se possa ter a
noção e a gravidade desse problema que, ano após anos, atormenta as
comunidades, principalmente as comunidades rurais no estado do
Maranhão. Faço essa preocupação porque, nessas últimas viagens,
tenho visto o aumento do fogo, principalmente na beira das estradas,
que é muitas vezes provocado por questões humanas que jogam
pequenas quantidades de pontas de cigarro e outros tipos de incêndio
provocado pelo homem, o que tem criado um transtorno muito grande
para as comunidades no estado do Maranhão, provocando cada vez
mais o enfraquecimento do solo dessa nossa região. Eu sinto que este
ano, com a quantidade imensa de áreas que, por conta do período
chuvoso, tiveram um aumento no volume da sua capacidade de floração
de algumas áreas, o capim ficou bem alto por conta de um bom inverno,
até há pouco tempo choveu, então agora nós temos um período em que
essas queimadas têm sido provocadas pela ação humana,
acidentalmente, ou de alguma maneira tem sido provocados incêndios
que devastam boa parte de algumas regiões. Essas são duas
preocupações: uma com a questão da preservação da cultura do
patrimônio histórico, artístico e cultural do Brasil e do Maranhão; a
outra preocupação é com o homem do campo que tem, nos últimos
anos, tido esse problema recorrente que são os incêndios provocados
nesse período de verão, principalmente onde há grande quantidade de
ventos que fazem com que a propagação seja rápida e devastadora.
Portanto, Senhor Presidente, era essa minha preocupação nesta manhã.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, galeria, imprensa.
Senhor Presidente, eu venho mais uma vez a esta tribuna para repudiar
os ataques sofridos, na cidade de Bacabal. Já tratei deste assunto, na
Assembleia, de um apresentador que existe lá, que a sua vida na verdade
é extorquir as pessoas, ameaçando de denegrir a imagem no seu programa
de televisão. E ontem, Senhor Presidente, a situação passou dos limites.
Ele agrediu de forma covarde a esposa de um apresentador da outra
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TV, a senhora Valéria, que inclusive estava gestante, perdeu o filho em
função de uma complicação, mas ele teve a coragem e a ousadia, mesmo
em função dessa situação que a Dona Valéria vive, de denegrir a imagem
dela. Assim ele já fez com várias mulheres na cidade de Bacabal: com a
Dra. Cibele, com o grupo de mulheres da Igreja Católica, Luz Feminina
que faz um trabalho social extraordinário por toda a cidade. E todas
aquelas que procuram, na verdade, ajudar a cidade de Bacabal e que não
rezam na cartilha do candidato dele, o agiota César Brito, ele tenta
denegrir a imagem de forma covarde. E em função disso eu subo nesta
tribuna para ser solidário a Valéria, para ser solidário a Dra. Cibele, ao
grupo Luz Feminina que já foi atacado, a todas as mulheres que têm a
sua imagem denegrida por esse apresentador a mando do Vereador,
agiota César Brito. E este agiota César, como já é conhecido, ele não
respeita as famílias de Bacabal e nem da região. Ele é conhecido pela
sua forma truculenta, por sua forma violenta de agir inclusive nas
cobranças que ele faz quando ele faz qualquer empréstimo às pessoas.
E ele quer que a imprensa que faz as denúncias contra ele se cale. Nós
tivemos um caso aqui que eu citei, nesta tribuna, do radialista Ivan
Sales, na cidade de São Luís Gonzaga, que fez críticas ao Vereador
César “agiota” e ele teve a sua casa cravada de bala. E ontem na cidade
de Bacabal, mais uma vez, as mãos do César Brito, as mãos da violência
mais uma vez reinaram na cidade de Bacabal. A casa do apresentador
Samuel, da TV Difusora, que teve a sua esposa atacada de forma
covarde, ontem nesta madrugada, também teve a sua casa cravada de
balas. É a forma que esse agiota César que tenta, na verdade, ser prefeito
da cidade de Bacabal, e já viu que o povo não dá nenhum respaldo, é
dessa forma que ele tenta amedrontar as pessoas, por meio da ameaça
e da violência. Mas hoje a Dona Valéria, com outras mulheres da cidade
de Bacabal, já foram à Delegacia, já estão a caminho do Ministério
Público para denunciar esse verdadeiro absurdo às famílias
bacabalenses. Nós não podemos admitir, como eu disse aqui já nesta
tribuna, que um cidadão como esse que se tornou Vereador da cidade
de Bacabal e que é conhecido como Vereador César “agiota”, que hoje
é candidato a prefeito daquela cidade, tente de todas as formas intimidar
a população para ganhar uma eleição. Eu levanto essa questão não
pensando em eleição, porque se torna pequeno quando as imagens,
quando a vida de famílias, são atingidas na sua moral. Nós não podemos
admitir que uma cidade como Bacabal, uma cidade-polo de toda uma
região do Médio Mearim, tenha no seu meio pessoas sem o mínimo de
escrúpulo e tentam aterrorizar a cidade, por meio da violência, da
ameaça e de palavras na televisão que são impublicáveis, aqui nesta
tribuna. Por isso, mais uma vez, nós vamos denunciar o Cesar Brito
“agiota” por essa violência que tem acontecido na cidade de Bacabal. A
violência física que já é comum ocorrer contra as pessoas da imprensa.
Assim foi o Raí Lima agredido pelos seguranças do César Brito, desse
agiota. Assim já foi o Samuel que foi agredido fisicamente pelos
seguranças desse agiota. Assim foi o Ivan Sales, assim são dezenas de
pessoas que vivem amedrontadas, na cidade de Bacabal, pela prática
do César “agiota”, da prática da agiotagem e agora nessa questão política
de tentar amedrontar toda uma população. E o nosso repúdio ao
apresentador Vareta, aos ataques que ele tem feito às mulheres
bacabalenses. É inadmissível o que ele tem feito à frente do seu programa,
é um verdadeiro absurdo os ataques que ele desfere contra as mulheres
bacabalenses. Então, eu subo à tribuna para deixar o meu repúdio e
dizer que a nossa voz não se calará e que todos esses ataques às
famílias bacabalenses terão uma resposta segura do Deputado Roberto
Costa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Mensagem Bíblica. Assim diz a palavra de Deus: Busquem
o Senhor enquanto se pode achá-lo, clamem por ele enquanto está
perto, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau dos seus
pensamentos. Voltem-se para Ele, para o Senhor, que terá a misericórdia

