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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/12/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.12.2018

I - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 007/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE
DISPÕE SOBRE PRINCÍPIOS E NORMAS DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, ACRESCENTANDO AO CAPUT
DO ARTIGO 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO OS PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E EFICÁCIA.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM  - TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, POR
FALTA DE QUORUM QUALIFICADO.

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. NºS 450 E

473/2018)

2. PROJETO DE LEI Nº 099/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, QUE INSTITUI A PRIORIDADE NA
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO,
NA AVALIAÇÃO CLÍNICA COM NEUROLOGISTA PARA
DIAGNÓSTICO PRECOCE DO AUTISMO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  - COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
ACATANDO SUBSTITUTIVO. – RELATOR DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM E COMISSÃO DE SAÚDE – RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR, DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

3. PROJETO DE LEI Nº 229/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE “DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE
CINEMA ADAPTADA A PESSOAS COM TRANSTORNO DO
ESPECTRO AUTISTA (TEA) E SUAS FAMÍLIAS NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO”. DEPENDE DE PARECER.

III – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 054/
2017, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
QUE CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO
“MANUEL BECKMAN” AO CORONEL QOPM JORGE ALLEN
GUERRA LUONGO, SUB COMANDANTE GERAL DA POLÍCIA
MILITAR DO MARANHÃO, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO Nº 474/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO DR. THIAGO DIAZ, PELA SUA
REELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DA OAB-MA.

6. REQUERIMENTO Nº 475/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME
DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 253/2018, DE SUA AUTORIA, QUE
“DISPÕE SOBRE A IDENTIDADE VISUAL QUE CARACTERIZA
O ATENDIMENTO PRIORITÁRIO AO IDOSO”.

7. REQUERIMENTO Nº 478/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM DISPENSADOS OS
TRAMITES REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REGIME DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, O PROJETO DE LEI Nº 212/2018, DE
AUTORIA DO PODER EXECUTIVO QUE ESTIMA RECEITA E
FIXA A DESPESA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2019.

8. REQUERIMENTO Nº 480/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 21 DE DEZEMBRO DO
CORRENTE ANO, ÀS 10:00 HORAS, PARA ENTREGA DA
MEDALHA MANUEL BECKMAN, AO CORONEL JORGE
ALLEN GUERRA LUONGO, COMANDANTE GERAL DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO.

V - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

9. REQUERIMENTO Nº 479/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA AS SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 21
DE NOVEMBRO A 06 DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,
POR MOTIVO DE TRATAMENTO MÉDICO CONFORME
ATESTADO MÉDICO ANEXO.

10. REQUERIMENTO Nº 481/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREA MURAD, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA AS SUA AUSÊNCIA ÀS
SESSÕES PLENÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 15/10 A
20/12 DO ANO EM CURSO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/12/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078/18,

de autoria do Senhor Deputado Dr. Levi Pontes, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Telmo José Mendes.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 079/18,
de autoria do Senhor Deputado Zé Inácio, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Joaquín Molina
Benavides.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 080/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Auditor Federal
de finanças e controle, Welliton Resende Silva.
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ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 246/18, de autoria do Senhor

Deputado Júnior Verde, que “dispõe sobre a instalação de Câmeras de
Vídeo no interior das Escolas Públicas situadas em áreas de alto índice
de criminalidade”.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 076/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede o
título de cidadão maranhense ao Senhor Luiz Felipe Pinto Heilmann.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 077/18,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Sr. Carlos César Pereira
Ferreira.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 075/18,

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui a
Tribuna Livre Popular na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

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

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

Pereira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

Leitoa.

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

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 PROFESSOR MARCO AURÉLIO (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 JÚNIOR VERDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 078 / 18

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor TELMO JOSÉ MENDES.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor TELMO JOSÉ MENDES, natural da cidade de São Paulo,
Estado do São Paulo.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
dezembro de 2018. - Levi Pontes - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O engenheiro civil e professor Telmo José Mendes nasceu em
05 de junho de 1975 na Cidade de São Paulo –SP no bairro de Santo
Amaro. Primeiro filho do casal Antônio Dias Mendes, amazonense e
Odete José Mendes, uma paulista da cidade de Uirapuru, interior de
São Paulo. O professor ainda tem dois irmãos mais novos, Ronald José
Mendes (41), empresário do ramo de combustíveis em Ribeirão Preto
e Marco Aurélio José Mendes (39), advogado e residente em Campinas
– SP. Telmo estudou em sua infância e adolescência em umas das
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melhores escolas católicas de São Paulo, o Colégio Meninópolis, onde
ficou matriculado da 1ª série até o 1º colegial. Neste intermédio cursou
inglês britânico e a partir da 5ª série foi convidado a jogar Handebol
pelo Esporte Clube Banespa. Em sua jornada esportiva foi campeão
paulista infantil e juvenil pelo clube, mas sempre também defendendo
as cores de sua escola.

No ano de 2010, o professor Telmo concentrou seus trabalhos
na Universidade em trabalhos de pesquisa e orientação de alunos.
Foram realizados levantamentos de informações sobre as mudanças
climáticas, trânsito, transportes, lixo da cidade.

Acompanhou seus alunos também em visitas e outras
universidades e no maior evento agropecuário do Maranhão, o
AgroBalsas. Em São Luís, o professor já aponta como grande calculista
e projetista com obras de vulto para a cidade como o programa “PAC
RIO ANIL”, através de vias e conjuntos habitacionais e outras obras,
estado a fora. O ano de 2011 inicia-se com uma grande surpresa. Em
São Paulo de férias com sua primeira filha, Victoria, que completava 6
meses de vida, o professor Telmo detecta um tumor maligno na região
da virilha. Imediatamente submetido à cirurgia para extração do CA e
posteriormente a tratamento o professor manteve-se afastado durante
longos 6 meses.

Etapa reconhecida por ele como a mais difícil de sua vida, pois
o tratamento o afastou das salas de aula, de Chapadinha e do Maranhão.
No segundo semestre de 2011, retorna as atividades acadêmicas e
recebe a missão de conduzir o processo eleitoral de diretor de centro
do Campus IV. Dois mil e doze (2012) é um ano marcante para a
carreira do professor Telmo.

Em janeiro recebe o convite do então secretário de estado de
meio ambiente e recursos naturais do estado do maranhão, Victor
Mendes para assumir o cargo de supervisor de pagamentos por serviços
ambientais. Sem pensar duas vezes, aceita o cargo e fica incumbido de
duas missões importantíssimas para o estado, terminar o plano de
combate à desertificação estadual através do gerenciamento do grupo
de trabalho multidisciplinar e representar o secretário nas reuniões do
Fórum de Secretários da Amazônia Legal.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de
dezembro de 2018. - Levi Pontes - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 079 / 18

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Joaquín Molina Benavides.

Art. 1º - Fica concedido a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Senhor Dr. Joaquín Molina Benavides, de
nacionalidade cubana.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de dezembro
de 2018. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

O Dr. Joaquín Molina Benavides, de nacionalidade cubana, se
graduou em Odontologia em 1977 pelo Instituto Superior de Ciências
Médicas de Havana, Cuba. Em 1988 recebeu o grau de Mestre como
Especialista em Teoria e Administração em Saúde Pública pela Escola
de Saúde Pública da mesma instituição, e especialização em
epidemiologia pela Universidade Semmelweis em Budapeste, Hungria.
De 1989 a 1990 participou do Programa de Treinamento em Saúde
Internacional da Organização Pan-Americana da Saúde.

O Dr. Molina começou sua carreira profissional em 1977 como
Odontologista, tornando-se posteriormente Diretor Municipal da
Província de Las Tunas, Cuba. Em 1981 foi nomeado professor do
Instituto Superior de Ciências Médicas. De 1984 a 1989 trabalhou no

Ministério de Saúde Pública de Cuba, no Departamento Nacional de
Odontologia, e posteriormente foi nomeado coordenador da área de
Cooperação Técnica Internacional.

Iniciou sua colaboração com a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) em janeiro de
1991, trabalhando como consultor do programa de Serviços de Saúde
em Washington, D.C. De julho de 1991 a 2003 foi consultor da área de
Desenvolvimento de Sistemas e Serviços de Saúde nas Representações
da OPAS/OMS na Nicarágua e no México, e em 2003 e 2004 atuou
como Representante em exercício no México. Em 2005 foi nomeado
Representante na Guatemala, e de junho de 2009 ao início de 2012,
Representante no Panamá. Em março de 2012 foi nomeado
Representante no Brasil, posição que ocupa até o momento.

Homenagear o Dr. Joaquín Molina com a Medalha Manuel
Beckman é reconhecer, não somente o grande trabalho dos quase 20
mil médicos que prestaram relevantes serviços ao brasileiros, atendendo
mais de 113 milhões de pacientes em mais de 3.600 municípios, mas
em especial aos 710 profissionais da saúde que prestaram serviço no
nosso estado ampliando a assistência médica e reforçando o
atendimento regular nas Unidades Básicas de Saúde e na composição
das equipes do Saúde da Família.

Portanto é uma honra para a Assembleia Legislativa do
Maranhão reconhecer os grandes feitos dos médicos cubanos para com
a saúde dos nossos maranhenses através do Programa Mais Médicos.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de dezembro
de 2018. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 080 / 18

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Auditor federal de finanças e
controle, Welliton Resende Silva.

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” Auditor federal de finanças e controle, Welliton Resende
Silva.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de dezembro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Auditor federal de finanças e controle, Welliton Resende
Silva, dispensa apresentação, nasceu em Campestre do Maranhão, no
dia 14 de junho de 1971, seus pais Conceição Resende e Valderez
Silva, de origem humilde e batalhadora, o homenageado começou a
trabalhar desde cedo como servente de pedreiro desde seus 17 anos até
ser aprovado no vestibular da Universidade Estadual do Maranhão,
onde se graduou em administração de Empresas. Casado com a senhora
Jacyane Rocha Torreão onde tem dois lindos filhos a Fernanda
Rodrigues e o Renan Barbosa Resende.

Cumpre ressaltar que começou os estudos na Unidade Escolar
Josué Montello, no bairro do Sacavém e depois foi para o Colégio
Cema no bairro da Cohab onde conclui o ensino médio, com muito
esforço próprio e trabalhando nas obras de construção civil, passou
para o curso de administração na Universidade estadual do maranhão,
defendendo sua tese “ a participação das micros e pequenas empresas
na economia do maranhão “ sob a orientação do orientador Wilson
Santos, onde com êxito se formou no ano de 1998. Como o trabalho na
construção civil era árduo, começou a fazer concursos públicos.

Foi aprovado no seu primeiro concurso público aos 20 anos
onde começou a exercer sua carreira como funcionário público do IBGE.
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Foi o com muito esforço e perseverança que se tornou auditor

Estadual de Controle Externo do TCE-MA em 2001. E em 2005 passou
no concurso de Auditor Federal da CGU no estado do maranhão.

Vale ressaltar que o Welliton Resende Silva já aprovado e
classificado em 12 concursos públicos dentro do lapso de tempo de 6
anos de 1994 a 2000 , sendo eles Correios, IBGE, Justiça Federal do
Maranhão, Justiça Federal do Pará Ministério Público do Maranhão,
Tribunal de Justiça do Maranhão, Tribunal de Justiça do PA Governo
do Maranhão, CGU, TCE, CFO, Ministério Público do Pará e TRT
mas seu amor pelo estado do maranhão decidiu-se se dedicar a carreira
de Auditor Federal na CGU do Maranhão, sempre visando o melhor ao
seu querido Estado.

Como auditor trabalhou no tribunal de contas do estado do
maranhão (TCE-MA) onde atuou por apenas, 4 anos pois logo gastaria
de ampliar sua carreia e passou em outro concurso, também como
auditor, porem agora na controladoria- geral da união (CGU) onde
representa seu estado com muita alegria e responsabilidade ganhado
diversos prêmios ao longo de sua carreira sendo eles:

· Prêmio Innovare 2018,  Instituto Innovare.
· 2015 Prêmio no congresso da FETRAM em reconhecimento

a atuação no controle social das políticas públicas no Maranhão.,
Federação dos Trabalhadores Municipais (FETRAM).

· 2014 Elogio formal por meio da Portaria STPC/CGU-PR Nº
2.177, DE 22 DE SETEMBRO DE 2014, devido à atuação destacada.,
CGU.

· 2012 Prêmio de melhor do ano na categoria? Destaque no
serviço público? Jornal Regional-São Mateus (MA).

· 2012 Indicação para a equipe de transição do prefeito de São
Luís sr. Edivaldo Holanda., Prefeitura de São Luís.

Trabalhos Publicados:
Textos em jornais de notícias/revistas:
1. SILVA, W. R.. A CORRUPÇÃO CONTAMINA O

AMBIENTE DE NEGÓCIOS PORQUE DESTRÓI AS LEIS DE
MERCADO. Revista Maranhão Industrial, São Luís, p. 34 - 37, 13
set. 2016.

2. SILVA, W. R.. VELHO PROBLEMA: Coordenador do
Núcleo de Prevenção à Corrupção da CGU-MA afirma que corrupção
ainda impera no Estado. Jornal Pequeno, São Luís, p. 6, 01 set. 2016.

Trabalho Apresentados:
1. SILVA, W. R.. Debate sobre controle social na Sede da CUT.

2016. (Apresentação de Trabalho/Outra).
2. SILVA, W. R.. Seminário de Cooperação Acadêmica. 2016.

(Apresentação de Trabalho/Seminário).
Produção técnica:
Trabalhos técnicos:
1. SILVA, W. R.. Nota Técnica da avaliação da transparência

das 217 cidades do Maranhão. 2016.
Entrevistas, mesas redondas, programas e comentários na mídia:
1. SILVA, W. R.. Entrevista à Jovem Pan-FM. 2016. (Programa

de rádio ou TV/Entrevista).
2. SILVA, W. R.. Entrevista ao SBT-Maranhão. 2014. (Programa

de rádio ou TV/Entrevista).
3. SILVA, W. R.. Entrevista à Rede Globo-MA. 2012.

(Programa de rádio ou TV/Entrevista).
Redes sociais, websites e blogs:
1. SILVA, W. R.. Blog do Controle Social. 2011; Tema: Blog do

Controle Social. (Blog).
Demais tipos de produção técnica:
1. SILVA, W. R.. Nota Técnica da Escala Brasil Transparente

(EBT). 2016. (Avaliar a transparência pública nas 217 cidades do
Maranhão).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de dezembro de 2018.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 479 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão Plenária
no período de 21 de novembro a 06 de dezembro do corrente ano, por
motivo de tratamento médico conforme Atestado Médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 06 de dezembro de 2018. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.18
EM: 10.12.18

REQUERIMENTO Nº 480 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja convocada uma sessão solene a realizar-se no dia 21 de
de-zembro do corrente ano, às 10:00 horas, para entrega da Medalha
Manuel Beckman, ao Coronel Jorge Allen Guerra Luongo,
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão.

SALA DAS SESSOES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 04 de dezembro de 2018. - Deputado
ROGÉRIO CAFETEIRA – Líder do Governo

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.18
EM: 10.12.18

REQUERIMENTO Nº 481 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a V. Exa. que, após deliberação da
Mesa, seja justificada a minha ausência às sessões plenárias referente
ao período de 15/10 a 20/12 do ano em curso, conforme atestado
médico anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de dezembro de 2018.
- Andrea Murad - Deputado Estadual PRP/MA

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.18
EM: 10.12.18

INDICAÇÃO Nº 622 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário
de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando
que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Infraestrutura -
SINFRA, as providências no sentido de que sejam adotadas as medidas
administrativas necessárias para a recuperação imediata da MA 278,
no trecho que liga São Francisco do Maranhão e Barão de Grajaú, que
foi cortada em decorrência das fortes chuvas nos últimos dias do ano
em curso, interrompendo totalmente o fluxo do tráfego para as pessoas
que utilizam o referido trajeto.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 05 de dezembro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 623 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhada indicação ao Exmº Governador Flavio Dino, solicitando
que seja concedida Medalha da Ordem dos Timbiras ao Senhor Joaquín
Molina Benevides, pelos bons préstimos ao povo maranhense através
do Programa Mais Médicos.

O Dr. Joaquín Molina Benavides é de nacionalidade cubana e
iniciou em 1991 sua colaboração com a Organização Pan-Americana da
Saúde/Organização Mundial da Saúde, onde foi nomeado em 1991
representante no Brasil.

Diante do exposto e considerando o grande trabalho dos quase
20 mil médicos cubanos que prestaram relevantes serviços aos
brasileiros, atendendo mais de 113 milhões de pacientes em mais de
3.600 municípios, mas em especial aos 710 profissionais da saúde que
prestaram serviço no nosso estado do Maranhão, ampliando a
assistência médica e reforçando o atendimento regular nas Unidades
Básicas de Saúde e na composição das equipes do Programa Saúde da
Família, é que solicitamos tal honraria, a Medalha da Ordem dos
Timbiras ao Senhor Joaquín Molina Benevides.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 06 de dezembro
de 2018. - É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado
Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 624 / 18

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Senhor Secretário Estadual de
Segurança. Dr. Jefferson Portela, solicitando providências no sentido
agilizar as investigações sobre o assassinato de Ivanildo Paiva, então
Prefeito de Davinópolis.

Justificamos nossa solicitação em virtude de que já foram
apurados fatos, conforme declaração do delegado regional de Imperatriz,
Dr. Eduardo Galvão, divulgada através dos meios de comunicação: “O
crime foi todo arquitetado. Se verifica que foi tudo planejado em
relação a situação, que aponta que seja um homicídio que nós
chamamos de mercenário. Alguém mandou. Além disso, embora
não descatemos a presença do suposto mandante, provavelmente
ele não participou da execução no local”.