dele, voltem-se para o nosso Deus, pois ele dá de bom grado o seu
perdão, pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês,
nem os seus caminhos são os meus caminhos, diz o Senhor.   Iniciar
aqui o meu pronunciamento, Senhor Presidente, com esta Mensagem
Bíblica que nós recebemos aqui do Pastor Otoniel, capelão aqui da
nossa Casa, mas a objetividade do meu pronunciamento é a eleição da
UEMA, a eleição da UEMA que ocorreu ontem, em todo o Estado do
Maranhão, e proclamar aqui desta tribuna o resultado. E parabenizo,
desde já, o nosso Reitor Gustavo pela  reeleição com a  totalização de
0,84%, sendo 85,5% dos  votos  dos  docentes, 76% dos votos dos
discentes, que são  os  alunos e  85% dos  votos  dos  servidores,
totalizando aí  sete  mil, setecentos e  cinquenta e  oito votos que o
Reitor Gustavo  recebeu para reconduzi-lo à reitoria da UEMA. Prova
de um trabalho que tem sido  desenvolvido durante três anos e oito
meses. Deputado Max Barros, você como servidor da UEMA, quero
aqui colocar que o Reitor Gustavo foi reeleito ontem com mais de
7.758 votos. A prova testemunhal do belíssimo trabalho que o Reitor
vem desenvolvendo. E obviamente em parceria, em sintonia, até porque
é vinculada à Secretaria de Ciência e Tecnologia, hoje gerida pelo
companheiro Davi Teles, que também faz uma excelente gestão, ao
Governo Flávio Dino, que aponta que estamos caminhando para um
futuro de desenvolvimento na ciência, na tecnologia. E, com certeza
esse resultado abrilhanta e certifica que ele deve continuar. Aqui quero
externar e obviamente a todos os colegas, os parabéns ao Reitor
Gustavo, os parabéns aos professores, aos alunos, aos servidores pela
recondução do Reitor Gustavo. E, com certeza, índices que já foram
alcançados pela UEMA serão melhores, porque têm um trabalho ali
agora continuado. Senhor Presidente, eu gostaria de pedir silêncio ao
Plenário, para que a gente possa estar continuando nosso
pronunciamento. Senhor Presidente, como estava falando, é uma coisa
importante que trata da ciência e da tecnologia de nosso Estado. É a
eleição e a recondução do nosso Reitor Gustavo, que vem coroar um
trabalho de 3 anos e 8 meses, não só dele, mas de toda equipe, dos pró-
reitores, de todo o corpo discente também que faz a UEMA. A UEMA
fortalecida é a certeza de termos aí um Maranhão fortalecido e o futuro
do Maranhão também com os cursos de pós-graduação. Os cursos que
fazem com que a gente tenha mais cientista dentro de nosso Estado
para desenvolver o Estado. Então, sem a pesquisa, sem a extensão, um
Estado não terá como se desenvolver. Fico muito feliz porque conheço
de perto o resultado, principalmente nas áreas jurídicas, com um curso
premiado. O melhor curso do Nordeste de classificação na OAB, um
dos melhores cursos no Nordeste é o curso de Direito da UEMA. E é
uma luta e uma reivindicação nossa para que ele seja expandido,
principalmente para a cidade de Timon. E esse processo está em
andamento na  reitoria, com o Governo Flávio Dino,  para que o
Governo do Estado possa garantir as vagas e os professores, para que
a gente possa estar implantando mais um curso de Direito no Estado
do Maranhão. E ali na cidade de Timon com certeza não vai faltar
demanda. A demanda já existe. Inclusive é uma reivindicação  da nossa
juventude, da região leste maranhense, da cidade de Timon, da cidade
de Caxias, da cidade de Parnarama, da cidade de Coelho Neto, da
cidade de Governador Eugênio Barros, que precisam ter o curso de
Direito mais próximo numa universidade pública, gratuita e de
qualidade, que é a nossa UEMA, premiada e reconhecida pelo grande
trabalho que tem feito pelo curso de Direito e pelos os demais cursos
também que com certeza desenvolve. Ali na nossa região já temos o
curso de Medicina em Caxias. E venho aqui externar os nossos parabéns
ao nosso Reitor Gustavo. Que Deus continue iluminando essa sua
equipe para que a gente possa ter uma UEMA cada vez mais fortalecida
e uma UEMA cada vez mais qualificada. Era este o nosso
pronunciamento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia. O Deputado Wellington do Curso já havia
pedido a inscrição. Vamos ainda dar prosseguimento ao Pequeno
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Expediente. Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua
população. Que Deus possa fazer o seu mover nesta terra, que Deus
possa sarar esta terra. É o que nós pedimos todos os dias quando
chegamos à Assembleia Legislativa, em nome da população do estado
do Maranhão, em nome do povo do Maranhão. Essa é uma luta árdua
que travamos todos os dias nesta Casa e mais uma vez rogamos em
nome do Senhor para que Ele possa abençoar e sarar esta terra. Então,
queremos fazer mais uma vez, Senhor Presidente, na pauta de hoje,
duas reivindicações, mas antes eu quero cumprimentar de forma especial
meu amigo Dantas, proprietário do Restaurante Varandas, amigo de
longa data, amigo fiel, parceiro, amigo lá da comunidade. Que Deus
continue abençoando a sua vida, sua família, seus investimentos. Que
Deus possa continuar abençoando a sua vida. Amigos em comum como
Zeca, Alfredo, a Gráfica Certa, amigos que nós temos de longas datas
e amigos para sempre. Você tem sido um grande parceiro, um grande
amigo e temos essa gratidão pela amizade também. Então que possam
conhecer Varandas para se desestressar com aquela belíssima vista.
Que Deus te abençoe! Seja bem-vindo à Casa do Povo. Seja bem-vindo
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
quero aproveitar também a presença do Deputado Zé Inácio e solicitar
mais uma vez com relação à CPI da Cyrela. Nós já havíamos falado e
eu tenho sido cobrado não só nas redes sociais, mas pelos próprios
moradores dos empreendimentos envolvidos com a construção da
Cyrela, tanto aqui nos Jardins de Provence, Toscana e também do
Condomínio Vitória. É uma luta que nós travamos em defesa da
população, em defesa dos moradores, realizamos audiência pública na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e recai sobre os nossos
ombros a responsabilidade de dar continuidade a esse trabalho. Nós já
temos assinaturas suficientes, coletamos assinaturas para realizar a
CPI da Cyrela, então solicito ao Presidente e demais pares que possam
apresentar os nomes dos Deputados dos blocos, para que nós possamos
abrir a CPI da Cyrela. Eu quero fazer também referência elogiosa aos
moradores, principalmente ao Jonas que tem sido um grande lutador,
um grande batalhador em defesa de todos, mas que, às vezes, não tem
o reconhecimento dos moradores. O Jonas, desde o início, tem sido um
guerreiro, um lutador em defesa de todos os moradores da região aqui
dos Jardins, Toscana, do Provence, e tem sido um grande guerreiro,
não só ele, mas outros destemidos moradores. O Jonas tem sido bastante
destemido, bastante corajoso, não tem medido esforços para conseguir
melhorias para todos. Então, Jonas, parabéns. Fazemos também aqui
uma solicitação à Prefeitura, estou com uma pendência na Prefeitura
de São Luís com ação de IPTU, estão cobrando IPTU indevidamente,
então nós vamos entrar nessa briga em defesa dos moradores porque
não é justo. A Prefeitura de São Luís precisa se posicionar, não foi feita
a emissão e está sendo cobrado dos moradores, sendo que não foi feita
ainda a transferência. Então cobramos um posicionamento da Prefeitura
de São Luís em defesa dos moradores do Jardins, do Provence e de
todos os condomínios aqui da Cyrela. E quero fazer uma referência
elogiosa ao amigo Júnior, lá do Condomínio Vitória. O Condomínio
Vitória fica ali próximo a região da Forquilha, então na saída de São
Luís. E o Condomínio Vitória, fazer uma referência elogiosa ao amigo
Júnior, lá do Condomínio Vitória. Porque, da mesma forma, o Júnior
tem sido um grande lutador em defesa dos moradores do Condomínio
Vitória. Então o Condomínio Vitória que é afastado, é mais afastado, é
na periferia de São Luís, indo para Ribamar, na estrada de Ribamar e
tem os mesmos problemas e muitas vezes não encontra o amparo do
Judiciário, do Ministério Público. Muito embora, graças a Deus,
tenhamos uma promotora muito atuante, que é a Doutora Lítia

Cavalcanti. Quero fazer uma referência elogiosa à Doutora Lítia
Cavalcanti, uma promotora muito atuante em defesa do consumidor,
em defesa da população do nosso Estado. E o Júnior, que tem sido
também muito corajoso, um lutador em defesa dos moradores lá da
região do Condomínio Vitória, na estrada de Ribamar. Então o Júnior
está de parabéns e a nossa defesa. Então a todos os nossos amigos, a
todos os moradores do Condomínio Vitória o nosso espeito, a nossa
atenção e contem conosco. Nós estamos nessa luta contra a Cyrela, na
abertura da CPI da Cyrela para que possamos dar apoio aos moradores,
tanto dos Jardins, do Toscana, do Provence como também dos outros
condomínios afetados, os demais condomínios afetados, que são vários,
também do Condomínio Vitória que tem lá o Júnior, que tem sido um
destemido, tem sido um grande, corajoso e lutador. Como tem o Jonas
também aqui na região do Jardins, do Toscana e do Provence. Que
Deus abençoe a todos. Era o que tinha para momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (Questão de Ordem)
– Gostaria que V. Ex.ª suspendesse a Sessão, por alguns minutos,
porque tem a Ordem do Dia e nós precisamos de mais três parlamentares
para garantir o quórum.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Vou suspender, por cinco minutos. E peço que os Deputados
que estiverem nos gabinetes, que se desloquem até o Plenário, se assim
desejarem, para que completemos o quórum. Senhores Deputados,
como não completamos o quórum, eu vou chamar a Ordem do Dia. Os
Deputados que estavam aqui já vieram ao plenário.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há quórum para deliberar, fica transferido, para a Sessão
de terça-feira, as matérias constantes da Ordem do Dia de hoje.
Requerimentos, inclusão, Ordem do Dia da Sessão de terça-feira, 11 de
setembro. Requerimento 408, de autoria do Deputado Júnior Verde;
409, de autoria do Deputado Wellington do Curso; 410, de autoria do
Deputado Othelino Neto.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempos dos Partidos ou Blocos:
Bloco Parlamentar de Oposição; Bloco Parlamentar Independente;
Deputado Wellington do Curso, por 7 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, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
nós temos travado uma luta em defesa da população do nosso Estado
aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Uma voz
ativa, firme em defesa da população. E hoje eu quero tratar de um
assunto de suma importância: saúde no Estado do Maranhão. Já
solicitamos várias vezes ao Governador Flávio Dino que fizesse o
reabastecimento de medicamentos. Reclamação da população que vai
em busca do medicamento e não encontra. Já fizemos solicitações em
2016, em 2017, em março de 2018, o anastrozol, que é indicado para
diminuir a progressão do câncer de mama. Já solicitamos somatropina,
que é de suma importância para o crescimento. A galantamina, que é
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também usada para o tratamento das pessoas com Alzheimer. Já
solicitamos o topiramato, que é também utilizado para as pessoas com
convulsões. Já solicitamos a azatioprina, que é utilizada pelas pessoas
de esclerose múltipla. Já solicitamos o sofosbuvir e daclastavir para o
tratamento de infecções crônicas de hepatite. E todas as vezes que a
população vai, não encontra a resposta, fica mendigando, fica se
humilhando. E hoje recebi um relato de um jovem que tem problemas
neurológicos, que tem ido em busca de um remédio e tem se humilhado.
Tem sido ultrajante a sua luta em busca de remédio. É inadmissível.
Então mais uma vez hoje solicitamos ao Governo do Estado que possa
reabastecer. Vamos fazer a solicitação de todos os remédios. Mesmo
de alguns que tenham no estoque, mas eu vou fazer a solicitação tanto
para o Governo do Estado, como para a Prefeitura de São Luís, para
que possa fazer o reabastecimento desses remédios para que possa
suprir a necessidade da população. Não é a primeira, nem a segunda,
nem a terceira vez que estamos aqui na Assembleia Legislativa
denunciando a falta de medicamentos. Estamos aqui denunciando e
cobrando a reposição. Nós exercemos o nosso papel parlamentar, as
nossas atribuições parlamentares, a nossa atribuição parlamentar, que
é de legislar e de fiscalizar, cobrar, denunciar para que o dinheiro público
seja realmente aplicado para a melhoria da qualidade de vida, para que
o dinheiro público seja realmente aplicado para a compra de
medicamentos, não para ser desviado. Até hoje, o Governador Flávio
Dino não explicou onde foram parar os 18 milhões desviados na sua
gestão. Duas operações da Polícia Federal e comprovadamente desvios
de recurso público. Onde foram parar esses 18 milhões desviados da
saúde pública do Estado do Maranhão? Dinheiro que era para comprar
remédio está faltando. Dinheiro que já era para ter terminado, na parceira
do Prefeito Edivaldo Holanda, o Hospital da Criança. Prometeram em
2012, prometeram em 2014, mentiram em 2016. E agora o que fazem?
Depois da pressão do Judiciário, depois da pressão do juiz da Vara de
Direitos Difusos e Coletivos, inauguram somente a recepção. É uma
vergonha. É uma vergonha crianças, pais e mães padecendo nos
corredores do Hospital da Criança. Pessoas padecendo no Socorrão I,
no Socorrão II. E o dinheiro da saúde sendo desviado! Desviado para
onde? Para fazendas, para comprar gado, para comprar apartamentos
na Península? Onde foram parar os 18 milhões desviados da Saúde do
Maranhão, enquanto o maranhense padece precisando de remédio?
Um remédio que deveria ser fornecido pelo Estado e pela Prefeitura! A
parceria da prefeitura e do governo é para enrolar, é para enganar, é
para mentir assim como tem feito, tem sido realizado, tem sido feito
com o Hospital da Criança, assim como tem sido feito no Socorrão I e
no Socorrão II. Quem disse que acabou com as macas no corredor do
Socorrão I e do Socorrão II? Quem disse? A população de São Luís é
testemunha da loucura, do descaso, do desrespeito. Parece hospital de
guerra. Hospital de guerra onde são montadas aquelas cabanas, aqueles
toldos. Assim que é feito o atendimento no corredor. E a integridade
dessas pessoas? A dignidade dessas pessoas? Onde foram parar os 18
milhões desviados da saúde pública do Estado do Maranhão já na
gestão do Governador Flávio Dino? Eu cobro e cobro sim, fui eleito
para isso. Se estou incomodando, infelizmente eu não posso fazer
nada. Eu fui eleito para legislar, para fiscalizar, cobrar e denunciar.
Estou cobrando: onde foram parar os 18 milhões desviados da Saúde
do Estado do Maranhão? Porque está faltando medicamento. Porque
não concluíram as obras do Hospital da Criança. Porque têm pessoas
padecendo no Socorrão I e no Socorrão II, nos corredores. Cadê a
parceria do Governo do Estado com a Prefeitura? Desviaram, se
locupletaram. Onde foram parar os recursos da Saúde? É inadmissível.
A nossa voz não vai se calar. O Governador Flávio Dino está tentando
calar a nossa voz no programa eleitoral. Estamos indo para a reeleição
de deputado estadual e o Governador Flávio Dino tem tentado calar a
nossa voz, tentando barrar o nosso programa que fala do IPVA.
Carinhosamente, eu tenho sido chamado de “Deputado do IPVA” porque
são várias ações em defesa da população, para que a população não
tenha o seu veículo apreendido com o IPVA atrasado. Outro projeto,
que o IPVA possa ser parcelado em até 12 vezes, para que os veículos