Assim sendo, esperamos a agilização das providências acima
referidas objetivando combater o crime de pistolagem que vem
aterrorizando a sociedade maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de dezembro de 2018. - ANTONIO
PEREIRA - 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 JÚNIOR VERDE – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, não há, neste momento, oradores
inscritos no Pequeno Expediente. Alguém gostaria de se inscrever?
Deputado Júnior Verde, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Mensagem bíblica: Os que conhecem o teu nome confiam em
ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. (Salmo 9:10).
Com essa mensagem quero saudar a todos, cumprimentando o Exmo.
Senhor Presidente Othelino Neto e em seu nome saudar também os
nobres parlamentares presentes nesta sessão, imprensa, a todos que
nos acompanham em todo o estado do Maranhão, de forma especial,
cumprimentar a galeria em nome de todos os sub judice que aqui trazem
uma mensagem importante, ratificando um compromisso que fizeram,
claro, ao participar do curso de formação de Pinheiro e de Chapadinha
e que esperam que o Estado os nomeiem porque, mais do que justo, é
fundamental que isso aconteça. Inclusive iniciando por esse tema, que
são os sub judice, trago hoje para destacar nesta tribuna uma mensagem
de segurança pública e muito oportuno realmente vê-los aqui, nesta
galeria hoje trazendo essa mensagem ao Governador Flávio Dino para
que o Governador possa nomeá-los. Estive várias vezes no Palácio
como todos sabem, sabem da nossa vocação para com a segurança
pública. Desde o início do nosso mandato temos defendido segurança
pública, fiz vários encaminhamentos, várias indicações, requerimentos,
iniciativas de leis inclusive fortalecendo a segurança do estado do
Maranhão, algumas ideias nossas inclusive acatadas pelo próprio
Governo do Estado quer seja nas nomeações, nas convocações, enfim,
também em algumas ideias de forma estratégica de combate a assaltos
a bancos. E na tarde de hoje não poderia deixar de iniciar este
pronunciamento destacando a presença aqui do sub judice e ao ler esta
mensagem bíblica, é o que todos esperamos, dizer realmente que temos
que confiar em Deus. O Salmo diz isso, que é confiança em Deus, é fé
e ação necessária. É o que vocês estão tendo aqui. Continuem
perseverando. Há umas semanas tive a oportunidade de estar
conversando com o Secretário Marcelo Tavares, mais uma vez levei
essa mensagem da convocação, nomeação dos que foram... já do curso
de formação de Pinheiro e Chapadinha, como também a nomeação de
outros que já estão aguardando apenas a nomeação. Já fizeram também
o curso de formação, também em São Luís, e estão aguardando só a
nomeação. Segurança pública é fundamental, agora não pode haver
segurança pública sem a nomeação daqueles que fazem a segurança
pública, que são justamente os policiais que vão resguardar o cidadão,
que vão proteger a sociedade, que vão lutar realmente pelo bem comum
em defesa da sociedade por meio das suas ações, quer seja para inibir
as ações de criminosos ou na investigação, combater por meio de todos
os esforços voltados com equipamentos, com a determinação necessária
para o combate à criminalidade. Mas, enfim, destacando a segurança
pública, Senhor Presidente, eu também aqui faço hoje referência a mais
um Projeto de Lei que estou entrando nesta Casa que dispõe sobre a
instalação de câmeras de vídeo no interior de escolas públicas situadas
em áreas de alto índice de criminalidade. Eu venho ao longo do nosso
mandato falando em segurança pública e quando colocamos um tema
como esse aqui, uma iniciativa de lei que possa garantir de forma assim
mais preponderante uma vigilância eficaz realmente com relação àquelas
áreas com incidência maior de criminalidade, nada melhor do que
realmente ter um instrumento que é fundamental, que é o
videomonitoramento. Então, essa lei aqui vem realmente amparar essa
necessidade de podermos ter um instrumento que é essencial, por meio
do videomonitoramento, que permita nessas áreas de incidência, porque
nós temos a estatística. O Estado, por meio das ocorrências policiais,
ele consegue fazer uma estimativa, fazer sua estatística, com relação ao



TERÇA-FEIRA, 11 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
local que tenha uma incidência maior de criminalidade. E nesse ponto
ele pode simplesmente fazer de forma mais eficaz um sistema de
videomonitoramento que permita realmente inibir a criminalidade, como
também evitá-la no que se refere, por exemplo, onde tem o
videomonitoramento o meliante pensa duas vezes realmente em
proceder qualquer intento contra a sociedade. Então, Senhor Presidente,
a necessidade hoje de destacarmos esse projeto de lei ele também se
soma a vários outros itens que refletem a segurança pública e aqui eu
destaquei, logo no início do nosso pronunciamento, só para concluir,
Senhor Presidente, destaquei logo no início a necessidade da nomeação
dos que fizeram academia, que já estão aptos a serem nomeados, porque
nós precisamos continuar aumentando o contingente policial, muito
oportuna a presença hoje dos sub judice nesta Sessão, destaco, mais
uma vez, que nós não fugimos à luta, continuamos acreditando, a
última informação por parte do governo que tivemos é que o
procedimento seria a partir de janeiro para que houvesse as nomeações,
não inviabilizando qualquer nomeação até o final deste ano, mas a
perspectiva seria para janeiro. Então, por si só já foi uma informação
importante porque existe a intenção do governo em nomeá-los, não
seria diferente porque vocês já foram treinados, estão aptos, inclusive
quando tivemos a oportunidade de ir à Casa Civil, eu busquei até
também a reclassificação para que pudéssemos realmente ter já a lista
e, posteriormente, após a reclassificação, já a nomeação. Mas vamos
aguardar, ter a fé em Deus necessária e continuar o trabalho que vocês
estão fazendo que é acreditando, não deixando de acreditar na vontade
e na determinação que vocês têm de poder servir a este Estado. Então,
segurança pública, Senhor Presidente, senhoras e senhores, se faz com
homens e mulheres nas ruas, com o videomonitoramento, de forma
estratégica investindo no aparato policial para que a polícia
investigativa, que é a Polícia Civil, possa ter as condições de poder
elucidar crimes. Pedi por muitas vezes também a consolidação da Polícia
Civil no que se refere ao aumento do quadro de contingente policial,
como também dos instrumentos necessários para que a Polícia Civil
tenha os condicionantes de poder combater a criminalidade, por meio
da investigação. Foram várias medidas que eu quero destacar aqui
durante essa semana, mas, por ora, agradecer a oportunidade e que
Deus possa estar abençoando a todos, que Deus abençoe o nosso
querido Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados, alguém mais gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Deputado Wellington, V. Exa. vai à tribuna?
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 boa tarde. Que Deus seja louvado. Temos na galeria
alunos e professores da Escola Maple Bear, Senhor Presidente. Com
essa assessoria linguística do nosso presidente da Assembleia como é
que erra? Não erra. É outro nível. Internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial boa
tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, hoje é o dia
internacional dos Direitos Humanos. Uma defesa, uma causa e uma
palavra que muitas vezes é banalizada quando se defende os direitos
humanos. Em algumas vezes banalizadas porque se defende os direitos
humanos de bandidos, direitos humanos dos “manos”. Pelo contrário,
é defesa dos direitos humanos e dos direitos sociais, das garantias
sociais. Quando vamos a um hospital, fiscalizamos um hospital,
encontramos pessoas nos corredores dos hospitais. Isso, sim, é direitos
humanos, a luta pelo atendimento de qualidade. Está estabelecido na
Constituição Federal que a saúde é o dever do Estado. Quando
fiscalizamos uma escola, há preocupação para que aquela criança, aquele
adolescente possa ter um futuro melhor, possa ter suas conquistas por
meio do suor do seu trabalho, da sua dedicação. A oportunidade de
poder conquistar, mas tendo pelo menos a oportunidade de ter uma

escola pública de qualidade, que tenha internet, que tenha biblioteca.
Escola pública de qualidade, não da propaganda enganosa, da
propaganda mentirosa, de quem muitas vezes fala ou defende sem ter
o conhecimento de causa. Ou tira uma escola e acha que todos estão da
mesma forma. Não tem a perfeita compreensão de que há necessidade
de ter uma educação pública de qualidade, um atendimento a um hospital
em que a pessoa não precisa ligar para um Deputado, para um Vereador,
para um Secretário para conseguir uma cirurgia, para conseguir uma
transferência. É o cúmulo! É o absurdo dos absurdos que para você ter
direitos precisa ter QI, ter “quem indique”. Então hoje, no Dia
Internacional dos Direitos Humanos, é essa preocupação, mas uma
preocupação que é permanente. Nós já temos muitas leis, para mais de
13.000 leis no Brasil, o maior problema é a efetivação dessas leis, as
leis serem colocadas em práticas, esse é o maior problema. E hoje
também, Senhor Presidente, população do estado do Maranhão, hoje
também é o Dia do Direito, Dia Internacional do Direito dos Animais,
dos não humanos e que desde o início do nosso mandato temos essa
defesa e hoje é o DIDA, Dia Internacional do Direito dos Animais.
Eles não falam, mas têm direitos. Uma grande quantidade de ações já
desenvolvemos no Parlamento estadual em defesa dos animais. São
Luís tem mais de 15.000 animais abandonados nas ruas. Nós aprovamos
na Assembleia Legislativa, na semana passada, o mês de dezembro
intitulado Dezembro Verde, e qual o objetivo? Sensibilizar, conscientizar
a população, a sociedade para a causa animal, o abandono de animal.
Muito embora o abandono de animal seja crime, mas os maus-tratos, o
abandono de animal que possa ser um tema recorrente na sociedade,
discutido nas universidades, discutido nas escolas, discutido na
Assembleia, nas Câmaras Municipais, os maus-tratos aos animais e os
animais abandonados nas ruas. E a Assembleia Legislativa aprovou e já
vai para a sanção do Governador do Estado e o mês de dezembro fica
intitulado como Dezembro Verde e que possamos fazer campanhas de
divulgação de proteção animal. Senhor Presidente, só para concluir,
estamos na semana também de combate à corrupção. O dia 09 é o Dia
Internacional de Combate à Corrupção, ontem, domingo, com muitas
ações pelo Brasil afora. Inclusive no estado do Maranhão, no último
sábado, foi realizado um passeio ciclístico contra a corrupção. Porque
o dinheiro que é desviado da saúde, da educação, do transporte, das
estradas, com asfalto de péssima qualidade é o mesmo dinheiro que
falta para comprar seringas, medicamentos. Temos denunciado aqui na
Assembleia a quantidade de pessoas que estão padecendo por falta de
medicamentos de distribuição gratuita. Durante a campanha paramos
dois dias da nossa campanha para ir ao Ministério Público solicitar
providências do Ministério Público porque falta medicamentos de
distribuição gratuita no estado do Maranhão. Uma reclamação
recorrente, tratamento de Alzheimer, tratamento de câncer, tratamento
de diabetes, falta dinheiro para comprar medicamento. Mas onde foram
parar os R$ 18.000.000, desviados na saúde do Maranhão? E quando
vão devolver esses R$ 18.000.000 desviados na saúde do Maranhão.
E, de autoria nossa, no ano passado, foi sancionada, no dia 12 de
dezembro de 2017, a Lei Estadual que institui a Semana de Combate à
Corrupção. Estaremos participando de uma palestra, ministramos uma
palestra esta semana o Tribunal de Contas juntamente com a OAB, e
vamos também realizar um seminário até a próxima sexta-feira com a
participação do Ministério Público, do Judiciário, Tribunal de Contas
do Estado, da OAB, deputados, vereadores e da sociedade. Há
necessidade de uma maior fiscalização por parte da sociedade, cidadão
consciente uma melhor fiscalização do dinheiro público para que o
dinheiro público possa ser bem aplicado em defesa da sociedade e em
defesa da população. Então, Senhor Presidente, concluindo, fazemos
aqui o registro, na tarde de hoje, do Dia Internacional de Direitos
Humanos e também do Dia Internacional do Direito dos Animais, ou
seja, dos não humanos. E registramos também a Semana de Combate à
Corrupção. É uma lei, a Lei nº 10.745, de nossa autoria, para que nós
possamos discutir, sensibilizar e chamar a atenção de um tema tão
importante, tão polêmico nos dias atuais, que é a aplicação do dinheiro
público, a boa aplicação do dinheiro público. Senhor Presidente, nesta
semana também já com o apoio de V. Exa. já determinando a data, na
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próxima quinta-feira, no dia 13 de dezembro estaremos votando o
Orçamento de 2019, a fixação dos gastos e as metas para 2019. Então,
convidamos a sociedade, a população para acompanhar. Todos
aprovados no último concurso da Polícia Civil e da Polícia Militar, dos
sub judice. A previsão legal dos 2.000 candidatos que serão nomeados
em 2019, mas nos deixa estarrecidos porque o Governador Flávio
Dino fez na semana passada. Editando um decreto para o
descumprimento de decisões judiciais. Todo e qualquer cidadão
compreende e aprende que decisão judicial não se discute, cumpre-se.
E o Governador Flávio Dino edita um decreto para o descumprimento
de decisões judiciais. Já acionamos o Ministério Público Federal e
Estadual, a OAB, para que possa se posicionar e ouvimos muitos,
mais muitos juristas, legisladores, muitas pessoas na sociedade sobre
esse tema e todos são enfáticos e o mais grave que Montesquieu, com
certeza, está se contorcendo na tumba, o esqueleto de Montesquieu
com certeza se contorceu todo diante de um ex-juiz federal que tenta
de todas as formas colocar a mão no Poder Legislativo e agora também
limitar o Poder Judiciário do Estado do Maranhão. Governador Flávio
Dino, compreenda que a União tem requisitos para que possa fazer
intervenção federal, no seu artigo 34, no seu Inciso IV, é bem claro na
“interferência dos Poderes”. E vamos solicitar não só com base na
denúncia que fizemos ao Ministério Público Federal e à OAB, vamos
solicitar também a intervenção federal. Está estabelecida no artigo nº
34 Inciso IV. E é bem claro, a autonomia e independência dos Poderes
tem que ser algo que tem que permear não simplesmente os livros de
Direito, mas a vida real, o nosso dia a dia. Que Deus abençoe a todos.
Obrigado pelo carinho. Obrigado pela atenção. Que Deus estenda suas
mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Sub judice sejam bem-
vindos à Assembleia e contem incondicionalmente com o nosso apoio.
Deus abençoe a todos vocês.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspender a sessão, por cinco minutos, enquanto algum
deputado se inscreve no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe a todos nós, galeria, imprensa, senhores
servidores desta Casa, internautas. Presidente, eu confesso a V.Exa.
que nesses últimos dias eu pensei estar na Coreia do Norte, Kim Jong-
Um, um ditador totalitário. Mas não era, não. Era o Maranhão mesmo
em que nós nos encontramos. E com isso eu me refiro ao Decreto de
número 34.594 em que, desrespeitando até mesmo uma decisão do
Supremo Tribunal Federal, num arrazoado em que sua Excelência o
Governador faz para decretar, ele diz que não pode cumprir as
determinações judiciais porque fere de morte a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Eu tenho certeza que não foi por inobservância, não foi por
desconhecimento, mas foi, sobretudo, por maldade, para poder mostrar
o seu lado ditador, que sua Excelência o Governador suspende o
pagamento das decisões judiciais. Primeiro tem que passar pela
SEPLAN. E se a SEPLAN disser que não tem dotação orçamentária, e
sempre vai dizer que não tem, alegando a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Mas é entendimento pacífico já do Supremo de que nesses
casos de determinação judicial não alcança a Lei de Responsabilidade
Fiscal. Portanto, creio eu, é um gesto de prepotência, é um gesto, de
Sua Excelência o Governador, ditatorial. Mas mais do que isso, embora
a OAB dê a nota de repúdio, outros órgãos repudiem, mas o que
levaria o Governador a fazer tudo isso? Talvez a fragilidade das
instituições do estado do Maranhão. A Constituição diz da
independência entres os Poderes e não da subserviência entre os
Poderes. E o que vejo aqui é o silêncio de todos os organismos que
poderiam rejeitar esse tipo de Decreto. Fica excluída a OAB em relação
a isso, inclusive esta Casa também tem que se posicionar, porque
afronta uma Constituição patrocinada também por esta Casa, Deputado
Edivaldo Holanda, e na medida desse silêncio nosso nos tornamos, na

verdade, vassalos das decisões de governo apaniguando decisões
equivocadas, erradas e o silêncio continua crepuscular aqui dentro. E
no aceitamento franciscano como se fosse um processo de doação e
não uma afronta a este Poder e a este povo brasileiro. Se já não bastasse
lá atrás quando o Governador impede, por Decreto também, que sejam
feitas as reintegrações de posse por base da Polícia Militar, mas tem
que ouvi-lo antes de assim fazer. Ou seja, decisão judicial não é cumprida
já lá atrás, muito atrás, por decretos governamentais. São essas séries
de decretos que me fazem pensar Kim Jong-un, ditador coreano que
muito se assemelha, acho que até no corpo também parece muito com
o Governador Flávio Dino. Mas lá tem resistência, Deputado, tem
alguém que apesar de tudo aquilo ainda grita em relação ao que nós
estamos assistindo aqui. Volto a afirmar a V. Exa., a URV já era,
Deputado. Então o povo que está ouvindo, agora que ganhou URV,
desista. As ações dos 21%, desista. Porque as decisões judiciais não
são respeitadas mais, em hipótese se alguma, pelo Governador. E até
mesmo os advogados da ativa nomeados por juízes, também estão
suspensos. E o que se faz da cidadania se não tiver alguém que faça
essa defesa? Se um juiz hoje nomeia um advogado, também não pode
mais, não pode mais assim fazer! E como é que há defesa, hoje que nós
estamos vendo o festejo, a celebração do dia da declaração dos direitos
humanos, de 1948, o Maranhão afronta tudo isso. Não existe liberdade
sem defesa, sem que tenha a defesa e, sobretudo, que venha a ter defesa
de advogados e quando a Defensoria Pública não tiver advogado o juiz
não pode nomear. Ou seja, será que o cidadão vai ser julgado à revelia?
Será que isso é o quê? É na verdade arbitrariedade contra o povo do
Maranhão. Fica aqui o meu apelo para que esta Casa também dê nota
de repúdio em relação a isso. Vou propor essa nota de repúdio e vou
aguardar que as pessoas assinem a nota de repúdio em relação às ações
do governo do Estado. Eu tenho certeza que se fosse nos Guetos, nos
locais onde temos nossos queridos Deputados, que lá o Prefeito fosse
de oposição e fizesse Decreto dessa natureza, nessa hora a democracia
e as vozes iam reverberar nos seus municípios. Meu apelo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui a
esta tribuna, principalmente é para parabenizar os alunos do 3º ano do
Ensino Fundamental da Escola Maple Bear. É muito importante a
presença de todos vocês aqui, as crianças já têm um interesse de estar
presente conhecendo o nosso Legislativo, conhecendo como são criadas
as leis no Estado do Maranhão, por meio desta Casa, por meio da
Assembleia Legislativa, e quero aqui também parabenizar a Presidente
do Gedema, Ana Paula, que vem fazendo um grande trabalho à frente
desse órgão desta Casa, e parabenizá-la, desde já, Ana Paula pelas boas
notícias que nós temos dentro da Creche Sementinha, haja vista que
melhorou toda uma administração e voltou a alimentação das crianças,
isso é muito importante o conhecimento que essas crianças têm e
sendo bem nutridas. E eu quero aqui também saudar a senhora Cris que
está aqui presente que está acompanhando também as crianças da
Escola Maple Bear, porque eu fico feliz quando eu vejo a nossa
juventude maranhense se interessando pelo Parlamento, se
interessando pela classe política, é o futuro do nosso País, aí, quem
sabe, sairão grandes médicos, juízes, administradores e por que não,
grandes políticos. Então, sejam bem-vindos a esta Casa, esta é a Casa
do Povo. E parabéns a todos vocês aí, as crianças que se interessaram
de estar aqui hoje na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Agradeço as palavras do Deputado Vinícius Louro. Deputado
Eduardo Braide, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão

do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, imprensa, galeria, de quem eu saúdo de forma especial os
sub judice do concurso da Polícia Militar e é em nome de vocês que
venho a esta tribuna, hoje, dizer das várias audiências públicas que
participei com vocês. A oportunidade que tive de conversar com
diversos sub judice e o direito que vocês têm que as decisões de vocês
sejam cumpridas, mas que infelizmente tem sido negado pelo Governo
do Estado. E quero aqui destacar o meu apoio, a nossa luta para que
essas decisões sejam cumpridas, mesmo diante de um cenário, como
bem lembrado pelo Deputado César Pires há pouco, em que o
Governador do Estado baixa um decreto dizendo que decisões judiciais
não podem ser cumpridas antes de ouvir determinadas Secretarias do
Governo do Estado. E ainda mais, Deputado Cesar Pires, hoje, onde se
completa 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, em um dos
artigos lá, deixa muito claro quando fala do respeito ao cumprimento
dos direitos. Fica, portanto, aqui, o nosso apoio e mais do que isso, a
nossa luta para quando da aprovação do orçamento desta Casa, nós
possamos exigir a alocação de recursos para o chamamento, não só dos
sub judices, mas também dos dois mil que passaram no concurso e não
conseguiram efetivamente estar trabalhando. Fizeram o curso de
formação, são soldados em formação, mas não começaram a trabalhar
nas ruas. Então não há mais o que se justificar da necessidade de nós
aumentarmos a segurança pública no Estado. A cada dia que passa as
notícias são cada vez maiores, assaltos a bancos, enfim, uma série de
situações. E a solução está bem aqui, uma parte na galeria desta
Assembleia, que é a justa nomeação de vocês, o efetivo exercício da
atividade de policial militar. Uma atividade difícil, uma atividade que
precisa ter coragem e que vocês não estão pedindo um favor. O que
vocês querem é o cumprimento do direito que lhes foi assegurando.
Inclusive no caso da justiça por vocês sub judice. Contem com o nosso
apoio e com a nossa luta quando da votação do orçamento para que
tenham recursos necessários para que vocês comecem a ingressar as
fileiras da Polícia Militar do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rogério Cafeteira, por cinco minutos, sem partes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa, eu ouvia aqui atentamente, Deputado César Pires, o
pronunciamento de V. Exa., Deputado Wellington, Deputado Braide,
tratando sobre um suposto decreto que impediria o cumprimento de
decisões judiciais. É até um exercício de muita criatividade, Deputado
Wellington que se possa imaginar isso, que um governo, que o Executivo
pode por um decreto deixar de cumprir a lei, deixar de cumprir uma
decisão judicial, Deputado. Eu fico aqui perplexo, às vezes, com a
criatividade da oposição de tentar criar notícias para que cause uma
desestabilidade na nossa opinião pública, na nossa população. Eu vejo
aqui a posição de um presidente de ordem que já questionou, Deputado
Edivaldo, inclusive a legitimidade desta Casa de legislar. Inclusive já
questionou a competência desta Casa em determinados assuntos que,
com todo respeito, não lhe cabe. Para chegar em público... veja bem,
Deputado Edivaldo, pode alguém acreditar que, por meio de um
Decreto, o Governador pudesse proibir o cumprimento de decisão
judicial e a Associação dos Magistrados ficasse calada? O Tribunal de
Justiça ficasse calado? É óbvio que não. Os Poderes são independentes
e o Judiciário, sem dúvida nenhuma, inclusive desequilibra hoje essa
harmonia, é o mais poderoso de todos, no momento. Agora, realmente
quem der uma nota fazendo essa crítica desconhece completamente o
direito administrativo e financeiro. O Governo jamais, até porque não
teria essa competência, Deputado Marco Aurélio, poderia jamais por
meio de um Decreto dizer que não cumpre uma ordem judicial. O
Governo apenas disse, por meio do Decreto, que após comunicação de
decisão judicial, que antes de implementadas as medidas, seja
comunicado, se cria um fluxograma para a Secretaria de Planejamento e
Orçamento, para que veja se existe dotação orçamentária e, caso não

exista, que se faça os trâmites legais de remanejamento orçamentário
para que seja cumprida a determinação. Eu desafio aqui, Deputado
Wellington, que tragam o Decreto e diga onde está a proibição do
cumprimento de decisão judicial. Infelizmente é mais uma questão,
Deputado Levi, de se criar uma notícia, se criar um fato político para
querer desestabilizar e querer preocupar inclusive pessoas que têm
decisões favoráveis da justiça. Em momento nenhum o Governo do
Estado se coloca como um super Poder que vai deixar de cumprir
qualquer decisão. Então só para que fique muito claro, eu desafio
Presidente de Ordem ou especialista que prove, dentro do Decreto,
onde é que está a proibição. Eu vou. O Decreto não proíbe cumprimento
de decisões judiciais, apenas por conta de limite de gasto pessoal é
necessário que se faça o trâmite legal. Não se pode tirar dos cofres,
Deputado Edivaldo, nem um centavo sem prévia dotação orçamentária.
Antes que haja o empenho para o pagamento, tem que haver a dotação
orçamentária. Nós estamos apenas organizando para que seja feito o
fluxo dessa questão. Não existe em momento nenhum, nunca existiu e
nem teria essa intenção, até porque o Governador é um dos grandes
juristas que temos no país e é legalista, então é impossível que se
tomasse uma decisão dessa, até porque não teria nenhum efeito. Então
aqui só para esclarecer, e espero aqui botar um ponto final nessa
especulação, nessa tentativa de se criar mais um fato político, porque
não existe nenhuma intenção do governo de não cumprir, até porque
ele não tem esse poder de não cumprir decisões judiciais. O governo
apenas está tomando as providências para que seja feito dentro de um
processo legal, dentro da administração pública. Por quê? Tanto a Lei
n.º 430/64, de Normas Gerais do Direito Financeiro, e a Lei de
Responsabilidade Fiscal exigem que seja feita dessa forma. Então,
Senhor Presidente, só para esclarecer esse assunto que vem sendo
requentado a cada dia, com especialistas, com Presidente de Ordem
querendo dar pitaco onde ele não entende, de assunto que ele não
entende, só para que se encerre essa discussão, aqui está claro, e eu
desafio a qualquer um que traga o decreto onde está escrito, no decreto,
que o governo se opõe a cumprir decisão judicial. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há quórum para deliberar, todas as matérias constantes
da Ordem do Dia de hoje ficam transferidas para amanhã.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 476/2018, de
autoria da Deputada Graça Paz, a deputada está ausente, mas se trata
justificativa de falta (lê). Como vota o Deputado Levi?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Pelo
deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 477/2018, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira (lê). Como vota o Deputado Levi?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEVI PONTES - Pelo
deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como vota o Deputado Zé Inácio?

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão de terça-feira,
11 de dezembro. Requerimento nº 479/2018, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio; Requerimento nº 480/2018, de autoria do
Deputado Rogério Cafeteira; Requerimento nº 481/2018, de autoria da
Deputada Andréa Murad.
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V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Senhor Presidente,
pela liderança do meu partido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Só um instante, Deputado César. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Pela liderança do Bloco...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu não declino não. Perdão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Pela
liderança...Deputado César V. Ex.ª aguarda um pouquinho, Deputado
Rogério Cafeteira, por 5 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
serei bastante breve. Aqui, Senhor Presidente, na última quinta-feira,
eu fiz um anúncio de uma Audiência Pública que tratará da inclusão,
Deputado Edivaldo, de crianças e jovens com especialidades, com
síndromes e com algum tipo de dificuldade e aprendizagem para que a
gente discuta políticas de inclusão dessas crianças. Então,
primeiramente, a gente tinha marcado a data de terça-feira, e, por
questões técnicas aqui da Assembleia, nós transferimos para o dia 13 e
aqui eu queria já aproveitar, Deputado Wellington, Vossa Excelência
que sempre participou dessa questão referente às crianças com
especialidade, eu queria muito contar com a Vossa presença, a sua
colaboração. Já conversei também com o ex-presidente do Procon, e
Deputado eleito Duarte Júnior também quer participar. E eu gostaria
que V. Ex.ª, por exemplo, que tem um grande número de seguidores em
redes sociais que V. Exa. pudesse colaborar com essa causa e pudéssemos
divulgar, para que a gente tivesse o maior número de entidades, de
participantes aqui. Hoje é muito comum nós encontrarmos crianças,
termos alguém próximo, alguém da família, um amigo que tem crianças
com alguma dificuldade, com alguma especialidade. São conhecidas a
síndrome de down e o autismo, mas tem uma outra série, um vasto
campo, um vasto número de especialidades que a gente, infelizmente,
desconhece. É importante que a gente trate isso dentro de uma legislação
estadual. Deputado Wellington, também quero pedir a colaboração de
V. Exa. para que a gente possa elaborar uma legislação estadual, e ao
Deputado Edivaldo e a todos os colegas aqui. Para que a gente possa
aprimorar uma legislação estadual para tratar desse assunto, tanto no
âmbito da escola pública quanto da escola particular. Então eu conto
com a presença de todos, Senhor Presidente, e já agradeço aqui pelo
tempo. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pela liderança do Bloco PV/PSD, Deputado César Pires por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, primeiro,
eu quero parabenizar o Deputado Rogério Cafeteira pela iniciativa. E
dizer que eu também tive um irmão com síndrome de down e eu me
recordo fazendo uma palestra em Santa Inês, quando recebi a notícia
do óbito do meu irmão. Por conta dessa história, nas oportunidades
que eu tive, eu criei núcleos de estudos e centros de especializações
que até hoje funcionam na Universidade Estadual do Maranhão. E,
portanto, eu até peço a V. Exa. que incorpore as organizações
acadêmicas como um todo em relação a essa sua luta. Eu volto aqui a
mostrar o estado de exceção em que nós vivemos a título do que o

colega Rogério pediu. Diz aqui, Deputado Edivaldo Holanda, artigo 1º:
“A implantação de qualquer vantagem oriunda de decisão judicial (...)”,
Presidente Othelino, “(...) será cumprida mediante a existência de
dotação orçamentária e financeira atestada pela Secretaria de Estado e
Planejamento – SEPLAN. Uma vez intimado, será encaminhar
previamente a qualquer outro ato a citada intimação para consulta a
SEPLAN e a Procuradoria Geral do Estado”. A Procuradoria Geral do
Estado está ok. A SEPLAN, decisão judicial aprendi lá atrás que se
cumpre. Até porque volto afirmar que há uma decisão pacífica do
Supremo Tribunal Federal de que o aumento de qualquer pagamento
não está incluso dentro desta lei. O Supremo retira as decisões judiciais,
portanto as alegativas feitas aqui no arrazoado para justificar o decreto
não têm fundamentação jurídica que se sustente, apesar de eu não ser
da área. Mas volto a frisar nunca vou tomar uma decisão que antes não
me aconselhe em relação a isso. O que acontece é que o Governo se
esqueceu da lei básica de administração, que é elementar: receita e
despesa. O Governo gastou mais do que arrecada e agora, de qualquer
forma, de um lado, aumenta imposto e aumenta juros, e do outro, tira
a prerrogativa do Poder Judiciário de botar reintegração de posse. Tem
que submeter a sua Excelência o Governador do Estado. Depois, se
agora a decisão judicial para pagar alguma coisa... e eu não estou fazendo
ilação, eu terminei de ler aqui o que está constando no Decreto, no
34.594. Portanto as alegações são bem claras, como é que uma decisão
vai ser submetida a um Secretário? Paga-se. Mas vai dizer: ‘mas é
preciso ter caixa’. Mas não era preciso Decreto para justificar isso,
porque já é uma coisa tranquila em relação a isso, pacífica. Não tem
dinheiro? Alega para a justiça que não tem dinheiro, mas fundamentar
em Decreto uma decisão judicial, para mim é algo assim tipo Kim
Jong-un, é coreana essa atitude, não é uma atitude de um Governador
democrata, de um Governador que se diz republicano. Mas me parece
muito mais um Governador publicano. Ou então isto aqui é um truísmo.
Ou seja, não adiantou ser dito, então para quê gastar caneta com Decreto?
É um truísmo. Se é na vala-comum é truísmo, não tem nada de novo
que acrescente em relação a essa situação. Portanto volto a frisar, não
é ilação, tem advogados, escritórios de advocacia que estão com
processos parados porque o governo não libera polícia, por uma decisão
judicial. Em nome de quê? Inclusive tomei conhecimento que os
advogados dativos, que são nomeados pelos juízes, também não podem
mais. O juiz não tem mais esse poder discricionário que tinha em
relação a isso, porque o governo também empata essa decisão de levar
aos 70 anos do Direitos Humanos, que não é lei, são costumes, na
verdade foi uma coisa discutida em nível internacional, que toma isso
como pressuposto básico para algum tipo de lei, sim. Para algum tipo
de direito consuetudinário, sim também. Pode até não ter uma
jurisprudência em relação a isso, mas tem o direito consuetudinário, de
costume, de valores, de crenças que são feitos em relação a isso. E está
aqui, Deputado Rogério, está aqui, 34.593. Por que tem que levar à
Seplan uma decisão judicial? Cumpra! Se não tem dinheiro, avisa, mas
não para ver Decreto! Me parece que é uma afronta em relação a tudo
isso. Fica aqui o meu apelo em relação a isso. As notas eu não quero
discutir, a OAB que se posicione em relação a isso, mas em relação a
existência do Decreto está aqui, não pode! Inclusive tenho a ação de
reintegração de posse e o governo não fornece. É um testemunho meu
em relação a isso também. Não tem. E as decisões judiciais têm que ser
submetidas à Seplan. Como é que não tem? Tem que ter. Como é que
tem R$ 63 milhões agora no orçamento para mídia e não tem dinheiro
para pagar as decisões judiciais? Remaneja para poder cumprir as
normas em relação a isso, remaneja. Mas tem que dar prioridade tem,
porque o próprio Supremo diz, decisão judicial tem que ser respeitada
e não entra na Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso é para não pagar
21, para não pagar URV, para não pagar outras decisões isoladas, isso
sim. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Independente. Deputado Wellington do Curso, por sete
minutos, com direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu acompanhei atentamente o
pronunciamento do deputado Rogério Cafeteira, inicialmente, deputado
César Pires. Mas, na semana passada, nós já trouxemos essa temática
para a Assembleia, inclusive eu fiz uma consulta ao deputado Rogério
Cafeteira diante do decreto. E, no final de semana, logo na quinta,
sexta-feira, já acionamos a OAB, o Ministério Público para que pudesse
se posicionar diante de um Decreto do Executivo, tentando limitar o
poder de um outro Poder. E aí ficam alguns questionamentos, que
todos nós aprendemos, muito embora ainda esteja no 6º período de
Direito, mas todo e qualquer cidadão aprende que decisão judicial não
se discute, cumpre-se, mas o governador Flávio Dino já ficou conhecido
por não cumprir decisões judiciais, os senhores que estão aqui sub
judice, na tarde de hoje, na Assembleia, são exemplo claro disso, o
governador não cumpre decisão judicial. O cidadão teve o seu direito
lesado, prejudicado, recorre à Justiça para reparar esse erro, esse dano,
ganha uma liminar ou até transitado em julgado e o governador não
cumpre, o candidato para fazer o curso de formação, o candidato para
ser nomeado. Muitos já estão inclusive trabalhando, sub judice, recebeu
a farda, está trabalhando, mas, a qualquer momento, pode perder a
farda, por quê? Porque o governador não cumpre decisão judicial. Há
dois meses recebemos aqui uma senhora que deu à luz e por dois meses
aguardava o Estado se pronunciar e a prefeitura se pronunciar para que
a criança pudesse fazer o tratamento fora do domicílio, fora do
Maranhão. Recorreu, entrou na Justiça, ganhou, o juiz determinou que
o Estado e o município oferecessem o tratamento e nada. No segundo
momento, uma segunda decisão, o juiz dei 24 horas para que fosse
cumprido e nada, quinze dias depois, a senhora veio à Assembleia,
estava acabando a Sessão, deputado César Pires, e nós gravamos aqui
um vídeo, nós externamos o que estava acontecendo, depois os meios
de comunicação, jornal impresso, TV, deram atenção à senhora e somente
aí apareceu a figura do Secretário de Estado e o Secretário do Município.
E juntos resolveram a situação da senhora. Duas decisões judiciais não
cumpridas e somente depois que externamos na Assembleia e viralizou
nas redes é que foram resolver. E o decreto era bem claro, para não
cumprir decisão judicial. Isso vai valer para os casos dos precatórios.
Isso vai valer para a descompressão. Os professores entraram na justiça
junto com o sindicato em 2010, ou melhor, em 2000, quando o sindicato
ainda defendia os professores. Hoje não. Estão tudo dentro do Governo.
Defende o Governador, mas não defende os professores. Quando o
sindicato defendia os professores, em 2000, entraram com uma ação
chamada de descompressão. O que é isso? Eu vou explicar. Ao longo
dos anos os governos deram os reajustes diferenciados, algumas
categorias de professores tiveram um reajuste menor. Estava havendo
uma compressão dos salários. É por isso que o processo é chamado de
descompressão. Entraram na justiça para descomprimir os salários e
os professores teriam o direito a uma parte desses recursos que foram
negados ao longo dos anos. Transitou durante dez anos, depois de
transitado e julgado em 2010, começaram a pagar as indenizações. O
Governador Flávio Dino tenta reabrir o processo para não pagar os
professores. Senhoras e senhores, esse decreto nada mais é do que
querendo dar o calote, querendo dar o calote nos professores e nos
precatórios. Querendo dar o calote nos professores, no processo de
descompressão. Querendo dar o calote nos servidores públicos do
Estado, nos 21,7%. Dar o calote nos candidatos aprovados no concurso
sub judice que já ganharam na justiça. Calote, só isso. E o que acontece?
O Governador Flávio Dino, que eu já falei na semana passada que ele
se inspirou em Hitler e trouxe para o seu dia a dia Hitler. O Hitler tinha
o seu Ministro de Comunicação no século passado que era Goebbels,
que fazia propaganda mentirosa reiteradas vezes até que se tornasse
uma verdade. O Governador Flávio Dino também traz para os dias
atuais, Deputado César Pires, a época do absolutismo. “O rei sou eu.
Mando eu. Eu mando em tudo. Todos devem me respeitar”. Todos
devem atender e olhar o que acontece quando, no absolutismo, precisava
colocar um freio, um freio no monarca, no rei. Precisava ter um freio. E