que já foram apreendidos possam ser colocados, acondicionados em
locais cobertos, não jogados como estão jogados lá ao relento, pegando
sol e chuva, deteriorando o bem do cidadão. E quarto, que o veículo,
carro e moto apreendidos no interior têm que ficar no interior. Já foi
aprovado, já vai para sanção do Governador. Então carinhosamente
tenho sido chamado de “Deputado do IPVA”. Carinhosamente, e o
Governador Flávio Dino tenta calar a nossa voz. Mas não vai calar!
Nesta Casa, nesta Assembleia e no Estado do Maranhão tem um
Deputado de verdade. Tem um Deputado de verdade e um Deputado
que não se cala e um Deputado que defende a população custe o que
custar e eu não vou me calar. Podem tentar tirar o programa na
propaganda eleitoral, podem tentar o que quiser, eu vou para Rua
Grande, vou para Deodoro, vou para o sinal, vou para o retorno, não
vão calar a minha voz em defesa da população. Eu tenho feito o meu
papel parlamentar de legislar, cobrar e fiscalizar e é isso que eu tenho
feito na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, peço a compreensão de V. Exa. Senhor Presidente, já que
não tem nenhum orador inscrito nos demais Blocos...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Mais três minutos para V. Exa. completar seu
raciocínio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Não, Senhor Presidente, eu quero dar outra solução e como não vai ter
quórum, se eu sair eu não tenho mais como voltar, que o Senhor me dê
o Tempo da Liderança que é só cinco minutinhos. Conceda-me essa
benevolência.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Concedido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito obrigado, Presidente. Agradecer ao Presidente Fábio Braga, que
tão bem preside esta Sessão, na manhã de hoje, para tratar de dois
assuntos de suma importância. Primeiro, Deputado César Pires, em
nome de V. Exa., em nome do Deputado Federal Waldir Maranhão que
também foi Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, eu quero,
meu amigo Deputado César Pires, em nome de V. Exa. parabenizar o
nosso amigo Reitor Gustavo pela eleição. Por que estou falando em
nome de V. Exa.? Porque seria covardia de minha parte, Deputado
César Pires, eu parabenizar o Reitor sem fazer essa referência elogiosa
a V. Exa. Em nome de V. Exa., em nome do Deputado Waldir Maranhão
que também foi Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, em
nome de vocês dois que eu parabenizo as nossas congratulações ao
nosso Reitor. Mas eu quero deixar bem claro para todo o Estado do
Maranhão, que as minhas congratulações, que os meus parabéns são
inicialmente idealizadas, iniciadas pelo Deputado César Pires que ora
também se encontra na presente Sessão. Então, Deputado César Pires,
em seu nome eu parabenizo o nosso querido e estimado Reitor da
Universidade Estadual do Maranhão. Senhor Presidente, dois assuntos
de suma importância. Quero tratar sobre a descompressão. O Sindsep
e todos os outros sindicatos na luta em defesa dos trabalhadores. Nós
temos um sindicato que defende os professores e o sindicato que
defende os professores do Estado do Maranhão enfrentou uma luta
árdua no processo de descompressão. O que aconteceu? Nos governos
anteriores havia um achatamento no salário. Quando os governos davam
os aumentos, davam os aumentos para os professores de início de
carreira e os mais antigos tinham os seus salários comprimidos e o
sindicato entrou na Justiça com um processo chamado de
descompressão, para descomprimir esses salários e esse processo ficou
chamado e conhecido como Processo de Descompressão. Se arrastou
por mais de 10 anos e o sindicato, os professores ganharam na Justiça,
transitado e julgado, ganharam na Justiça. E olha o que acontece em
2018: O Governador Flávio Dino tenta reabrir o processo para
atrapalhar, para atravessar, para prejudicar mais de 40 mil professores
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que já estão até aposentados contando com esse dinheiro para comprar
uma casa, para ajudar no orçamento da família, deixar alguma coisa
para os filhos e  netos e o Governador Flávio Dino, de forma maldosa,
tenta reabrir o processo para prejudicar os professores. Então, nós,
desde o início, estamos na luta em defesa dos professores no processo
de descompressão, mas eu quero fazer aqui uma referência elogiosa ao
advogado Dr. Teixeira que o desde o início, desde o princípio, tem sido
destemido, corajoso e tem feito o enfrentamento no processo de
descompressão. E nós temos feito esse enfrentamento ao Governador
Flávio Dino por ele virar as costas aos professores e ao virar as costas
aos professores no processo de descompressão, ele prejudica mais de
40 mil professores. E o processo está em tramitação no Tribunal de
Justiça do Maranhão e nós acreditamos na Justiça do nosso Estado. E
os professores do Estado do Maranhão contem conosco, contem com
o nosso apoio, a nossa defesa, estamos na luta no Processo de
Descompressão, desde o início, e, mais uma vez, parabenizar o Dr.
Teixeira que não se vendeu, que não se dobrou. Quando o Sindicato
dos Professores lutava em defesa dos professores lá ele estava, quando
agora o Sindicato traiu os professores e agora está dentro do Governo
Flávio Dino, todo dentro do Governo Flávio Dino, o Dr. Teixeira
continuou firme na luta em defesa dos professores. Então, o Processo
de Descompressão ainda continua firme, por conta também da luta do
Doutor Teixeira. E o Doutor Teixeira está de parabéns pela forma
corajosa e destemida e outros advogados, também que estão nessa
luta. Por que se fosse pelo Sindicato, pelo Governador Flávio Dino,
ele já nem existiria mais. O próprio Sindicato dá informação truncada,
quando alguém liga eles dizem que não tem nada a ver. Estão enganando,
enrolando os professores. O Processo de Descompressão é um
benefício direito a mais de 40 mil professores. Estamos nessa luta,
estamos na defesa e fomos o único, o único Deputado do Estado do
Maranhão a defender os professores no Processo de Descompressão.
E vamos continuar, até a decisão final, para que os professores possam
receber os seus benefícios. Senhor Presidente, eu quero fazer um
destaque também, para uma grande polêmica, em todo o Brasil, mas eu
quero fazer para um recorte local, para o Estado do Maranhão, que é a
situação dos precatórios, os precatórios que alguns prefeitos tentam
meter a mão, no dinheiro dos precatórios dos professores. E o dinheiro
dos precatórios dos professores, na nossa concepção, na nossa visão e
na maioria, na tendência geral de juristas é que seja destinado aos
professores. E nós estamos fazendo esse enfrentamento. Nós estamos
em defesa dos professores. Todos os professores do Maranhão.
Professores do Município, professores do Estado. E nós já fizemos
algumas audiências públicas na Cidade de Carolina, na Cidade de São
Luís, na OAB, na própria Assembleia Legislativa e eu fui o único
Deputado Estadual que defendeu os precatórios para os professores.
Eu tenho sido o único Deputado Estadual que tem defendido os
professores. Ou melhor, o único deputado do Estado do Maranhão
que tem lutado pelas precatórios, que tem defendido os professores. E
essa luta não é só do Deputado Wellington. Essa luta é inicialmente
dos professores. E os professores têm que compreender isso.
Precisamos da união dos professores, da organização dos professores.
E essa unidade dos professores será muito importante para que nós
possamos conquistar esse direito. O dinheiro, os valores dos precatórios
têm que ser destinados aos professores. E nós temos dois advogados
muito destemidos, que são corajosos nessa luta, que é o Dr. Marinel e
o Dr. Sérgio Aranha. Dois advogados que, desde o princípio, estão
nessa luta, que têm viajado pelo Maranhão afora, feito reuniões em
Codó, em Pedreiras, em Barra do Corda em defesa dos professores.
Então aqui, hoje, em nome da Assembleia Legislativa, em nome de
todos os deputados, eu quero parabenizar o Dr. Marinel e o Dr. Sérgio
Aranha pela forma como eles têm conduzido, ajudado, auxiliado,
orientado para que os professores possam receber os seus direitos. E
também parabenizar o Dr. Tiago Diaz, presidente da OAB, que abriu
as portas da OAB em defesa dos professores. Então estamos juntos
com os professores. Estamos na luta com os professores. E fomos o
único deputado que entrou na briga, que têm lutado, que defende os

professores. Para que eles possam receber os precatórios, estamos
nessa luta. Mais uma vez precisamos do apoio dos professores. Os
professores precisam compreender que essa não é uma luta isolada de
um deputado, de advogados. É uma luta dos professores. Os professores
unidos, os professores organizados, com certeza, vão conquistar o
benefício. E o dinheiro terá que ser revertido para os professores. E
vamos fazer esse enfrentamento. Vamos levar essa demanda junto ao
Ministério Público, junto à Defensoria Pública, junto ao Tribunal de
Contas do Estado. Já marcamos audiência com o presidente do Tribunal
de Contas do Estado, Dr. Caldas Furtado. E vamos continuar fazendo
esse enfrentamento. E teremos também uma grande audiência em São
Luís no dia 26 de setembro. Iremos realizar essa audiência pública em
defesa dos professores, para que os professores possam se mobilizar
e possam conquistar os seus direitos. Mais uma vez, que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre sua população
e sobre os professores. Que a educação só não está pior por conta da
atenção, do apoio, do carinho, da responsabilidade e do respeito dos
professores do nosso Estado. Parabéns a todos os professores do
Estado do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RICARDO RIOS – Por falta de quórum regimental, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Nonagésima Nona 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.  O Presidente declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da
Ata da Sessão anterior e do Expediente que foi encaminhado à
publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Fábio
Braga, Edilázio Júnior, Júnior Verde, Roberto Costa, Graça Paz e Rafael
Leitoa. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente anunciou a Ordem do Dia informando que a Proposta de
Emenda Constitucional nº 013/2015, de autoria da Deputada Nina
Melo, foi transferida por falta de “quórum” qualificado. O Parecer nº
235/2018, de autoria da CCJC, contrário ao Projeto de Lei nº 083/
2018, de autoria do Deputado Max Barros, também ficou transferido
a pedido do autor e o Parecer nº 263/2018, também da CCJC, contrário
ao Projeto de Lei nº 007/2018, de autoria da Deputada Andréa Murad,
foi transferido devido à ausência da autora. Dando continuidade a
Ordem do Dia, o Plenário aprovou, em segundo turno, tramitação
ordinária o Projeto de Lei nº 149/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que inclui no calendário oficial de eventos do Estado do