é por isso que os Poderes são independentes e harmônicos entre si. Há
necessidade de ter um freio, porque senão aparece esses ditadores de
meia tigela, ditadores de meia tigela que acham que o Estado do Maranhão
vai ficar isolado do Brasil. O comunismo tenta tirar o mapa do Maranhão
do Brasil, e fazer uma republiqueta comunista. Uma república comunista
em que aqui tudo pode, aqui tudo faz, mas tudo quem manda é o rei,
como no absolutismo. E é por isso que eu falei no meu pronunciamento
anterior que Montesquieu está o quê? Se contorcendo na tumba. Os
esqueletos de Montesquieu estão se contorcendo diante do que ele
está vendo em São Luís do Maranhão, está vendo no estado do
Maranhão! A interferência do Estado, do Executivo em outro Poder.
Mas isso acontece porque o déspota ignora a instituição de normas e
governa por seu próprio arbítrio. O Poder sou eu, o Estado sou eu e
isso remete ao Absolutismo. Senhoras e Senhores, não comporta mais
para os dias atuais, não tem como. E a Constituição Federal no seu
Artigo 34 é bem clara: casos de intervenção da União. Inciso IV...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado Wellington do Curso, só para concluir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
vou concluir, Senhor Presidente. Inciso IV: interferência, sobreposição
dos Poderes no Estado. Então não vamos admitir. Estamos aqui sim
defendendo as normas, as instituições e, principalmente, quem já veio
do Legislativo, quem já veio do Judiciário e acha que pode fazer como
bem quer, como bem entender. Não é bem assim não, Governador
Flávio Dino, não é bem assim não. Vivemos em um estado democrático
de direito e respeite a democracia, respeite a independência e a harmonia
dos Poderes. E vamos sim entrar com uma ação de intervenção diante
dessa aberração do Governador Flávio Dino. Era o que tinha para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, no expediente final, se V. Ex.ª permitisse, eu gostaria de
fazer uso. Eu nem usarei o tempo todo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Deputado, Vossa Excelência ainda tem o tempo
da liderança.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Eu
posso usar então.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO – Pois não. Deputado Rogério Cafeteira, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa, serei bastante breve. Aqui só para corroborar com o
discurso do Deputado Wellington, que falou que semana passada tinha
abordado o assunto do Decreto, e é verdade, falamos aqui e eu disse:
‘Deputado Wellington, eu vou me informar para que a gente possa
fazer o debate e passar a informação correta’. E aí, só mais uma vez,
para que fique muito claro para todos. O Decreto não trata de proibir
o cumprimento de decisões judiciais por conta do limite de gastos com
pessoal, apenas nós criamos um fluxograma legal para que seja garantida
a prévia dotação orçamentária capaz de permitir o cumprimento, tivesse
conhecimentos básicos. O Presidente de Ordem que deu essa nota, se
tivesse o mínimo de conhecimento de Direito Administrativo, ele
saberia que esse Decreto jamais contem proibição de cumprimento de
decisão judicial. Agora, será que ele pensa que é possível se retirar um
centavo da conta única sem prévio empenho? Ou acha que é possível
fazer empenho sem prévia dotação orçamentária? Enfim, Senhores
Deputados, o Decreto determina que antes de ser cumprido, não que
não seja cumprido. Seja comunicado à Seplan e à PGE apenas para que
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transcorra dentro da legalidade. Então de uma vez por todas espero
que esteja dirimida qualquer dúvida sobre a questão desse decreto.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Bloco Parlamentar PV, PSD.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Tempo da liderança do Bloco Independente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Concedo a palavra ao Deputado Wellington do
Curso, por cinco minutos, sem direito apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, deputado Vinícius Louro, que
preside a presente Sessão, só o deputado Rogério Cafeteira sair, então
ser hoje pode ser amanhã também, só responda para a sociedade, para
a população se o Governador Flávio Dino, então vai pagar os 21,7%
dos servidores, a descompressão, porque ele tem feito recurso em
todos, tem recorrido a todos. Se ele não vai pagar, mais uma vez, o
decreto caracteriza isso. É por isso que eu perguntei de forma educada,
de forma polida à V. Exa., se V. Exa. já tinha conhecimento para que a
gente pudesse travar esse debate. Eu aguardo inclusive o
posicionamento de V. Exa. amanhã com relação ao pagamento. Se o
Governador Flávio Dino então vai pagar. E mais ainda, decisão judicial
não se discute, se cumpre. E não interessa dizer se tem dinheiro no
caixa ou não. Quer dizer que o cidadão está na sua casa, Isadora Alves,
e chega o oficial de Justiça e traz a intimação com decisão judicial e a
senhora vai dizer: Oh, avisa lá para o juiz que a minha dotação
orçamentária não está prevendo o pagamento e assim por diante eu não
vou cumprir. Isso não existe, nada mais é do que calote, calote, calote,
e um calote já anunciado, já vem fazendo isso há bastante tempo. O
governador tenta de todas as formas atrapalhar mais de quarenta mil
professores no processo de descompressão. Já foi transitado em julgado,
ele tenta reabrir, mandar para o STJ, para quê? Para demorar mais 10
anos. Senhoras e senhores, eu vou resumir qual é a teoria do Governador
Flávio Dino. Primeiro, o Governador Flávio Dino quebrou o Estado.
Pegou 2 bilhões ainda de empréstimo do BNDES, torrou tudo ou
quase tudo, quebrou o Estado, torrou o que tinha de caixa mesmo de
empréstimo e, diga-se de passagem, o dinheiro que foi pego emprestado
será pago com o suor do trabalho do maranhense. O dinheiro que foi
pego no empréstimo, pegar no empréstimo para fazer um asfalto de
péssima qualidade, por exemplo, a população está padecendo com um
asfalto de péssima qualidade, hoje eu recebi uma denúncia, lá da Cidade
Operária, mas mesmo assim a população vai pagar esse empréstimo e
vai pagar como? Às duras penas com o suor do trabalho do maranhense.
Então, quebrou o Estado, além de ter quebrado o Estado quebrou a
Previdência. Atenção, servidores do Estado, vocês têm que se preocupar
com isso, servidor tem que se preocupar com isso. O Governador
Flávio Dino quebrou a Previdência e você que é servidor hoje, você
será o aposentado amanhã, tem que se preocupar com isso, tem que se
preocupar e tem que discutir isso. Se você foi ludibriado, se você foi
enganado, se você passou por mais um estelionato eleitoral na eleição
de 2018 do Governador Flávio Dino, tem que colocar na conta dele,
tem que cobrar do Governador esse posicionamento. Então, com esse
decreto, o Governador tenta mais uma vez dar o calote, oficializar o
calote, não vai pagar, não vai nomear os aprovados no concurso, não
vai pagar precatórios, não vai pagar descompressão, é tudo que ele
quer, simplesmente, isso. Mas o mais absurdo, é que ele faz isso
fazendo interferência nos Poderes. Não pode e não vai fazer. Era o que
tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Bloco Parlamentar Democrático. Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
VINÍCIUS LOURO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Nona Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e dezoito.

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

Cutrim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano

Sarney.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos
Caldas, Max Barros, Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé
Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ana do
Gás, Andréa Murad, Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Fábio Braga,
Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Rigo Teles e Sousa Neto. 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: Adriano Sarney, Marcos Caldas, Eduardo Braide,
Wellington do Curso e Júnior Verde. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, quando o Deputado Eduardo Braide solicitou verificação
de “quórum”, informando que o Bloco Parlamentar Independente estava
em obstrução. Da mesma forma fizeram os líderes do Bloco Parlamentar
de Oposição e do Bloco Parlamentar PV-PSD. Constatada a existência
de “quórum”, o Presidente anunciou a discussão e votação, em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, do Projeto de Lei nº 239/2018
(Mensagem nº 076/18) de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei
nº 7.799 de 19 de dezembro de 2002. Na sequência, suspendeu os
trabalhos para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC) bem como a Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos,
o Presidente da CCJC informou que o Projeto de Lei nº 239/18, foi
aprovado pelas Comissões, com o acolhimento das Emendas nº 001 e
014/18, apresentadas, respectivamente pelos Deputados Rogério
Cafeteira e Zé Inácio Lula e rejeitando as demais emendas. Na sequência,
o Presidente submeteu a deliberação do Plenário, o Requerimento
pedindo destaque para as Emendas nºs: 002/18, suprimindo o artigo
referente ao aumento de combustível e 010/18, suprimindo o artigo
referente ao aumento do óleo diesel, ambas de autoria do Deputado
César Pires, que encaminhou à votação, no sentido da sua aprovação.
Assim também o fez o Deputado Wellington do Curso. Contudo, este
requerimento de destaque foi rejeitado. Em seguida, foi submetido a
deliberação do Plenário o requerimento de destaque para a Emenda que
estabelecia a isenção do IPVA das motocicletas até 125 cilindradas, de
autoria do Deputado Eduardo Braide, que encaminhou a votação. Este
requerimento foi rejeitado juntamente com o pedido de votação nominal,
pelos votos dos Deputados: Ricardo Rios, Fábio Macedo, Zé Inácio
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Lula, Rafael Leitoa, Glalbert Cutrim, Doutor Levi Pontes, Marcos
Caldas, Edson Araújo, Cabo Campos, Paulo Neto, Edvaldo Holanda,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira,
Bira do Pindaré, Valéria Macedo, Francisca Primo, Professor Marco
Aurélio, Stênio Rezende e Neto Evangelista. Em destaque a Emenda nº
003/18, de autoria do Deputado César Pires, teve sua votação
encaminhada pelo autor e pelos Deputados Adriano Sarney, Wellington
do Curso e Marcos Caldas, os três primeiros defenderam sua aprovação
e o último se manifestou no sentido oposto, sendo a referida Emenda
rejeitada. Ainda em destaque, foi apreciada a Emenda nº 020/18, de
autoria do Deputado Eduardo Braide. Discutida pelo autor, esta Emenda
também foi rejeitada pelos votos dos Deputados: Antônio Pereira,
Ricardo Rios, Fábio Macedo, Zé Inácio Lula, Rafael Leitoa, Glalbert
Cutrim, Doutor Levi Pontes, Marcos Caldas, Edson Araújo, Cabo
Campos, Paulo Neto, Edivaldo Holanda, Hemetério Weba, Júnior Verde,
Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Valéria Macedo, Francisca Primo,
Professor Marco Aurélio, Stênio Rezende, Bira do Pindaré e Neto
Evangelista. Prosseguindo com a votação da Ordem do Dia, o Presidente
submeteu a deliberação do Plenário o Projeto de Lei nº 239/18, e concedeu
a palavra aos Deputados Professor Marco Aurélio e Rogério Cafeteira,
que defenderam a aprovação do Projeto bem como aos Deputados
Adriano Sarney e Wellington do Curso que se posicionariam
contrariamente a aprovação do Projeto em epígrafe. A votação foi
encaminhada pelo Deputado Max Barros, que também se manifestou
contrariamente. Submetido a deliberação do Plenário, foi rejeitado o
requerimento verbal solicitando votação nominal para o referido Projeto
de Lei. Em seguida, foi colocado em votação, o Projeto de Lei 239/18,
do Poder Executivo, sendo o mesmo aprovado contra os votos dos
Deputados: Adriano Sarney, César Pires, Léo Cunha, Max Barros,
Nina Melo, Roberto Costa e Wellington do Curso. Registrou-se a
abstenção do Deputado Eduardo Braide. O referido Projeto de Lei foi
encaminhado à Sanção Governamental. Ainda em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, foi submetido a deliberação do Plenário o
Projeto de Lei nº 211/2018, capeado pela Mensagem nº 067/2018, de
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a revisão do Plano
Plurianual 2016-2019, instituído pela Lei nº 10.375, de 16 de dezembro
de 2015, com parecer favorável da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle. Para discuti-lo, ouviram-se os Deputados
Eduardo Braide e César Pires, que se manifestaram contrariamente à
sua aprovação. Este Projeto foi aprovado contra os votos dos (as)
Deputados (as) César Pires, Nina Melo, Eduardo Braide, Adriano
Sarney e Max Barros. Com parecer favorável da CCJC, em primeiro
turno, tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 054/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira;
023 e 031/2017 de autoria do Deputado Wellington do Curso. Submetido
a deliberação do Plenário, o Requerimento nº 449/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, convidando o Senhor Joel Fernando Benin,
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (IPREV) a prestar esclarecimentos a esta Casa foi rejeitado
pelos votos dos Deputados: Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo
Campos, Doutor Levi Ponte, Edson Araújo, Edvaldo Holanda, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Marcos Caldas, Neto Evangelista, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula.  Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 450/2018,
da Deputada Nina Melo; 462/2018, do Deputado Adriano Sarney;
465/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré; 468 e 469/2018,
ambos de autoria do Deputado Wellington do Curso; 470/2018, de
autoria do Deputado Eduardo Braide; 471/2018, de autoria do Deputado
Rogério Cafeteira e 472/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso.  Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº
467/2018, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. Da mesma
forma ocorreu no tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente

Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de dezembro de 2018.

Ata da Centésima 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 novembro de dois mil e dezoito.

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

Weba.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Júnior

Verde.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Cabo Campos, César Pires, Doutor
Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio
Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba, Júnior
Verde, Marcos Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rogério Cafeteira, Stênio
Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro e Wellington do Curso.
Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do
Gás, Andréa Murad, Bira do Pindaré, Carlinhos Florêncio, Edilázio
Júnior, Edson Araújo, Graça Paz, Josimar Maranhãozinho, Léo Cunha,
Neto Evangelista, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Sérgio Frota, Sousa Neto e Zé Inácio Lula. O Presidente declarou
aberta a Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em
seguida, efetuou-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da
Sessão anterior e do seguinte Expediente: Requerimentos nºs: 457 e
458/18, ambos de autoria do Deputado Eduardo Braide, solicitando
que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 223D
2018 e o Projeto de Resolução Legislativa n° 074D 2018, de sua autoria;
459/18, do Deputado Rogério Cafeteira, para que seja realizada uma
Audiência Pública, através da Comissão de Educação, Cultura,
Desporto, Ciência e Tecnologia, em data a ser previamente definida,
com o objetivo de elaborar legislação sobre o acompanhamento de
tutores das crianças com necessidades especiais nas salas de aula da
rede pública e particular de ensino; 460/18, da Deputada Valéria Macêdo,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão
ordinária, o Projeto de Lei nº  234/18, de autoria da Senhora Deputada
Valéria Macedo, que dispõe sobre a instituição do dia 14 de agosto
como o Dia maranhense de combate à violência contra a mulher no
Estado do Maranhão e 461/18, do Deputado Cabo Campos,
encaminhando mensagem de pesar pelo falecimento do Sargento PM
Rubens Vitório Melo Borges, ocorrido no último dia 24 de novembro
do ano em curso. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário e
concedeu a palavra ao Deputado Júnior Verde que relatou sua
participação em uma reunião com representantes da CEMAR para
solicitar a extensão do Programa Luz para Todos para o município de
Paraibano. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que a Medida Provisória nº 282/2018 e o Projeto de Lei nº 211/2018,
de autoria do Poder Executivo ficaram transferidos devido acordo de
Liderança. A Proposta de Emenda Constitucional nº 007/2018, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, ficou transferida para a próxima Sessão,
por falta de “quórum” qualificado. Os Projetos de Lei nºs: 089, 104,
108, 141, 185, 193/2018, todos de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
ficaram transferidos para a próxima Sessão, devido à ausência do autor
em Plenário. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), foram aprovados em primeiro e segundo
turnos, regime de urgência, e encaminhados à sanção Governamental
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os Projetos de Lei nº 013/2018, de autoria da Deputada Valéria Macedo,
que dispõe sobre a instituição do “Dia Estadual de Mobilização dos
Homens pelo Fim da Violência Contra as Mulheres” e nº 188/2018, de
mesma autoria, que dispõe sobre o reconhecimento do “Festejo de
Santa Teresa D”Ávila” como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado
do Maranhão. Em primeiro turno, o Plenário aprovou o Projeto de Lei
nº 228/2018, de autoria da Mesa Diretora, que classifica a estrutura
hierárquica de cargos comissionados da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, com parecer favorável da CCJC, acatando Emenda
nº 001, de autoria da Mesa Diretora. Em primeiro e segundo turnos,
foram aprovados, os Projetos de Resolução Legislativa nºs 026/2018,
de autoria da Deputada Valéria Macedo, que acrescenta a alínea “k” ao
Art. 139 da Resolução Legislativa nº 449, de 24 de junho de 2004, no
Regimento Interno da Assembleia Legislativa, criando a Medalha “Maria
Firmina dos Reis”, e 068/2018, de autoria do Deputado Cabo Campos,
que propõe a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao
Senhor Paulo Sérgio Azevedo da Costa, 2º Tenente Bombeiro Militar
do Estado do Maranhão. Com parecer favorável da CCJC, estes projetos
foram encaminhados à promulgação. Em primeiro turno, tramitação
ordinária foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa nº 071/2018,
de autoria da Mesa Diretora, que altera a Resolução Legislativa nº 449,
de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, com parecer favorável da CCJC,
acatando alterações sugeridas pelo relator, Deputado Glalbert Cutrim.
Na sequência o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o
Requerimento nº 449/2018, de autoria do Deputado Eduardo Braide,
convidando o Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores
do Estado do Maranhão (IPREV), Senhor Joel Fernando Benin, para
prestar esclarecimentos a esta Casa, no dia 05 de dezembro, às 11
horas, acerca dos atos de gestão administrativo-financeiro do Fundo
Estadual de Pensão e Aposentadoria do Maranhão (FEPA). Este
Requerimento foi discutido pelos Deputados Eduardo Braide e
Wellington do Curso, que se manifestaram favoravelmente e pelo
Deputado Rogério Cafeteira, que se manifestou contrariamente à sua
aprovação, sendo encaminhado à votação pelos Deputados Rogério
Cafeteira, que manteve seu posicionamento inicial e Max Barros que
se manifestou favorável à aprovação do Requerimento. Nesta
oportunidade, a pedido do Deputado César Pires, foi feita verificação
de “quórum”, quando este anunciou que o Bloco Parlamentar PV-PSD
estava em obstrução, o mesmo acontecendo com o Bloco Parlamentar
de Oposição e com o Bloco Independente, com exceção do Deputado
Eduardo Braide, autor do Requerimento em questão. Constatado que
não havia “quórum” regimental para apreciar este Requerimento, foi o
mesmo transferido para a próxima Sessão, bem como o restante da
matéria constante da Ordem do Dia. Sujeito a deliberação da Mesa foi
deferido o Requerimento nº 443/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso solicitando que seja submetido a deliberação do
Plenário o Parecer nº 353/2018, contrário ao Projeto de Lei nº 169/
2018, oriundo da CCJC. No primeiro horário do Grande Expediente
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o
Deputado César Pires, que falando pelo Bloco Parlamentar PV-PSD,
alertou que o Governo do Estado poderá utilizar recursos do Fundo de
Benefícios dos Servidores Estaduais (FUNBEN) “para tentar cobrir o
rombo na Previdência Estadual, prejudicando a assistência médica e
hospitalar a que o funcionalismo tem direito”. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final o Deputado
Rogério Cafeteira negou que o Governo do Estado tenha retirado
recursos do Fundo de Previdência dos Aposentados e Pensionistas do
Maranhão (FEPA) para outras finalidades que não sejam da Previdência
Estadual. 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,
28 de novembro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Hemetério Weba - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado Júnior Verde - Segundo Secretário, em exercício