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 06 DE SETEMBRO DE 2018 11
Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora da Conceição em São Luís.
Ainda em segundo turno, tramitação ordinária, foram aprovados os
Projetos de Resolução Legislativa nº 026/2017, de autoria do Deputado
Cabo Campos, que concede Medalha Manuel Beckman ao Senhor
Joaquim Ferreira dos Santos Neto, Pastor da Igreja Batista do Angelim
e 054/2018, de autoria do Deputado Othelino Neto, que concede
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Osmir
de Cássia Sampaio. Os referidos Projetos foram encaminhados à
promulgação. Na sequência o Plenário aprovou os Requerimentos nºs:
371/2018, de autoria do Deputado Edson Araújo, solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene, no dia 18 de outubro do corrente ano,
destinada a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale”
ao Grupo dos Atores da Comédia Pão com Ovo; 375/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos, enviando mensagem de congratulação a
Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São João do Caru, pelos 50
anos (Jubileu de Ouro), que será comemorado neste mês de agosto;
379 e 380/2018, de autoria do Deputado Edson Araújo, enviando
mensagem de congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara
Municipal dos Municípios de São Vicente Férrer e Caxias, pela
passagem dos aniversários das respectivas cidades, comemorados no
mês de agosto; 383/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo, que
seja realizada sessão especial, em data a ser agendada, para discutir a
importância dos 70 (setenta) anos do Curso de Enfermagem da
Universidade Federal do Maranhão; 384/2018, de autoria do Deputado
Cabo Campos, solicitando regime de tramitação de urgência para os
Projetos de Resolução Legislativa nº 062 e 063/2018, de sua autoria;
389/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney, no mesmo sentido,
para votação dos Projetos de Lei nºs: 121,122,123,124 e 162/2018,
todos de sua autoria; 398/2018, do Deputado Cabo Campos,
encaminhando votos de aplausos ao Senhor Júnior Costa, pela
implantação do Projeto Taxi Solidário, que tem como finalidade
transportar gratuitamente os passageiros carentes em tratamento contra
o câncer; 391 e 392/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos,
encaminhando votos de aplausos as Senhoras Antônia Rosa de Sousa
e Maria do Carmo Nunes, taxistas que atuam no Projeto Taxi Solidário,
implementado na região metropolitanos de São Luís; 397/2018, do
referido Deputado, solicitando que seja agendada uma Sessão Solene
para o dia 13 de setembro do corrente, em homenagem aos 461 anos da
chegada do Evangelho no Brasil e 401/2018, de autoria do Deputado
Zé Inácio Lula, solicitando regime de tramitação de urgência para o
Projeto de Lei nº 154/2018, de sua autoria. Sujeitos à deliberação da
Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 402/2018, de autoria do
Deputado Ricardo Rios, justificando sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas no período de  26 a 28 de junho de 2018, conforme atestado
médico; 403/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, no mesmo
sentido, em relação a sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos
dias 11,12,13 e 14 de junho do corrente ano, conforme atestado médico
e 404/2018, de autoria do Deputado Alexandre Almeida, solicitando
122 dias de licença, sendo 03 dias referentes ao período de 22 a 25 de
agosto para tratamento de saúde e 119 dias relativos ao período de 26
de agosto a 21 de dezembro de 2018 para tratar de interesse particular.
Na forma do Regimento Interno, o Presidente determinou a inclusão na
Ordem do Dia, da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs:
405 e 406/18, do Deputado Neto Evangelista. Nesta oportunidade, o
Presidente concedeu a palavra ao Deputado Marcos Caldas, que
assumiu a vaga do Deputado Alexandre Almeida. No primeiro horário
do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. Em
seguida,  em virtude da ausência de quórum regimental, 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, 05 de
setembro de 2018.