Ata da Centésima Quadragésima 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 novembro de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Professor Marco Aurélio.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Antônio Pereira, Doutor Levi Pontes, Edivaldo
Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Josimar Maranhãozinho, Nina Melo, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sousa Neto,
Stênio Rezende, Valéria Macedo e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa
Murad, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max
Barros, Neto Evangelista, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Zé Inácio
Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Requerimentos nºs: 457 e 578/18, ambos de autoria do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei n° 223D 2018, que estabelece as diretrizes para a
implantação do Programa de Intervenção Assistida por Animais – IAA
no Estado do Maranhão e o Projeto de Resolução Legislativa n° 074D
2018, que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”
ao Padre Ailton César de Sousa; 459/18, do Deputado Rogério Cafeteira,
solicitando que seja realizada uma Audiência Pública, através da
Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, em
data a ser previamente definida, com o objetivo de elaborar legislação
sobre o acompanhamento de tutores das crianças com necessidades
especiais nas salas de aula da rede pública e particular de ensino; 460/
18, da Deputada Valéria Macêdo, solicitando que seja discutido e votado
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, logo após a
presente Sessão, o Projeto de Lei nº  234/18, que dispõe sobre a
instituição do dia 14 de agosto como o “Dia Maranhense de Combate
à Violência Contra a Mulher”; 461/18, do Deputado Cabo Campos,
encaminhando mensagem de pesar pelo falecimento do Sargento PM
Rubens Vitório Melo Borges, ocorrido no último dia 24 de novembro
do ano em curso. Não havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura,
o Presidente encaminhou à publicação, o Expediente lido pelo Primeiro
Secretário e concedeu a palavra ao Deputado Wellington do Curso que
relatou sua participação em uma reunião na Associação dos Médicos
do Maranhão e teceu duras críticas ao sistema estadual de saúde,
afirmando que as pessoas que padecem nas filas dos Socorrões, nas
UPA’ s, com o péssimo atendimento. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Na sequência, a Mesa deferiu o Requerimento nº 461/2018, de autoria
do Deputado Cabo Campos, encaminhando mensagem de pesar aos
familiares do Sargento PM Rubens Vitório Melo Borges, pelo seu
falecimento ocorrido no dia 24 de novembro de 2018. No primeiro
horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Wellington do Curso, que
falando pelo Bloco Parlamentar Independente criticou o Governador
Flávio Dino pela redução de mais de três milhões de reais no orçamento
da Secretário da Mulher. Pela Liderança desta Bloco, o Deputado
Eduardo Braide, relatou ter protocolado o requerimento n.º 449/2018,
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convidando o Presidente do Instituto de Previdência do Maranhão, do
IPREV, o senhor Joel Fernando Benin, para que preste esclarecimentos
a esta Casa sobre a gestão do FEPA. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado. No Expediente Final o Deputado Wellington
do Curso voltou à Tribuna para reforçar críticas ao Governador Flávio
Dino por ausência de transparência na administração pública e
desrespeito à Constituição. 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, 29 de novembro de 2018. Deputado Professor
Marco Aurélio - Presidente. Deputado Sousa Neto - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo
Secretário, em exercício.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 06 DE
DEZEMBRO DE 2018 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Bom dia a todos, que Deus seja
louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do
Maranhão. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Francisco Antônio Trianon de
Souza, concedida por meio da Resolução Legislativa n.º 905/2018,
oriunda do Projeto de Resolução Legislativa n.º 065/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide. Antes de chamar o homenageado, quero
fazer uma deferência que é de suma importância. Reverendo, esta
homenagem aqui hoje que V. Exa. que está recebendo, que está sendo
concedida a V. Exa., é um requerimento de autoria do Deputado Eduardo
Braide, pela sensibilidade do Deputado Eduardo Braide, mas é
necessário que V. Exa. saiba que essa comenda é de toda a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. De forma unânime, foi aprovada
por todos os deputados estaduais da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, pelo respeito que todos tem ao Deputado Eduardo
Braide e pelo trabalho que V. Exa. realiza no estado do Maranhão.
Então eu precisava fazer este registro em nome do Presidente Othelino,
Presidente desta Casa e demais pares, mesmo não estando presentes,
seja bem-vindo a Casa do Povo, seja bem-vindo a Assembleia Legislativa
e tome assento no lugar mais alto da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Quero convidar para compor a Mesa também, o Senhor
José Antônio Nascimento, Ministro da Igreja Messiânica. Convidar,
de forma especial, a Senhora Fátima Durans, professora de Ikebana, da
Igreja Messiânica. Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide,
autor da proposição, autor do requerimento, que na manhã de hoje faz
uma justa homenagem em nome de todos os Deputados da Assembleia
Legislativa. Parabéns, Deputado Eduardo Braide, pela sensibilidade e
pela homenagem.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Exmo.
Senhor Deputado Wellington do Curso, Presidente desta Sessão Solene.
Reverendo Francisco Antônio Trianon de Souza, nosso querido
homenageado desta Sessão. O Senhor José Antônio Nascimento,
Ministro da Igreja Messiânica. A Senhora Fátima Durans, professora
de Ikebana da Igreja Messiânica. Senhoras e senhores que compareceram
a esta sessão solene, em primeiro lugar, quero dizer da minha felicidade
de poder ser o autor desta comenda que logo mais será entregue ao
Reverendo Trianon, mas, como bem lembrado pelo Deputado
Wellington, essa é uma matéria que foi aprovada por unanimidade por
todos os deputados desta Casa, o que demonstra realmente o respeito
que esta Casa tem a esse trabalho belíssimo que é feito pela Igreja
Messiânica que neste momento será reconhecido na pessoa do
Reverendo Trianon. Eu vou passar brevemente aqui fazendo um resumo
do currículo do Reverendo Trianon de forma muito rápida. Francisco
Antônio Trianon de Souza, nascido na cidade do Rio de Janeiro, em 1º
de setembro de 1964, é filho de Antônio Freitas de Souza e Neide

Trianon de Souza. Casado, é pedagogo e teólogo, abraçou a carreira
religiosa da Igreja Messiânica Mundial do Brasil em 1984, participando
da 10ª Turma de Formação Sacerdotal com a primeira fase de formação
no Brasil, São Paulo, e segunda fase no Japão, Atami, concluindo o
estágio de estudos em setembro de 1988. A primeira graduação de
Ministro Assistente recebeu em abril de 1991. O segundo grau de
Ministro Adjunto em 1996 e o último grau de ministro dirigente
Reverendo em 2017. Ao longo da sua carreira, desenvolveu atividades
em vários estados no Norte e Nordeste. Foi assistente do responsável
da Igreja Messiânica em 1989 a 1991 no estado do Amazonas. De 1992
a 1997, foi assistente do responsável da Igreja Messiânica do estado
do Pará. De 1995 a 1997, responsável pelo estado do Amapá. Em 1998
e 99, responsável pelo estado do Piauí. De 2000 a 2002, assistente
responsável da Igreja Messiânica Maranhão e coordenador de Jovens
Messiânicos da região Norte. De 2003 a 2004, responsável da Igreja
Messiânica do Rio Grande do Norte. De 2003 a 2015, acumulou a
coordenação de Jovens Messiânicos da região Nordeste. De 2005 a
2011, foi assistente responsável da Igreja Messiânica do estado de
Pernambuco. Em 2017 até os dias atuais, responsável pela Igreja
Messiânica do Maranhão. A Igreja Messiânica Mundial do Brasil, no
Maranhão, conta com 21 unidades, sendo cinco unidades na cidade de
São Luís e as demais unidades nas cidades de São José de Ribamar,
Paço do Lumiar, Codó, Caxias, Imperatriz, Santa Inês, Arari, Pindaré
Mirim, Pinheiro, Mirinzal, Guimarães, Cururupu, Santa Rita, Central,
Bacabal e Colinas no interior, contando com 10 mil fiéis e cerca de 30
mil simpatizantes. Por todo o exposto, conclui-se que o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Francisco Antônio Trianon de Souza
encontra-se plenamente embasado no trabalho em benefício do
Maranhão realizado ao longo dos últimos anos. E aqui, senhoras e
senhores, para fazer também o uso das palavras, não só da letra fria do
papel que traz o resumo da história, um pouco da história do reverendo
Trianon, quero dar aqui o meu depoimento da forma carinhosa, da
forma espirituosa, da forma tranquila, da forma paciente, mas da forma,
acima de tudo, que nos transmite uma luz muito grande e uma paz
muito grande daqueles que já participaram de um culto na Igreja
Messiânica presidido pelo Reverendo Trianon. A forma como ele coloca
as questões trazendo fatos do nosso dia a dia, falando da importância
que nós temos que ter em relação a nossa espiritualidade, o trabalho
também que é desenvolvido pela Igreja Messiânica do Brasil, na parte
de agricultura natural, na parte da espiritualidade, enfim, tudo aquilo
que todos vocês, mais do que ninguém, sabem a beleza que é o trabalho
desenvolvido pela Igreja Messiânica e que neste ato e sinta-se
representado por esta justa homenagem ao Reverendo Trianon.
Reverendo, para mim, é uma felicidade muito grande, eu, que diversas
vezes já fui até a igreja, ao Templo Central da Igreja Messiânica,
participar de um culto presidido por V. Exa., tê-lo aqui na nossa Casa,
que é a Casa do Povo, e vê-lo receber esta homenagem que é mais do
que justa. Parabéns! Parabéns ao Senhor, a toda a sua família e parabéns
a todos aqueles que fazem a Igreja Messiânica, aqui no Maranhão e no
Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Quero convidar o Deputado Eduardo
Braide para fazer a entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman, ao Senhor Francisco Antônio Trianon de Souza.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Wellington e era a retificação que iria fazer, tendo em
vista que a Comenda é a Medalha Manuel Beckman.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Com a entrega da medalha, a
condecoração do agraciado, nada mais justo que o Deputado Eduardo
Braide, continue presidindo a presente Sessão.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

EDUARDO BRAIDE - Senhor Francisco Antônio Trianon de Souza.

O SENHOR HOMENAGEADO FRANCISCO ANTÔNIO
FRANCISCO TRIANON DE SOUZA – Bom dia a todos.
Excelentíssimo Senhor Deputado Eduardo Braide, autor desta
Proposição, bom dia, Exmo. Senhor Deputado Wellington do Curso,
que preside essa Sessão Solene, muito bom dia. Gostaria de agradecer
a esta Casa, que é a Casa do povo do Maranhão, por ter nos honrado
com esse reconhecimento. Eu preparei algumas coisas porque, como
eu imaginava, estou mais nervoso do que lá na Igreja Messiânica, que é
a minha casa, onde eu me sinto mais seguro. Em primeiro lugar, eu
gostaria de agradecer a atenção desta Casa, não somente comigo, mas
com a Igreja Messiânica, a qual represento hoje. Realmente é uma
honra, porque, sendo esta a Casa do povo do Maranhão, a quem
também nós oferecemos o nosso sacerdócio religioso diariamente, é
um prazer estar aqui e uma alegria muito grande. Esta terra em que eu
tenho a alegria de viver hoje pela segunda vez, e no espaço da distância
que eu estive fora, eu, saudoso, às vezes lembrava do camarão, do cuxá
e dos meus amigos que deixei aqui. Hoje estão presentes. E eu me
lembro, quando jovem ainda, lá no Rio de Janeiro, nós recitávamos na
escola a Canção do Exílio. E eu fui lá me relembrar na banca da escola
primária. E fora daqui, voltando essa segunda vez, eu reconheço: “Nosso
céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques
têm mais vidas e nossas vidas mais amores”. Em cismar, sozinho, à
noite, lá em outro local, mais prazer eu encontrava aqui, porque minha
terra tem palmeira onde canta o sabiá. E Gonçalves Dias fazia uma
pequena oração: “Não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte
para lá, sem que eu desfrute os primores que eu não encontro cá. Sem
que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá”. Então eu estou aqui
pela segunda vez com a permissão e graça de Deus antes de morrer,
como o poeta colocou na Canção do Exílio. E da janela da minha casa,
do beiral da minha casa, eu também estou escutando os bem-te-vis,
como Josué Montelo também um grande maranhense escreveu. Assim
esse é o primeiro motivo de alegria de estar de volta ao Maranhão. E o
segundo motivo que me fez estar aqui, representando os messiânicos,
que me obriga a explicar a todos, é que eu recebo essa honraria em
nome de dez mil messiânicos que há 52 anos desenvolvem de forma
voluntária, aqui em todo o Estado, o trabalho de assistência religiosa
através da transmissão da energia do Johrei, método que restabelece o
equilíbrio do corpo e do espírito, permitindo que inúmeras pessoas
recuperem sua saúde mental, sua saúde física e espiritual. Além dessas
atividades, temos a agricultura natural que, por intermédios das oficinas,
da assistência técnica e da própria prática nós desenvolvemos. E além
do belo que propagamos. E incentivamos a apreciação por meio de
várias iniciativas nas diversas expressões artísticas. Esse trabalho
voluntário oferecido à sociedade maranhense, que tanto nos orgulha,
nos aproximou do nosso parceiro e colaborador o Deputado Eduardo
Braide que comunga de muito dos nossos ideais. Explico, portanto,
que o fundador da nossa instituição Igreja Messiânica, o filósofo e
teólogo japonês Mokiti Okada, também conhecido como Meishu-Sama,
nos alertou que por mais de 3.000 anos a humanidade está se afastando
cada vez mais da lei da natureza, que é a lei do universo, a vontade de
Deus, a verdade. Isso ocorreu porque movido pelo materialismo e pelo
egoísmo desenvolveu uma ambição desmedida e inconsequente, desta
forma o homem vem destruindo o equilíbrio do planeta e criando para
si e para o seu semelhante uma grande infelicidade. O nosso mestre
Meishu-Sama afirmou ainda que as consequências desse desrespeito
às leis naturais podem ser verificadas em todos os campos da atividade
humana, como agricultura, na medicina, na educação, na saúde, na arte,
no meio ambiente, na política, na economia e em diversas questões
sociais. É evidente que essa situação que vivemos hoje chegou ao seu
limite. Se continuar agindo assim é certo que o homem acabará por
destruir a si mesmo e ao planeta, razão pela qual o Senhor Meishu-
Sama fundou a nossa instituição Igreja Messiânica, com a missão de
alertar a sociedade para essa triste realidade e, através de sua filosofia,

ensinar um caminho que reconduz as pessoas a vida baseada no
espiritualismo e no altruísmo, que é capaz de restituir ao homem, à
humanidade e ao planeta esse equilíbrio original. É uma vida plenamente
harmonizada com a natureza e com o universo. Nós messiânicos então
temos o johrei, agricultura natural e o belo, que são práticas básicas
dessa filosofia de Meishu-Sama, que são capazes de transformar todas
as pessoas materialistas em espiritualistas e as egoístas em altruístas,
restituindo ao planeta o equilíbrio original. O nosso objetivo final é
conduzir a humanidade a uma vida que concorde com a lei da natureza
e construir uma nova civilização alicerçada na verdadeira saúde, na
prosperidade e na paz. Portanto, Senhores Deputados que fazem parte
desta Casa e que trabalham para a melhoria não só do nosso Estado,
porque sem o nosso Estado não haveria o Brasil, então todo o trabalho
que é feito aqui está concomitante com o nosso ideal da Igreja
Messiânica. Então Senhor Presidente, Senhores Deputados, o meu
nobre pensamento é que essa medalha não pode ser entregue somente
a mim, de que sou a única pessoa, mas é que represento 10.586
messiânicos que estão espalhados pelo Maranhão, desde a Baixada
Maranhense até o leste, em Caxias, ao sul Imperatriz, Santa Inês e
todo o Estado. Que todos os dias, e neste momento exato, estão fazendo
alguma ação para que este Estado, para que o nosso país se torne um
lugar melhor. Então agradeço a esta Casa, porque esse reconhecimento
vou levar para todos os meus companheiros messiânicos e comunicar
que esta Casa também concorda com os nossos ideais e está trabalhando
para o mesmo fim, que é o nosso, de transformar o Maranhão em um
paraíso, o Brasil em um paraíso e a humanidade em um paraíso.
Portanto, agradeço esta honra. E quero dizer que em nome de todos os
messiânicos do estado do Maranhão fico muito honrado e recebemos
isso com uma motivação para que continuemos o nosso trabalho. Então,
a V. Ex.ª muito obrigado por essa deferência, por esse obséquio a nossa
instituição Igreja Messiânica Mundial. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE – Gostaria de mais uma vez parabenizar nosso
queridíssimo Reverendo Trianon, já condecorado aqui com a
homenagem, o Deputado Wellington sabe que a maior honraria que a
Assembleia Legislativa pode conceder a uma pessoa é a Medalha
Manuel Beckman, essa que lhe foi entregue, e dizer da felicidade em tê-
los aqui, nesta sessão especial, e falar da felicidade maior de ter sido o
autor dessa proposta que foi apresentada por mim, mas é uma proposta
de toda Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão porque foi
aprovada por unanimidade dos deputados presentes aqui na Casa.
Dizer, Reverendo, que é uma felicidade muito grande em ter todos
esses amigos aqui da Igreja Messiânica partilhando este momento. E
antes de encerrar essa solenidade, eu concedo a palavra ao querido
deputado estadual Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Bom dia a todos, que Deus seja louvado, que Deus estenda as suas
mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população.
Sejam todos bem-vindos à Casa do Povo em nome do Presidente
Othelino, em nome dos demais deputados estaduais, sejam bem-vindos
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Deputado Eduardo
Braide, presidindo a presente sessão solene, homenageado, Reverendo
Francisco Antônio Trianon de Souza, Senhor José Antônio Nascimento
e a Senhora Fatima Durans, sejam muito bem-vindos a Casa do Povo e
à Assembleia Legislativa, como eu já havia mencionado antes. Deputado
Eduardo Braide, não tinha como deixar de tecer um simples comentário,
principalmente dada a importância do homenageado. E chega na quinta-
feira, já que as nossa homenagens são nas quintas-feiras, muitos
deputados já estão em outras atividades, mas, quando o Deputado
Eduardo Braide me fez o convite, de imediato eu aceitei e tomei ciência
não só do currículo do homenageado, mas do trabalho que realiza,
principalmente na sociedade em que vivemos, trazendo para os aspectos
mais tristes da sociedade que é uma sociedade hipócrita, que as pessoas
não se cumprimentam, que as pessoas não se respeitam, que as pessoas
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não se olham nos olhos, que as pessoas se acham autossuficientes, as
pessoas se acham melhores do que as outras e, às vezes, se escondem
atrás de um cargo, atrás de um curso superior, com arrogância, com
prepotência e muitos esquecem que do pó nós viemos e ao pó nós
retornaremos, porque a nossa passagem aqui na Terra ela é muito
rápida, ela é efêmera, e a oportunidade que temos hoje de fazer esta
homenagem, inclusive vivenciada por todos vocês, a humildade do
homenageado não trazendo para si a homenagem, mas externando a
homenagem a todos os messiânicos, a todos que fazem parte da igreja,
a todos os seus familiares, amigos, as pessoas que não estão aqui na
Sessão Solene, mas que bem lembradas por ele, desde a Baixada, ao
Leste do Maranhão, ao Sul do Maranhão, aos rincões mais distante
que onde, às vezes, não chega o braço do Estado, não chega o braço da
administração pública, não chega o braço da prefeitura, chega o braço
da igreja com as suas ações, com a sua palavra e levando bom ânimo,
levando esperança e principalmente como a Igreja Messiânica faz,
além da palavra, além do trabalho espiritual que se faz, outras ações
desenvolvidas pela igreja. Aqui nesta Casa, inclusive contamos com o
apoio do Deputado Eduardo Braide, nós temos um projeto, que é o
Projeto de Valorização da Vida e o Combate ao Suicídio. É um tema que
precisa ser retirado da gaveta, não é que se ao comentar, falar sobre o
suicídio, por exemplo, que as pessoas estão incentivando o suicídio,
não! É que é um tema muito próximo da gente, um tema muito próximo
das mulheres que, às vezes, estão separadas dos seus maridos, um
tema muito recorrente com a nossa juventude e o anteparo que essa
juventude encontra, que a sociedade encontra na igreja. E é por isso
que eu não poderia deixar de fazer essa referência elogiosa tanto ao
Deputado Eduardo Braide, pela sensibilidade da homenagem, como
pelo homenageado, mesmo com outros afazeres, mas eu ainda permaneci
para ouvi-lo. E algo muito importante que permeia no coração de um
homem que agrada a Deus, é a gratidão e a humildade. Jesus curou 10
leprosos, apenas 1 voltou para agradecer. E, além da gratidão, esse
único leproso que voltou recebeu a salvação, e Jesus disse: A tua fé te
curou, mas para esse que voltou Jesus disse: A tua fé te salvou. Então,
Deus tem um carinho especial, uma atenção especial para um coração
grato, para um coração agradecido, bem como a humildade. E, na manhã
de hoje, de forma pedagógica, para todos nós, nós podemos contemplar
a gratidão e a humildade de um homem que tem na sua trajetória de vida
o respeito ao próximo, levar o amor ao próximo, o carinho que tem
pelo Estado do Maranhão, ao citar dois grandes nomes da nossa história
e ao citar de forma tão precisa algo que ele teve o contato e que ele
conheceu lá atrás, e trazendo Gonçalves dias para nossos dias atuais.
Que Deus continue abençoando a sua vida plenamente. Reverendo,
tudo que tu tocares seja próspero, seja abençoado em nome de Jesus,
que Deus continue abençoando a sua vida, abençoe a sua família, abençoe
a sua igreja, abençoe a todos que estão próximos. E que nós possamos
acreditar, possamos crer e continuar tendo esperança de um Brasil
melhor, de um Maranhão melhor. E que as cidades onde tem as suas
igrejas possam ser melhor. Que Deus continue abençoando a sua vida,
Deputado Eduardo Braide, da mesma forma. Deputado Eduardo Braide
está se despedindo. Temos poucos dias ainda com o Deputado Eduardo
Braide na Assembleia Legislativa, deputado atuante em dois mandatos
O Deputado Eduardo Braide estará dando a sua contribuição para o
Brasil lá na Câmara Federal. Então parabéns pela sensibilidade,
parabéns pelos dois anos, dois mandatos na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. E, para mim, é uma honra ter iniciado e presidido
esta Sessão. E é uma honra estar falando para todos vocês. Então que
Deus estenda as suas poderosas mãos sobre a vida de todos vocês.
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDUARDO BRAIDE - Já finalizando a Sessão Solene, mais uma vez
agradecer a presença especial de cada um de você. Saber que essa
homenagem que o Reverendo Trianon recebe hoje de forma justa e
merecida chegará ao conhecimento de outros Messiânicos que estão no
Maranhão por dever de justiça. E dizer da felicidade, Reverendo. Quando
puder está de volta lá em mais um culto da gratidão lá na Igreja

Messiânica, será um prazer. Muito obrigado pela presença de cada um
de vocês e parabéns pela merecida homenagem. Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 30 DE NOVEMBRO
DE 2018 ÀS 11H.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro
aberta a sessão solene convocada para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo, Manuel Beckman, ao Ministro Raimundo Carreiro Silva,
concedida por meio do Decreto Legislativo n.º 339/2007, oriunda do
Projeto de Decreto Legislativo nº 005/2007, de autoria do Deputado
Max Barros. Convido, para compor a Mesa, o Exm.º Senhor Ministro
Raimundo Carreiro Silva, o Exm.º Senhor Deputado Federal e Senador
eleito, Weverton Rocha, o Exm.º Senhor Deputado Federal Pedro
Fernandes, o Exm.º Senhor Luís Gonzaga Martins Coelho, Procurador
Geral de Justiça, o Exm.º Senhor Corregedor Eduardo Jorge Nicolau,
Corregedor do Ministério Público; Exm.º Senhor Conselheiro Edmar
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado, e o Exm.º Senhor Cleomar
Tema, Presidente da Famem. Registro as presenças do Procurador
Paulo Reis, do Ministério Público de Contas, do Deputado Estadual
Márcio Honaiser, deputado estadual eleito, do Exm.º Senhor Rodrigo
Coelho, Prefeito de São Raimundo das Mangabeiras, do Senhor
Germano Marins, Defensor Público e Ex-prefeito de Loreto, do Exm.º
Senhor Vereador e Deputado Federal eleito, Pedro Lucas Fernandes,
do Senhor Luís Silveira Lima Júnior, Vice-Prefeito de São Raimundo
das Mangabeiras, do Senhor João Dantas, Ex-prefeito de Simbaíba, e
dos Vereadores Leonardo Emir Alencar e Júlio Costa, de São Raimundo
das Mangabeiras. Convidamos todos a se postarem em posição de
respeito para ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro, interpretado pela
cantora Tássia Campos, acompanhada pelos músicos Marconi Gal e
Aníbal Cristian.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Max Barros, autor da
Proposição.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS – Bom dia a todos.
Inicio cumprimentando a Mesa, inicialmente, na pessoa do Presidente
desta Casa, Deputado Othelino Neto, e ao mesmo tempo queria
agradecer ao Presidente porque não é usual, nesta Casa, fazermos
Sessões nem Ordinárias nem Solenes, na data de sexta-feira. E, por
concessão do Senhor Presidente, para conciliar com a agenda do nosso
homenageado que nós fazemos questão de homenageá-lo quando ele
estivesse ainda na Presidência do TCU, nós estamos abrindo um
precedente nesta Casa e eu agradeço aqui ao Presidente da Casa. Queria
cumprimentar esta pessoa que nós vamos tecer mais comentários, no
decorrer deste pronunciamento, nosso homenageado que nos honra
muito de estar aqui na Assembleia, o Ministro e Presidente do TCU
Raimundo Carreiro. Queria cumprimentar esta nova geração de
políticos, Deputado Federal e Senador eleito, Weverton, que nos honra
com a sua presença para homenagear o Ministro Carreiro.
Cumprimentar o Deputado Federal e, acima de tudo, uma referência na
engenharia do nosso Estado, aprendi muito com ele, Deputado Pedro
Fernandes. Cumprimentar esse conterrâneo de região que ama tanto o
Sul do Maranhão e o Sertão e que faz um trabalho dignificante no
Ministério Público, nosso amigo, Procurador de Justiça, Luís Gonzaga
Martins Coelho. Cumprimentar também outra pessoa que dignifica o
Ministério Público, foi meu contemporâneo de Marista e nos honra
com a sua presença, o Corregedor Eduardo Jorge Nicolau, Corregedor
do Ministério Público. Cumprimentar essa pessoa que nos orienta
sempre e faz também o dever de julgar, mas exerce mais a orientação,
quando possível, e orienta também todos os prefeitos, gestores, e é
uma referência no Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Edmar
Cutrim. Cumprimentar essa grande liderança do Maranhão, que lidera
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os prefeitos do nosso Estado, o Presidente da Famem, Cleomar Tema.
Cumprimentar também, o Deputado eleito, ex-companheiro da UEMA,
Márcio Honaiser, já está se ambientando com esta Casa e participando
desta solenidade em homenagem ao nosso Presidente do TCU.
Cumprimentar o Prefeito da Cidade em que o homenageado viveu sua
infância e juventude, Rodrigo Coelho, de São Raimundo da Mangabeira.
Os Vereadores também de Mangabeira, que fizeram questão de vir aqui
homenagear o Doutor Carreiro, os Vereadores Leonardo, Emir Alencar
e Júlio Costa. Eu queria cumprimentar o ex-Prefeito, Defensor Público
e companheiro de jornada na política aqui, o Senhor Germano Martins.
Eu queria cumprimentar a nova geração de políticos aqui, que vem
suceder o seu pai, eu acho que ainda o DNA sempre é melhorado, com
certeza com mais brilhantismo, o Deputado Federal eleito Pedro Lucas
Fernandes. Queria cumprimentar o vice-prefeito de Mangabeiras, o
Senhor Luís Silveira Lima Júnior. E cumprimentar também o ex-juiz e
hoje membro do Ministério Público de Contas, o senhor Paulo Reis,
que está presente. Queria cumprimentar todos os senhores e senhoras
presentes, aos amigos do Dr. Raimundo Carreiro e estamos aqui hoje
em um dia memorável para a Assembleia Legislativa do Maranhão,
pelo justo reconhecimento ao ilustre maranhense Raimundo Carreiro
Silva, Ministro e Presidente do Tribunal de Contas da União que
recebe, nesta solenidade, a Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman. Unanimemente os parlamentares do Legislativo estadual
votaram o projeto de resolução, de minha autoria, para conceder ao
Ministro Carreiro a maior distinção que os legítimos representantes
do povo do Maranhão podem destinar a um cidadão. Manuel Beckman
bem simboliza as raízes rebeldes e vanguardistas do povo do nosso
Estado, sendo considerado um pró-mártir da Independência do Brasil,
bem antes até do que Tiradentes. Beckman, assim como o nosso
homenageado de hoje, também foi vereador aqui no nosso Estado.
Certamente V. Ex.ª está mais do que credenciado para receber a maior
honraria desta Casa, entregue a figuras que se destacam pela vida,
trabalho e defesa do nosso Estado. A história do Presidente Carreiro,
companheiro há 40 anos de dona Maria José, seu ponto de apoio, de
equilíbrio e de suporte nos momentos difíceis, pai de Juliana e Felipe,
os dois também seguiram a mesma carreira do pai, advogados, e André
odontólogo, avô de 05 netos, teve início no município de Benedito
Leite. Sua infância e juventude, entretanto, foi vivenciada em sua querida
Mangabeiras, cidade simpática e de povo acolhedor. Desde muito cedo
o jovem Carreiro começou a trabalhar para ajudar nas despesas da
família. Essas atividades, comuns no interior do nosso Estado àquela
época, retardaram o início dos estudos do nosso homenageado. Mas as
dificuldades foram enfrentadas com determinação, mescladas com a
convivência com a natureza, com os amigos, com a liberdade e com
carinho dos familiares. Não tenho dúvida, Ministro Carreiro, que este
período contribuiu enormemente para forjar o seu caráter determinado,
de correção, de amor ao próximo, do sertanejo maranhense Raimundo
Carreiro. O início, tardio dos estudos, foi recuperado rapidamente
com sua inteligência e aplicação, culminando com sua formação
acadêmica em advogado. Chegou a trilhar os caminhos da política
elegendo-se vereador, como temos vereadores aqui de Mangabeiras,
também Presidente da Câmara de São Raimundo das Mangabeiras.
Mudou-se para Brasília em 1968, no Congresso Nacional iniciou sua
trajetória como servidor público na Gráfica do Senado. Na Câmara
alta, o Ministro Carreiro exerceu as mais diversas funções e cargos.
Sendo, sem dúvida alguma, uma memória viva daquela instituição onde
sempre foi conhecido pelo seu zelo, competência, seriedade e dedicação.
Angariou, durante toda sua trajetória naquele Poder, o respeito e a
simpatia dos funcionários e senadores. Ocupando um dos cargos mais
relevantes do Senado, o de Secretário Geral da Mesa. Não tinha horário
para o trabalho. Às vezes virava a madrugada sempre contando com a
compreensão dos seus familiares. Senhoras e Senhores, conheci o
Ministro Carreiro justamente quando exerci o cargo de Secretário Geral
da Mesa. Eu, como Deputado Estadual nos idos de 2005, fazia parte,
junto com o Renato Casa Grande, Edson Andrino e outros
parlamentares, inclusive o Deputado Pedro Fernandes, da Frente

Parlamentar, que trabalhava pela aprovação da PEC das Ilhas Costeiras.
A qual buscava a regulação fundiária e a titularização das terras da
União situadas nas ilhas. Fui apresentado ao Ministro pelos senadores
do Maranhão à época, que o apontaram como uma referência do Senado.
A primeira impressão que tive do Presidente Carreiro foi de uma pessoa
competente, simples e de imenso amor pela sua terra natal. Em função
dos cargos ocupados no Senado tinha conhecimento sobre todas as
instituições e órgãos federais por dever de ofício, porque lidava
institucionalmente com eles. Podemos dizer que seu contato mais
próximo, entretanto, Ministro Carreiro, era com o Tribunal de Contas
da União, já àquela época, que, além das relações inerentes ao seu
trabalho, visitava com frequência para buscar e levar a auditora daquele
órgão, dona Maria José, sua esposa, com quem também trocava
impressões diárias sobre as atividades de ambos. A saída do Ministro
Carreiro do Senado podemos considerar como um coroamento de toda
sua trajetória naquele órgão, naquela instituição. Indicado pelo
Presidente da República para o cargo de Ministro do Tribunal de
Contas da União, teve seu nome aprovado por unanimidade por todos
os senadores. Quando da sabatina, foi-me relatado um fato interessante.
Todos candidatos a ministros são submetidos a essa sabatina. E um
Senador questionou: “Ao longo de mais 20 anos, sabatinamos todos os
dias o Carreiro. Ele que dirime as nossas dúvidas. Qual o sentido de
fazer uma reunião agora para isso agora? Ele já foi sabatinado ao longo
de todos esses anos”. Encerrada mais uma etapa vencedora do Ministro
Carreiro, viria um novo desafio, o Tribunal de Contas da União. Visto
na corte de segunda a sexta-feira entrando pela manhã e saindo só à
noite. Foram nove anos de muito trabalho como ministro, chegando a
ser considerado pela imprensa nacional como um dos mais presentes e
produtivos ministros do Tribunal de Contas da União. Sempre agindo
com ética e correção, e formulando votos bem fundamentados e
consistentes. Esses fatos o credenciaram para a Presidência do Tribunal.
Como Presidente, o Ministro Carreiro foi defensor do combate à
corrupção, do diálogo com os outros órgãos de controle. Além disso
modernizou o TCU dando celeridade aos processos aliado aos preceitos
da economicidade e da legalidade, visando sempre o interesse do cidadão.
Aqui aproveito para citar o trecho de um dos muitos inscritos de Rui
Barbosa, criador do Tribunal de Contas da União, que traduz o espírito
altivo e corajoso do Ministro Carreiro. Disse Rui Barbosa: “A República
não precisa fazer-se terrível, mas de ser amável; não deve perseguir,
mas conciliar; não carece de vingar-se, mas de esquecer; não tem que se
coser na pele das antigas reações, mas que alargar e consolidar a
liberdade”. Aqui também cabe ressaltar, ministro, seu engajamento
como servidor público em momentos relevantes para o ordenamento
jurídico constitucional do País, a exemplo da elaboração de nossa
Constituição Federal de 88 e o plebiscito sobre a reforma do sistema
de governo realizado em 98, episódios que mostram notadamente sua
transparência e compromisso com a administração pública do Brasil. É
por isso, minhas senhoras e meus senhores, que peço constar nos
Anais desta Casa que o Maranhão se orgulha de V. Ex.ª, Ministro
Carreiro, um homem cuja história de vida mostra força de vontade e
determinação como pilares desse caminho de muitas conquistas que
não foram só no âmbito pessoal, o Maranhão também recebeu obras
importantes por meio do seu prestígio, e aqui nós podemos invocar as
testemunhas das principais lideranças de Mangabeiras. Quando
demandado, ele viabilizou a construção do maior hospital de
Mangabeiras que está lá servindo à população daquele município bem
como a construção da Escola Técnica daquele município. Mantém até
hoje, lá também, a casa em que foi criado por Dona Celina e Senhor
Pedro Costa, e a casa em memória de sua mãe, Dona Maria Pinheiro.
Sinto-me feliz de ser o autor da proposta que considerará em instantes
a V. Ex.ª a Medalha Manuel Beckman. Esta honraria com certeza irá se
juntar às inúmeras outras recebidas por V. Ex.ª durante a sua trajetória.
Eu pude verificar no curriculum do Ministro Carreiro o quanto que ele
tem de reconhecimento através de comendas que recebeu em todo este
País. Aqui faço uma referência especial a Dona Maria José, sua esposa,
que, mesmo não estando presente nesta solenidade, fez questão de
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compartilhar conosco alguns dos momentos que marcaram a sua vida.
Ministro Carreiro, fique certo de que esta não é somente uma homenagem
da Assembleia Legislativa, volto a dizer, é o reconhecimento do
Maranhão por todo o seu trabalho e por toda a sua história. A lição que
V. Ex.ª nos passa é que somente pelo estudo e dedicação, persistência
e defesa dos valores é que os nossos jovens vão poder, assim como o
senhor, contabilizar inúmeros feitos. Encerro as minhas palavras
resgatando o escritor Ferreira Goulart em seu discurso de posse na
Academia Brasileira de Letras, imortal maranhense, deixou gravadas
palavras que representam a essência do Ministro Carreiro, que também
citou um trecho desse verso quando da sua posse como Presidente do
TCU: “Tomo rumo inesperado que a algum lugar desconhecido há de
levar-me. Pode alguém se espantar ao me ouvir dizer que posso
encontrar o novo nesta casa, que é o reduto mesma da tradição. E pode
ser que esteja certo. Não obstante, como a vida é inventada, em qualquer
lugar e em qualquer momento, algo inesperado pode acontecer. Espero
que aconteça, mas que seja uma surpresa.” E eu queria dizer a todos
que estão aqui presentes hoje que essa medalha é, acima de tudo, uma
homenagem às pessoas que se destacam, é a maior honraria que nós
podemos, a Assembleia, oferecer às pessoas que se destacam no seu
exercício profissional, na sua carreira, e, com certeza, o Ministro
Carreiro preenche todos estes requisitos. Mas para mim é mais do que
homenagem ao Ministro, é também um indicativo que a gente quer dar
para os jovens maranhenses no sentido que hoje os valores estão tão
conturbados, o valor material vale tanto, a vontade de ficar rico muito
rápido, de conseguir as coisas muito rápidas, com pouco esforço. Eu
acho que esta homenagem, além de interesse de homenagear o Ministro
Carreiro mostra para a juventude que o caminho é o caminho seguido
pelo Carreiro, é o caminho do estudo, do esforço, do trabalho. Quantos
anos o Carreiro passou no Senado trabalhando em vários cargos, do
mais simples a chegar ao maior cargo do Senado! Quanto ele estudou
para recuperar o tempo perdido pelo seu esforço pessoal, pela sua
dedicação, e chega a ser Ministro do TCU, um dos cargos mais altos da
República e isso mostra para juventude que o valor principal não é o
dinheiro, não é conseguir as coisas rápidas, mas é o esforço, é a
dedicação, é o estudo, e é o trabalho. E isso, o Ministro Carreiro serve
de exemplo para nossa juventude. E como citei um maranhense, Ferreira
Gullar, vou citar um brevemente para encerrar, um outro sertanejo, só
que na linha romântica, o maior poeta romântico do Brasil, Goncalves
Dias, que na sua “Canção do Tamoio” disse: “A vida é combate que aos
fracos abate, que os fortes e bravos só podem exaltar”. Ministro
Carreiro, Vossa Excelência é um forte, Vossa Excelência é um bravo!
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Convido o Deputado Max Barros para fazer a entrega da
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Ministro
Raimundo Carreiro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Agora concedo a palavra ao Senhor Raimundo Carreiro,
homenageado desta Sessão Solene.