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

vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 026/2017, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 898/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Joaquim Ferreira dos Santos
Neto.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Joaquim Ferreira dos Santos Neto, Pastor
da Igreja Batista do Angelim-IBA.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de setembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 054/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 899/2018

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman”, ao Senhor Osmir de Cássia Sampaio.

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

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O
SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 04 de setembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputado  RICARDO
RIOS - Primeiro Secretário. Deputado ZÉ INÁCIO - Segundo
Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 11/09/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

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

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

03- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a estrutura da Secretaria de Estado da Saúde –
SES, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;

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

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

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

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

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

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

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 05  de setembro de 2018. Máneton Antunes de Macêdo
- Diretor Legislativo.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 712/2018

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
regimentais e, tendo em vista a previsão contida no artigo 11 do
Regimento Interno, e

Considerando o procedimento administrativo contido no
processo nº 4144/2018/ALEMA, que considerou inservíveis os bens
patrimoniais existentes no depósito do Núcleo de Patrimônio desta
Assembleia;

Considerando que a Comissão de Avaliação Patrimonial dos
bens existentes no acervo patrimonial desta Casa Legislativa, constatou
que os mesmos são irrecuperáveis devido a perda de suas características
e inviabilidade econômica de sua recuperação, em Ata de Reunião nº
01/2018, de 28 de agosto de 2018;

Considerando ainda, o teor da Emenda Constitucional que
alterou o artigo 15 da Constituição Estadual, cuja redação passou a
dispor que é vedada, a qualquer título, a alienação ou cessão de bens
pertencentes ao patrimônio estadual nos últimos 03 (três) meses de
mandato do Governado do Estado;