O SENHOR MINISTRO RAIMUNDO CARREIRO - Bom
dia a todos. Inicio cumprimentando o Deputado Othelino Neto,
Presidente da Assembleia, o Deputado Max Barros, que é o autor
desta homenagem; Senhor Deputado Federal e Senador eleito, o
Weverton, que está aqui nos homenageando; o Senhor Deputado Federal
Pedro Fernandes, meu velho amigo e conhecido; o Senhor Luís Gonzaga
Martins Coelho, que é o Procurador Geral de Justiça; o Senhor
Corregedor do Ministério Público, Jorge Nicolau; o Exmo. Senhor
Conselheiro Edmar Cutrim; o Exmo. Senhor Cleomar Tema, que é o
Presidente da Faema e que estão compondo a Mesa desta Solenidade.
Então com a permissão do Presidente quero registrar aqui também,
Senhor Presidente, não poderia deixar de registrar nos Anais da
Assembleia a presença do Doutor Paulo Reis, que é Procurador junto

ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão; José Costa, que foi o
Reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão; o Luís Silveira Lima Júnior, que é o Vice-Prefeito da cidade
de São Raimundo das Mangabeiras; o Rodrigo Coelho, que é o prefeito
de Mangabeiras, que veio aqui nos prestar esta homenagem; o Germano
Martins, que é defensor público e ex-Prefeito de Loreto. Os Vereadores
Leonardo, o Emir e o Júlio, mais conhecido como o Júlio do Fotolaser;
o Rodrigo Coelho que já acabei de falar e também registrar a presença
do Deputado Márcio Honaiser, que é o Deputado Estadual eleito pelo
Estado do Maranhão, que a partir do dia 1º de janeiro estará compondo
este colegiado aqui que é a Assembleia do Estado do Maranhão. E
cumprimento todos os meus amigos, como o Armando, a Dulci e tantos
outros que estão aqui presentes nesta solenidade, em que o Presidente,
com a sua generosidade, abriu uma exceção para que eu estivesse aqui
em uma sexta-feira. E eu conheço o Parlamento e sei que às sextas-
feiras, aliás, a partir da quintas-feiras já são liberados para que os
Deputados retornem às suas bases para voltar ao contato com o seu
povo. E V. Ex.ª teve a generosidade de atendendo ao apelo do Deputado
Max Barros, também o meu, que só poderia estar presente nesta data,
de fazer esta Sessão aqui em uma sexta-feira. Mas vou ler o meu
discurso que preparei e peço a generosidade dos senhores se eu me
alongar, mas eu preciso discorrer para os senhores o que eu fiz e o que
venho fazendo para merecer uma homenagem tão seleta, tão rigorosa,
tão alta que é o Estado do Maranhão, que é a Medalha Manuel
Beckman, que é Patrono desta Casa, como vimos ali na entrada. No
frontispício da Casa está lá o nome do Manuel Beckman. Então que
minhas primeiras palavras devam ser de manifestação e de alegria.
Alegria de estar aqui hoje, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, para receber esta honrosa homenagem que me prestam V.
Exas. Agradeço a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman,
que recebo com muito orgulho e gratidão. Agradeço em particular, com
muito carinho, ao Deputado Max Barros que propôs e os Senhores
Deputados tiveram a bondade e a generosidade de acolher a sua
manifestação. Aprendi. E muitos anos se passaram até que eu chegasse
à posição mais importante que ocupei naquela Casa, a de Secretário
Geral da Mesa do Senado. Ali atuei como Secretário Geral por 12 anos
até ser escolhido para o Tribunal de Contas da União, que hoje tenho
a honra de presidir. Ali continuo sendo um servidor público e nada me
preocupa e me interessa mais do que servir. Vivemos tempos difíceis e
temos todos que contribuir para que o Brasil avance, cada um no seu
âmbito de ação. Temos novos governantes e parlamentares eleitos por
todo o país. Isso por si só já renova as esperanças e motiva para o
trabalho. Que Deus nos ilumine nessa nova quadra que se inicia a
partir do dia 01 de fevereiro. Aqui temos deputados e senadores eleitos
que vão assumir novas responsabilidades a partir do dia 01 de fevereiro
do próximo ano de 2019. Muitos mudando de Casa, mudando de
posições, com a experiência que vão levar vamos dizer assim, numa
linguagem mais antiga, da província, vão levar para a Câmara Federal e
também para a casa da Federação, que é o Senado Federal, onde poderão
defender o seu estado e a nação brasileira. A medalha Manuel Beckman
me honra duplamente. Primeiro pela homenagem em si. Mas a história
do patrono dessa comenda é que me motiva e me orgulha ainda mais.
Beckman, como filho de Alemão que era, foi um dos heróis da história
do nosso estado e é considerado um pró-mártir da independência por
vários autores. Como sabem vossas excelências, Manuel e o seu irmão
Tomas envolveram-se em divergências entre proprietários locais e
religiosos da Companhia de Jesus, por causa da escravização dos
indígenas. O desentendimento culminou, na noite de 24 de fevereiro de
1684, numa violenta reação contra o monopólio da Companhia Geral
de Comércio do Maranhão. A rebelião envolveu entre 60 e 80 dos
chamados homens bons da região. Debelada a revolta no ano seguinte,
Manuel Beckman e Jorge Sampaio de Carvalho, considerados líderes
do movimento, receberam como sentença a morte pela forca. Os demais
envolvidos foram condenados à prisão perpétua. E como se sabe, os
dois foram executados no dia 2 de novembro de 1685. E aqui eu faço
uma pausa, Doutor Gonzaga, que é Procurador Geral de Justiça, para
dizer que já naquela época, embora fosse para o mal, mas o processo
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teve uma celeridade extraordinária. Demorou 20 meses e 6 dias para
levar Beckman e o seu companheiro à forca. Então Beckman é lembrado
até hoje aqui em São Luís. Tem o nome homenageado na praça onde se
ergue a pirâmide de Beckman, no prédio desta Assembleia e a medalha
que hoje, com muita honra, recebo desta Casa. Como já disse a Vossas
Excelências, atualmente presido o Tribunal de Contas da União, órgão
que auxilia o Poder Legislativo Federal para o controle externo das
contas da União. Estamos acostumados a prestações de contas, assim
presto contas do que pude realizar à frente do Tribunal para, dessa
maneira, também tornar-me merecedor da homenagem que estou
recebendo hoje. Eu vou falar um pouco da minha trajetória, o Deputado
Max Barros já teve a oportunidade de falar, mas eu vou falar para
justificar o merecimento que a Assembleia me reconheceu. Então eu
comecei minha vida no Senado em 1968, que agora no dia 8 de dezembro
se completam 50 anos. Lá eu militei como servidor por 39 anos,
ocupando todas as funções da administração da Casa, desde chefe de
sessão, chefe de serviço, assessor, fui diretor de secretaria e também
fui, que foi o último cargo que eu exerci lá, Secretário Geral da Mesa.
Então, nessa função de Secretário Geral da Mesa, eu tive a honra,
Senhor Presidente Othelino, de ser enxergado naquela época pelo
Presidente José Sarney, que se elegeu presidente do Senado em 1995,
ele estava retornando ao Senado depois de um longo período de
afastamento e não conhecia mais os servidores do Senado, mas nós já
tínhamos um conhecimento e ele ficou pesquisando, chegou ao meu
nome e me escolheu como Secretário Geral da Mesa do Senado que eu
quero dizer aos senhores é uma função do Senado, assim como na
Assembleia Legislativa. Casas legislativas têm dois cargos que são
seus pilares, o de Secretário-Geral da Mesa e o de Diretor Geral da
Casa, e dessa forma é o Senado. Na Secretaria-Geral da Mesa, eu tive
esse privilégio de assessorar um ex-presidente da República, um
presidente do Senado que era ex-presidente da República, então vejam
a responsabilidade de um servidor de ficar ao lado do presidente, que
preside as sessões do Senado, preside as sessões do Congresso. Isso
não se resume só na função de secretário geral, o presidente precisa do
seu assessoramento em todos os momentos que ele vai tomar decisões,
e eu, graças a Deus, o Divino Espírito Santo me iluminou e eu consegui,
com a confiança do presidente, com a confiança dos senadores, exercer
essa função por dois anos com o Presidente Sarney. Depois veio o
Senador Antônio Carlos Magalhães, enfim, e eu servi a sete presidentes
do Senado e continuei o meu trabalho. Finalmente, em 2007, eu tive a
honra de ser escolhido pelo Senado, numa vaga destinada ao Senado,
de ser indicado para o Tribunal de Contas da União. O meu nome, a
minha escolha, que é uma escolha feita pelos líderes partidários no
Senado, fui indicado num projeto de Decreto Legislativo assinado por
todos os líderes partidários, seja de direita, seja de esquerda, seja de
centro ou de qualquer ideologia, por todos os senadores, todos os
líderes partidários. Teve um problema que o Deputado Max Barros
teve a oportunidade de falar: quando eu fui indicado, e essa é a regra no
Parlamento e também nas Assembleias, dos cargos que passam pelo
crivo do Parlamento, você tem que passar por uma sabatina, e a minha
sabatina seria na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal
e quando eles me convocaram eu não tinha recebido a convocação ainda
para fazer a sabatina, mas estavam organizando a Sessão da Comissão
para que eu fosse sabatinado. Mas os Senadores, e eu aqui posso citar
o nome, um Senador do Acre, o Senador Tião Viana, levantou um
questionamento no Plenário, por que essa sabatina! Se eu como
Secretário-Geral da Mesa do Senado, eu era sabatinado doze horas por
dia pelos senadores e na Sessão do Congresso pelos Senhores
Deputados, então ele levantou uma Questão de Ordem e propôs ao
Presidente que fosse dispensada a minha sabatina. O Presidente ouviu
a Comissão de Constituição e Justiça, ali no momento, e a Comissão
de Justiça do Senado também deu seu parecer de que era dispensável a
sabatina, uma vez que eu era sabatinado de segunda a sexta-feira, todos
os dias, e todos os anos. Então, isso foi uma homenagem que o Senado
me prestou e que se concretizou na votação, do meu nome, que dos 73
Senadores presentes à Sessão houve unanimidade. Quando eu digo
unanimidade, eu estou excluindo o não e também as abstenções. Então,

não houve nenhum não, e também nenhuma abstenção. Também nesse
cargo de Secretário-Geral da Mesa, eu assessorei o Presidente, e que se
seguiram, nas primeiras reformas constitucionais que o governo que
tomou posse no dia 1º de janeiro de 1995, que foi o então Presidente
Fernando Henrique Cardoso, encaminhou para o Congresso. Todas as
Emendas Constitucionais que quebraram o monopólio do petróleo, o
monopólio das comunicações, da navegação de cabotagem, todas essas
reformas estruturantes e que, hoje, nós estamos colhendo os frutos
dela, foram feitas nos anos de 95, 96 e 97, quando eu, era o Secretário-
Geral da Mesa e que assessorava o Presidente do Senado. Mas também
para eu chegar a essa posição, eu passei por posições que me testaram
inicialmente, eu vou citar apenas uma aqui para os Senhores saberem
que você se forma a cada dia, numa Assembleia, numa Câmara de
Vereador, no Senado Federal, na Câmara de Deputados, quando você
se dedica de corpo e alma à instituição, você aprende todos os dias,
porque é a melhor universidade que existe, exatamente essas instituições.
E o Senado, a Câmara dos Deputados que formam o Congresso Nacional
é a melhor Universidade que eu já frequentei, foi onde eu me formei.
Então, eu fui testado, Senhores, o meu primeiro teste foi em 1991, já
no fim de setembro de 1991, ou melhor, em fevereiro de 1991, eu fui
testado, eu fui nomeado Assessor da Secretaria-Geral da Mesa. Quando
foi em 1992, em setembro de 1992, chegou ao Senado Federal o
processo, o primeiro processo de impeachment de um Presidente da
República, em nosso País, e eu tive a honra, e eu quero deixar isso
registrado aqui, de ter sido escolhido pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, o então Presidente do Supremo Tribunal Federal,
Ministro Sidney Sanches, de ser escolhido como escrivão substituto
do processo de impeachment do Presidente da República. Então isso
foi um dos maiores testes que passei dentro do Parlamento e que
depois me preparou para, no ano de 95, assumir a Secretaria Geral da
Mesa. Então esse é um breve histórico da minha passagem pelo Senado.
Mas voltando ao meu discurso, pautei a minha gestão, lá no Tribunal,
em dois temas prioritários: o combate à fraude e corrupção e o aumento
da eficiência e da qualidade dos serviços públicos, reclames urgentes
da sociedade brasileira. Entendo esses dois temas como imprescindíveis
para dar cumprimento ao princípio da eficiência da Administração
Pública, estabelecido no artigo 37 da Constituição Federal. Nesse sentido
traduzimos os objetivos do Plano Estratégico do Tribunal em 04
diretrizes: combate à fraude e corrupção, avaliação da eficiência e da
qualidade dos serviços públicos, a avaliação de resultados de políticas
e programas públicos e um quarto que é a promoção da transparência
na Administração Federal. A partir dessas diretrizes e com a
indispensável colaboração dos demais Ministros do Tribunal de Contas
da União e do Ministério Público junto ao Tribunal, colocamos mãos
à obra. Criei a Secretaria de Relações Institucionais de Combate à
Fraude e Corrupção com objetivo de impulsionar as ações de controle
para prevenir, detectar e reprimir fraudes e corrupção na administração
pública. Uma das principais atribuições dessa Secretaria é fomentar a
cooperação entre o Tribunal e outros órgãos e entidades de controle e
fiscalização. O resultado foi diversa parcerias com organismos de
controle como o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, a
Controladoria Geral da União, também a Rede de Controle, com ações
conjuntas, com sucesso, deve-se em grande parte ao compartilhamento
dessas informações. Trabalhamos incansavelmente para ampliar o uso
inteligente da tecnologia, promover a racionalização de métodos de
trabalho, fortalecer as unidades técnicas voltadas à fiscalização e ao
combate a desvios e irregularidades, e reter talentos nas áreas finalísticas
do Tribunal, bem como treinar e capacitar servidores. No que diz
respeito à capacitação e ao treinamento dos servidores merece destaque
a implantação de um Centro de Altos Estudos de Controle da
Administração Pública criada em 2014 na gestão do então Ministro
Augusto Nardes. O centro é um órgão colegiado de natureza consultiva
e de caráter permanente, com a função de auxiliar o Tribunal de Contas
na produção e disseminação de conhecimentos relevantes, a atuação do
controle externo sugeria ações institucionais para o aperfeiçoamento
do sistema de controle da administração pública e promover ações de
cooperação, estudo e pesquisa, entre outras competências, está em
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pleno funcionamento. Lançamos, em maio de 2017, perante a Comissão
de Cultura e Esporte do Senado Federal, e no dia seguinte, perante a
Comissão de Educação e a Comissão de Fiscalização Financeira e
Controle da Câmara dos Deputados, a 6ª edição de uma cartilha do
Programa Nacional de Alimentação Escolar. Essa cartilha, que foi
elaborada pelo Tribunal de Contas da União em parceria com o Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação, a publicação constitui
ferramenta valiosa para orientar os integrantes dos Conselhos de
Alimentação Escolar espalhados por todos os municípios brasileiros.
Mas, ainda na vertente da capacitação e treinamento, o Tribunal realizou,
em outubro do ano passado, um diálogo público sobre o tema
licenciamento socioambiental dos empreendimentos de infraestrutura.
Dada a importância dos assuntos tratados no evento e a necessidade
de sua disseminação, mandei publicar, na íntegra, as exposições e um
resumo das conclusões, que foram reunidos em uma publicação e,
posteriormente, encaminhada a todos os órgãos interessados. Todos
sabem que o licenciamento ambiental em nosso país é uma palavra bem
forte. É um entrave para que as obras andem. Então o que é que eu fiz
lá no Tribunal? Eu chamei todas as instituições, não só as instituições
públicas, mas também as instituições privadas e as associações dessas
empresas de infraestrutura para discutir dentro do Tribunal qual era a
melhor saída para que as licenças ambientais sejam um destrave para o
desenvolvimento do nosso país. Isso foi um trabalho extraordinário.
Senador, quando o senhor chegar lá, o senhor vai tomar conhecimento,
certamente, porque no seu trabalho parlamentar o senhor se utilizará.
Mas entre os principais produtos desenvolvidos na nossa gestão,
destacam-se a ampliação e o aperfeiçoamento da infraestrutura de
tecnologia da informação para a realização de cruzamentos de dados,
uso de técnicas de análises de dados e de inteligência artificial e a
evolução de ferramenta de alimentação da base textual dos atos
normativos. Temos dado a nossa colaboração ao Congresso Nacional
no aperfeiçoamento da legislação sobre a atividade da nossa
competência, assim, como um projeto que estabelece normas gerais de
licitação e contratação para Administração Pública Direta, autárquica e
fundacional. A nossa lei de licitação é de 1992. Já está atrasada no
tempo. É uma reclamação generalizada. Então o Congresso está
debruçado sobre esse assunto. E nós não ficamos no nosso canto. Nós
deixamos o nosso trabalho e fomos para dentro do Congresso oferecer
a nossa colaboração e as nossas sugestões. Outra atuação institucional
também, e importante da nossa gestão foi a promulgação recente da
Lei nº 13.655/2018, que inclui na Lei de Introdução às Normas do
Direito Brasileira disposições sobre a segurança jurídica e a eficiência
na criação e na aplicação do direito público. Esse projeto, que originou
a lei, provocou uma imensa polêmica em todo o nosso país. Além do
TCU, manifestaram-se contra essa proposição, o Ministério Público
Federal, a Associação de Magistrados, membros de tribunais de contas
estaduais, conselheiros substitutos, o Ministério Público de Contas,
dentre tantas outras entidades. Entre as manifestações que defenderam
o veto daquele projeto, um veto total ou parcial, estava o parecer da
Consultoria Jurídica do Tribunal, por mim encaminhado à Advogada
Geral da União, para auxiliar na elaboração do seu parecer sobre a
matéria. Solicitando ao Senhor Presidente da República a quem cabe a
sanção ou veto do projeto aprovado pelo Congresso. Já na sequência,
o Tribunal promoveu um diálogo público para discutir essa matéria
com o objetivo de debater os seus efeitos e refletir acerca de possíveis
inconstitucionalidades e impactos para as atividades de controle da
administração pública, com a presença da Procuradora Geral da
República, a Dr.ª Raquel Dodge, e da Advogada Geral da União, a Dr.ª
Grace Mendonça, entre outras autoridades. Aquele foi o primeiro
diálogo público que mobilizou o Tribunal para discutir um projeto de
lei. A realização desse evento revelou-se iniciativa acertada. Dois dias
depois, o presidente da República sancionou o projeto com vetos
parciais, os quais demonstraram a procedência das preocupações e dos
fundamentos apresentado pelo Tribunal, pelo Ministério Público
Federal e pelas diversas entidades que eu acabei de citar aqui. Ainda
como presidente do Tribunal, agora como presidente do Tribunal, eu

tomei decisões, das quais cito apenas duas, no âmbito das atividades
precípuas do TCU que considero dignas de menção. A primeira delas
foi uma medida cautelar determinando que estados e municípios
somente poderiam utilizar recursos proveniente da diferença do cálculo
para a complementação devida pela União no âmbito do Fundef,
referente ao período 98 a 2006, oriundo de ação judicial ou
administrativa até que seu trânsito em julgado fosse exclusivamente na
manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental na forma da lei,
sob pena de responsabilidade do gestor. Determinei também, nessa
decisão, que não fossem pagos com aqueles recursos honorários
advocatícios e nem fossem celebrados os contratos que contivessem
tal obrigação. Os valores envolvidos para o pagamento em 2017 apenas
para o Estado do Maranhão foram de 224 milhões de reais, além disso,
dados do FNDE indicam que a União deve cerca de 5,4 bilhões de reais
a municípios de 11 estados brasileiros, apenas considerando o último
exercício do Fundeb, que foi em 2006. Mas aqui eu quero fazer justiça,
Doutor Luís Gonzaga, essa decisão eu tomei em cima de uma
representação que foi assinada pelo Doutor Luís Gonzaga Martins
como Procurador Geral de Justiça do Maranhão e também coordenador
da rede de controle aqui do Maranhão, que envolve o Ministério Público
Federal, o Ministério Público de Contas, a CGU e tantas outras
entidades que acompanham essas questões de interesse público. Essa
foi uma decisão que me orgulho e faço questão de constar nos
pronunciamentos que faço pelo Brasil afora. Também outra decisão,
como Presidente, foi que eu propus ao Plenário do Tribunal, quando
da intervenção federal no Rio de Janeiro, que fosse feito cuidadoso
acompanhamento das despesas e dos atos administrativos da União
praticados no ato daquela intervenção. Com os gastos estimados em
cerca de R$ 1,2 bilhões. Propus também que tal acompanhamento
fosse feito de forma integrada com o observatório que foi criado na
Câmara dos Deputados, para o acompanhamento da ação federal no
estado do Rio de Janeiro. Esta ação do Tribunal hoje está sob a relatoria
do Ministro Vital do Rego e tem produzido excelentes resultados.
Então, senhores, é uma decisão também que eu me orgulho de ter a
oportunidade de como ministro e como Presidente do Tribunal auxiliar
o meu país com o meu trabalho. Eu não poderia deixar de registrar isso
nas atas do Tribunal de Contas da União, veja bem, é a 1ª intervenção
federal que acontece no âmbito e na vigência da Constituição Federal
de 1988 que nós estamos completando e comemorando ainda 30 anos
de existência. Então, embora não tenha sido uma intervenção no sentido
lato sensu, foi uma intervenção cirúrgica, foi apenas numa área, que foi
na área de segurança, mas nós não podíamos deixar esse
acompanhamento para deixar os registros para o futuro de quem amanhã
tiver oportunidade de havendo uma outra intervenção, em qualquer
estado da Federação, já tem um caminho a seguir de como é que foi
feito em uma primeira intervenção que aconteceu. Então, Senhores
Deputados, Senhor Presidente, eis aí um pouco do que consegui realizar
no meu período à frente ao Tribunal de Contas da União, casa de
tradição centenária criada por Ruy Barbosa, tenho certeza de que meus
sucessores darão continuidade a essas ações e realizarão muito mais
sempre em benefício de toda a população brasileira. Mas antes de
encerrar, vou ainda e tenho que relatar a V. Exas., algumas das minhas
ações como ministro do Tribunal que considero digno de nota e também
na linha de justificar essa homenagem da Medalha Manuel Beckman.
Proposição também da minha autoria e acolhida pelo relator de um
processo que estava em tramitação no Tribunal deu origem à criação de
uma comissão intergovernamental sob a presidência da Câmara de
Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, com a participação
da Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação para
monitorar o cumprimento da lei do piso salarial nacional para os
profissionais do magistério público da educação básica, considero essa
medida de grande importância para a valorização do magistério
brasileiro, se tiver algum professor aqui tenha conhecimento disso,
que hoje tem uma comissão intergovenamental na estrutura do
Ministério da Educação exatamente para acompanhar a implantação
do piso nacional do salário dos professores do ensino básico. Fui
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também relator das contas da presidenta da República do ano de 2013,
oportunidade em que alertei no parecer prévio aprovado pelo plenário,
pela primeira vez, na história da corte de contas, sobre a possibilidade
do tribunal emitir um parecer contrário sobre o balanço geral da União,
caso determinadas recomendações contidas naquele parecer não fossem
implementadas, as recomendações não foram atendidas e o tribunal, ao
apreciar as contas da presidenta da República, no ano de 2014, que
foram apreciadas no ano de 2015, as rejeitou e os resultados todos os
senhores sabem qual foi o caminho. Também digna de menção foi a
decisão do tribunal em processo também da minha relatoria no qual
propus que seja considerado cabível a abertura de crédito extraordinário
quando a insuficiência de dotação orçamentária poderá acarretar a
descontinuidade de serviços públicos essenciais, nos casos em que a
insuficiência de dotação possa gerar ônus para União em razão da
ocorrência de obrigação de despesas corrente de caráter inadiável,
independentemente, de previsão de crédito orçamentário, essa decisão
dá autonomia e segurança ao governo para abrir esses créditos
extraordinários quando necessário. Isso foi um caso que aconteceu no
ano passado, a dotação orçamentária destinada pelo Congresso Nacional
no Orçamento da União para o Tribunal Superior do Trabalho, quando
chegou em maio acabou. E o Tribunal Superior do Trabalho e os
Tribunais de todos os Estados e as Varas do Trabalho em todo o Brasil
estavam na eminência de serem paralisadas porque não tinham
condições de funcionar e exercer as suas funções constitucionais e
jurisdicionais, que é julgar as ações trabalhistas. E o Presidente da
República não tinha uma solução como fazer, então recorreu ao
Tribunal e eu fui relator dessa proposta, dessa consulta, da possibilidade
de o Presidente da República ter o poder de abrir créditos
extraordinários, que têm que ser devidamente justificados, e não ter a
previsão orçamentária e foi a solução que o Tribunal deu, e deu
segurança ao Presidente da República para que ele possa abrir esses
créditos extraordinários, não só nessa situação, mas também em casos
futuros. Então o TCU acompanhou e orientou também, sobre a minha
relatoria, o processo de devolução antecipada... esse é o último fato
que vou relatar para os senhores, o processo de devolução antecipada
de recursos pelo BNDES ao Tesouro Nacional, que resultou na
devolução de R$ 150 bilhões ao Tesouro Nacional com grande impacto
na dívida bruta do governo geral, nos anos de 2016 e 2017, aliviando as
combalidas contas públicas. Nosso trabalho garantiu que essa devolução
ocorresse na forma adequada, ou seja, somente para o abatimento da
dívida pública. Essa situação foi a seguinte, todos acompanharam no
ano passado a questão onde o governo precisou fazer caixa para diminuir
o pagamento de juros da dívida e pediu de volta do BNDES recursos
que ele tinha colocado à disposição do BNDES para serem aplicados
na infraestrutura do nosso país. E o BNDES estava com esse dinheiro
entesourado no seu caixa sem aplicação em cerca de R$ 480 milhões,
só gerando juros e dividendos para ser distribuído entre servidores.
Então o governo estava procurando uma saída para saber da legalidade
da devolução, desses recursos, antecipada para a União. Então tomei a
iniciativa e propus ao Tribunal que tomássemos a iniciativa de estudar
o assunto e entregar a nossa conclusão para o governo. Esse foi um
processo que tramitou rapidamente, o Tribunal chegou à conclusão de
que era legal sim a devolução, o governo pedir antecipadamente os
recursos uma vez não estavam aplicados, estavam só no caixa dele,
fazer a devolução. Agora, estabelecendo condições, de que esse dinheiro
não fosse para ser distribuído ou para qualquer outra finalidade, tão
somente para o abatimento da dívida pública do Governo Federal, que
teve um impacto extraordinário nas contas do governo com a diminuição
dos juros que a União paga. Por último, mas não menos importante, e
faço questão de citar isso aqui, que eu tenho que citar novamente o Dr.
Luís Gonzaga Martins, vou relatar a V. Exas. A decisão cautelar que
tomei em relação ao repasse de R$ 4 bilhões aos municípios brasileiros
de recursos oriundos da lei de repatriação de recursos. Foram os recursos
da multa da repatriação dos recursos. Determinei que esses recursos
só poderiam estar disponíveis para os municípios no dia 02 de janeiro
de 2017, quando os novos prefeitos, recém-eleitos, já houvessem

assumido seus cargos de modo a preservar que esses recursos para
utilização pelas novas administrações municipais. Esses recursos o
Banco do Brasil estava para depositar nas contas das Prefeituras no
dia 29 de dezembro. E certamente que o Prefeito que estava faltando
dois dias para deixar a Prefeitura iria torrá-los. Mas é bom os senhores
saberem que nós temos instituições vivas, que são os órgãos de controle.
E nós temos espalhadas pelo Brasil inteiro, em todos os estados, e
aqui no Maranhão é digno de nota, as redes de controle. E mais uma
vez o Doutor Luís Gonzaga Martins propôs uma representação no
Tribunal e, por sorte dele, eu estava na Presidência do Tribunal e
coube a mim tomar essa decisão. E eu tomei essa decisão proibindo
que os recursos fossem depositados nessa data. Mas tinha que ser
porque tinha que fechar o exercício financeiro. E o Banco do Brasil
chegou lá com toda sua diretoria para me ponderar que tinha que fazer
aquilo porque tinha que fechar o exercício financeiro. E eu digo: Olha
eu posso modular a minha decisão, desde que os recursos sejam
depositados no dia 29, mas só movimentados no dia 02 de janeiro. E ao
presidente do Banco do Brasil eu dique: Eu quero este compromisso
por escrito. Ele me mandou o agravo e eu modulei a decisão
determinando que o dinheiro fosse depositado no dia 29, mas que só
fosse movimentado a partir do dia 02 de janeiro. Então, Senhor
Presidente, Senhores Deputados e meus convidados, orgulho-me de
ser desta terra abençoada do Maranhão. Nascido lá em Benedito Leite,
mas criado lá no povoado Canto Grande, na cidade de São Raimundo
das Mangabeiras, onde minha mãe Maria Pinheiro e os meus pais, que
me educaram, Pedro Costa e a dona Celina, deram-me os primeiros
ensinamentos para a vida. Certamente os mais valiosos. Por tudo isso,
lhes sou grato. Como sou grato à minha esposa, Maria José, que o
Deputado Max Barros já falou, aos meus filhos, Juliana, Felipe e
André, ao meu genro Marcelo, às minhas noras, Rafaele e Taís, e aos
meus netos, Maria Júlia, Lucas, Maria Luiza, Maria Cecília e também
o João Gabriel. De lá de Mangabeiras até aqui, transcorreu quase uma
vida inteira, ou na verdade um sonho que lá criança eu talvez jamais
sonhasse com esse dia. Mas aqui estou e sou grato a tudo que tive e
vivi. Assim como sou grato a V. Exas. por esta inesquecível homenagem
prestada por uma instituição também centenária, que tem a sua origem
na Constituição de 1824, nos antigos Conselhos Provinciais e que foi
instalada em 1829, ali nos salões da Santa Sé, ali na Praça Pedro II, no
Palácio Episcopal, que hoje me engrandece com essa homenagem tão
sentida e tão acolhida por mim e pela minha família. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhoras e senhores, estamos chegando à conclusão da nossa
bela sessão solene. Ministro Carreiro é razão de grande satisfação para
a Assembleia Legislativa do Maranhão ao lhe prestar esta homenagem
hoje. As razões já foram com muita propriedade elencadas aqui pelo
autor da proposta, Deputado Max Barros, que já fez um breve resumo
das razões pelas quais ele propôs e a Assembleia, por unanimidade,
aprovou essa importante homenagem. Como já foi dito, a Medalha
Manuel Beckman é a maior comenda do Poder Legislativo do Estado
do Maranhão. Eu acho muito importante que nós homenageemos quem
faz a história e, no seu caso, é um maranhense ilustre de São Raimundo
das Mangabeiras, embora não tenha nascido lá, mas percebo que o
senhor se sente como um cidadão de lá. Confesso que nunca vi tanta
gente de São Raimundo das Mangabeiras aqui neste plenário como
estou vendo hoje. Tive até a grata satisfação em saber que lá tem
quatro vereadores correligionários nossos, do PCdoB, e o prefeito,
então certamente deve ser a maior bancada do Maranhão em termos de
Câmara Municipal. É muito comunista juntos numa cidade só. Ministro,
realmente é razão de satisfação, V. Ex.ª tem aí um largo currículo de
serviços prestados e nós, servidores públicos, nos orgulhamos de
trabalhar para a sociedade que é quem nos paga, quem financia, quem
paga o nosso salário, e V. Ex.ª prestou por onde passou, por onde
andou, como disse o Deputado Max aqui, V. Ex.ª também falou um
pouco do seu currículo aqui na tribuna, fez sempre muito bem feito
por onde passou, por isso orgulha a todos nós maranhenses a sua
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trajetória de vida e a sua trajetória profissional. É fato que, embora o
senhor tenha chegado, digamos, muito perto do ápice da carreira, ainda
tem muita coisa boa para fazer pelo nosso País que precisa muito dos
servidores públicos dedicados como V. Ex.ª. Então, considere esta
homenagem mais do que uma homenagem dos 42 deputados que
representam o povo do Maranhão que lhe homenageia em razão dos
importantes, relevantes e fundamentais serviços prestados ao nosso
povo. Enfim, parabéns pela justa homenagem. Para finalizar a nossa
sessão solene, ouviremos aqui uma ou duas canções desses talentosos
artistas que nos prestigiam hoje. Eu vou finalizar a Sessão, a gente vai
tirando algumas fotos, ele vai continuar tocando e cantando para nós.
Registro a presença do Senhor Alexandre Walraven, Secretário do
Controle Externo do TCU no Maranhão. Senhoras e Senhores, estava
muito boa a nossa Sessão, mas está chegando ao final. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

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 023/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 912/2018

Concede o Título de Cidadã Maranhense à Senhora
Luiza Leite Bruno Lobo.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense à
Senhora Luiza Leite Bruno Lobo, natural da Cidade do Rio de Janeiro,
Estado do Rio de Janeiro.

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

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 031/2018, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N.º 913/2018

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Tenente-Coronel Marcus Vinicius Guimarães de
Oliveira.

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Tenente-Coronel Marcus Vinicius Guimarães de Oliveira , natural da
Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro.

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

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de peças para o sistema de
refrigeração, visando futuras e eventuais contratações pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12,
§ 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 021/
2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 037/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 1813/
2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com as empresa vencedoras do certame, M C S DE LIMA ROOS -
ME com o valor total de R$ 475.676,91 (quatrocentos e setenta e cinco
mil seiscentos e setenta e seis reais e noventa e um centavos) para o
Grupo 01; M C S DE LIMA ROOS - ME com o valor de R$
338.224,60 (trezentos e trinta e oito mil, duzentos e vinte e quatro
reais e sessenta centavos) para o Grupo 02, nos termos do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 06 de dezembro de
2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de
materiais gráficos e placas de homenagem para a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão - ALEMA. Nos termos do artigo 4º, inciso
XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12,
§ 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o
resultado do Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 033/
2018-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de
Adjudicação nº 041/2018-CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral
da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo nº 2997/
2018-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de Registro de Preços
com a empresa NOVAGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA
LTDA – EPP, habilitada e vencedora dos GRUPOS 01 e 02 com o
valor total de R$ 495.990,00 (quatrocentos e noventa e cinco mil,
novecentos e noventa), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–MA, 07 de dezembro de 2018. Deputado
Othelino Nova Alves Neto. Presidente.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 054/
2018-CPL/AL. REPETIÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 044/
2018. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2048/2018-AL. A
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 054/2018-CPL/AL, cujo objeto trata de Aquisição
de mesas e cadeiras para treinamento/reuniões, de acordo com as
especificações do Edital. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30h do dia 20 de dezembro de 2018, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
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Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 07 de dezembro de
2018. ARTHUR BALDEZ SILVA. Pregoeiro da ALEMA. De acordo:
André Luís Pinto Maia. Presidente da CPL.

P O R T A R I A   Nº 1124/2018

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 879/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº  1647247 e MARCIO
BARBOSA PRAZERES, matrícula nº 1617414, ambos lotados na
Diretoria de Administração, para atuarem, respectivamente, como
Gestor e Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 032/2018,
relacionada com a aquisição de material de consumo do tipo
“suprimentos de informática - tonner”, 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, 11
de dezembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1125/2018

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 880/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247 e LEANDRO AIRES
LIMA, matrícula nº 1648153, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, das Atas de Registro de Preços nº 029/2018, 030/2018 e
038/2018, relacionadas com a aquisição de material de consumo do
tipo “material de expediente”, para 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, 11
de dezembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 1126/2018

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 881/2018-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247 e LEANDRO AIRES
LIMA, matrícula nº 1648153, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, das Atas de Registro de Preços nº 034/2018 e 035/2018,
relacionadas com a aquisição de material de consumo do tipo “material
de expediente”, para 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, 11
de dezembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO - Presidente
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