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar a descarga patrimonial dos bens móveis
descritos no processo nº 4144/2018, com a realização de leilão, conforme
legislação vigente, dos bens patrimoniais listados e avaliados pelo
Pregoeiro Oficial e ratificado pela Comissão de Baixa.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, São Luís, Maranhão, em

03 de setembro de 2018. Dep. OTHELINO NETO - Presidente. Dep.
Fábio Macedo - 1º Vice-Presidente. Dep. Josimar Maranhãozinho - 2º
Vice-Presidente. Dep. Ricardo Rios - 1º Secretário. Dep. Stênio
Rezende - 2º Secretário. Dep. Zé Inácio - 3º Secretário. Dep. Nina
Melo - 4º Secretária.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 713/2018, de 03 de setembro de 2018, nomeando
FRANCISCA FERREIRA CHAVES, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de setembro do ano em curso.

Nº 714/2018, de 04 de setembro de 2018, exonerando MARIA
ARLETE DE ALMEIDA RODRIGUES, do Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de setembro do ano em curso.

Nº 715/2018, de 04 de setembro de 2018, nomeando
HELIEZIO DE MORAIS SOUSA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir de 1º de setembro do ano em curso.

Nº 716/2018, de 04 de setembro de 2018, exonerando
VICENTE DE PAULA MARTINS COSTA FERREIRA JUNIOR,
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de setembro
do ano em curso.

Nº 717/2018, de 04 de setembro de 2018, nomeando
GABRIELLE OLIVEIRA SOBRAL, para o Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal
deste Poder, a partir de 1º de setembro do ano em curso.

Nº 722/2018, de 06 de setembro de 2018, exonerando ILIDIO
LIMA FIALHO JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado-1
de Subdiretor de Material e Patrimônio, do Quadro de Pessoal deste
Poder, a partir da presente data.

Nº 723/2018, de 06 de setembro de 2018, exonerando
CLAUDECI CECILIO CAMPOS, do Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir da presente data.

Nº 724/2018, de 06 de setembro de 2018, nomeando ILIDIO
LIMA FIALHO JUNIOR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir
da presente data.

Nº 725/2018, de 06 de setembro de 2018, nomeando
RAIMUNDO DE JESUS CAVALCANTE FRAZÃO, para o Cargo
em Comissão, Símbolo Isolado-1 de Subdiretor de Material e
Patrimônio, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir da presente
data.

P O R T A R I A   Nº 852/2018

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 3911/2018-AL.,
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R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor MARCELO LOPES CARVALHO,
matrícula nº 1411354, para responder pela Função Gratificada FG-1
de Chefe do Núcleo de Qualidade Ambiental deste Poder, durante o
afastamento legal e temporário do titular, por 180 dias, a partir do dia
27 de julho do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA 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 860/2018

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 no
Memorando nº 693/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e LUIS CARLOS MENA BARRETO
DE AZEVEDO, matrícula nº 897652, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto da Ata de Registro de Preços nº  013/2018, relacionada com
a prestação de “Serviços de Engenharia referente a impermeabilização
e aplicação de manta asfáltica”, para atender às necessidades Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 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.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de setembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 861/2018

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 nº 2950/2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, para aquisição de 02 (dois)  alternadores/geradores   de 450
KVA, 60Hz, 380/220 Volts, referente ao Pregão Eletrônico nº 002/
2018-CPL/ALEMA, destinados a atender as necessidades da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei
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.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 04
de setembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

AVISO DE LEILÃO
CREDENCIAMENTO Nº 01/2018-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1169/2018-AL

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará leilão na modalidade
eletrônico (somente on-line), através da plataforma
www.vipleiloes.com.br, tendo como leiloeiro o Sr. Gustavo Chaves
Lages Rebelo, mat. JUCEMA nº 20/2013, para venda de materiais
diversos inservíveis de propriedade da ALEMA, a ser realizado dia 26
de setembro de 2018 com abertura as 10 (dez) horas. São Luís, 05 de
setembro de 2018. André Luís Pinto Maia Presidente da CPL.

ERRATA Nº001/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº031/2018-AL

No AVISO DE LICITAÇÃO do Pregão Presencial nº 031/
2018-CPL/AL. Processo Administrativo Nº 3025/2018-Al. cujo objeto
trata do Registro de Preços para contratação de empresa especializada
no “fornecimento, instalação e substituição de vidros, com materiais,
visando futuras aquisições, publicado nos Diários Oficiais do Estado
do Maranhão e da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, no
dia 03 de setembro de 2018:Onde se ler:O recebimento e abertura dos
envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 13 de
setembro de 2018...”Leia-se: O recebimento e abertura dos envelopes
de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em
Sessão Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 20 de setembro
de 2018...” São Luís, 06 de setembro de 2018. André Luís Pinto
Maia-Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 002/
2018-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1885/2018-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que realizará licitação na modalidade Tomada de
Preços, de nº 002/2018-CPL/ALEMA, do tipo Menor Preço, cujo
objeto trata da contratação de empresa especializada para elaboração
dos projetos de engenharia de combate a Incêndio e pânico na ALEMA,
localizada na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor,
Cohafuma, São Luís-MA. O recebimento e abertura dos envelopes de
Documentação de Habilitação e de Proposta de Preços será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 25 de setembro de 2018,
na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação
assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
04 de setembro de 2018.André Luís Pinto Maia Presidente da CPL
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