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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/12/2018 – 3ª FEIRA
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ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.12.2018

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 489/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME DE
URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 247/18, QUE DISPÕE
SOBRE A ATUALIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA DIVISÃO
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE ALTO
ALEGRE DO PINDARÉ E SANTA LUZIA.

2. REQUERIMENTO Nº 492/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA E
ENCAMINHADO ÀS AUTORIDADES COMPETENTES VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES AO MINISTÉRIO PÚBLICO DOS
ESTADOS DE SÃO PAULO E GOIÁS, PELA ATUAÇÃO RÁPIDA E
EFICIENTE NA CRIAÇÃO DA FORÇA-TAREFA QUE GARANTIU
A CAPTURA DO MÉDIUM E CURANDEIRO JOÃO TEIXEIRA
DE FARIA, O “JOÃO DE DEUS”, ACUSADO DE CRIMES DE
ABUSO SEXUAL E VIOLÊNCIA CONTRA MAIS DE TREZENTAS
MULHERES.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 490/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 10 E 11 DE
DEZEMBRO DE 2018 EM RAZÃO DE PARTICIPAÇÃO NO
SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA DEPUTADOS FEDERAIS,
PROMOVIDO PELO CENTRO DE FORMAÇÃO, TREINAMENTO
E APERFEIÇOAMENTO DA CÂMARA DOS DEPUTADOS –
CEFOR.

4. REQUERIMENTO Nº 491/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA
PERANTE ESTA CASA LEGISLATIVA, NOS DIAS 12 E 13 DE JUNHO
DE 2018, EM RAZÃO DE COMPARECIMENTO À CÂMARA DOS
DEPUTADOS EM BRASÍLIA, POR NECESSIDADE DE TRATAR
QUESTÕES REFERENTES Á MINHA POSSE COMO DEPUTADO
FEDERAL.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/12/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 251/18, de autoria do Senhor Deputado

Vinicius Louro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do curso de libras para
agentes de trânsito no âmbito do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 252/18, de autoria do Senhor Deputado
Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública, à ONG  COMPASCE
– Comunidade Parceira Sócio-Cultural-Educacional, com sede e foro no
município de São Luis-MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 253/18, de autoria do Senhor Deputado
Rigo Teles, que considera de Utilidade Pública, a União de Moradores
Governador Pedro Neiva de Santana – UMGPNS, com sede e foro no
município de Pedro Neiva de Santana-MA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 247/18, de autoria do Senhor Deputado

Zé Inácio, atualização e consolidação da divisão político-administrativa,
entre os Municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 081/18,
de autoria do Senhor Deputado Ricardo Rios, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Coronel Marco Antônio de Oliveira
Marques Pimentel.

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

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

Pereira.

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

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 que fará a leitura do texto
bíblico e do resumo da Ata da sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (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 DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 083 /2018

São Luís, 17 de dezembro de  2018.
Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
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padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº
227/2018, que incorpora à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão
a Estrada Vicinal que liga o Município de Colinas ao Município de
Sucupira do Norte.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 227/2018 que
incorpora à Malha Rodoviária do Estado do
Maranhão a Estrada Vicinal que liga o Município
de Colinas ao Município de Sucupira do Norte.

No uso das atribuições que me conferem arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
227/2018.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
incorporar à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão a Estrada
Vicinal que liga o Município de Colinas ao Município de Sucupira do
Norte, numa extensão de 47 (quarenta e sete) quilômetros, a partir do
Povoado Pé de Galinha, localizado na MA-270, continuando pelos
Povoados Panelas, Maravilha, Tapera, Sessenta, Jaboti, Laranjeiras,
Água Branca, Cala Boca e concluindo na Povoado Chapada do Corrente.

Na forma do art. 6º da Constituição do Estado do Maranhão,
são Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
independentes e harmônicos entre si.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Não obstante, a Lei Fundamental estabeleceu um rijo modelo
de Estado, no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses nela previstas.

Em razão do princípio constitucional da reserva de
administração, é vedado ao Poder Legislativo intervir direta e
concretamente, por meio da imposição da tomada de medidas
específicas, em matérias inerentes à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo.

O Projeto de Lei nº 227/2018, ao determinar a incorporação de
estrada vicinal à malha rodoviária do Estado do Maranhão acaba por
usurpar a competência do Poder Executivo e transferir responsabilidades
à Administração Pública sem qualquer demonstração acerca da
viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Acerca da matéria, válido colacionar o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva

competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741)

Nessas circunstâncias, a determinação do Poder Legislativo de
incorporação da estrada vicinal que liga o Município de Colinas ao
Município de Sucupira do Norte à malha rodoviária do Estado do
Maranhão invade a competência do Poder Executivo de gerir o Plano
Rodoviário do Estado do Maranhão.

Por essa razão, a proposta legislativa acaba por desconsiderar
o postulado constitucional da reserva da Administração e o princípio
da separação dos poderes, insculpido no art. 2º, Constituição da
República e no art. 6º, Constituição Estadual.

Ademais, a anexação unilateral da referida estrada vicinal à
malha rodoviária estadual mitiga a autonomia dos entes municipais,
em especial no que tange à capacidade de autoadministração, insculpida
no art. 18, caput, da Constituição da República1.

Essa espécie de ação demanda articulação entre o Estado e os
entes municipais envolvidos, bem como planejamento e demonstração
das viabilidades técnica e econômica da proposta.

O parâmetro para aferição da constitucionalidade da proposta
legislativa reside no respeito à divisão de responsabilidades entre
municípios e Estado. Para a preservação do autogoverno e da
autoadministração dos municípios, é necessário evitar que o poder
decisório se concentre nas mãos de um único ente 2.

Desse modo, considerando que, por força do Princípio da
Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º,
Constituição da República), o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, e que qualquer alteração
na rede rodoviária estadual está condicionada a estudos de viabilidade
técnica, econômica e ambiental, oponho veto integral ao Projeto de Lei
nº 227/2018 por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 227/2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS  17 DE DEZEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 084 /2018

São Luís, 17  de dezembro de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos artigos 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 108/2018,
que inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do Maranhão o
Festejo de Santo Antônio de Pádua, dado que as referidas datas destoam
das tradicionalmente consideradas para as comemorações na cidade de
São Luís no Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 108/2018, que
inclui no Calendário Cultural Oficial do Estado do
Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua
comemorado em São Luís.

No uso das atribuições que me conferem os artigos 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei
nº 108/2018.

RAZÕES DO VETO
A proposição em comento visa incluir no Calendário Cultural

Oficial do Estado do Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua,
comemorado anualmente na cidade de São Luís.

É louvável a iniciativa parlamentar, contudo há de ser negada a
sanção ao Projeto de Lei, vez que as datas propostas no artigo 1º para
as manifestações populares religiosas destoam das tradicionalmente
utilizadas. Ei-lo:

Art. 1º. Fica incluído no Calendário Cultural Oficial do
Estado do Maranhão o Festejo de Santo Antônio de Pádua,
a ser realizado anualmente, no período de 1º a 13 de maio, no
Bairro Cohajap, Município de São Luís.

A comemoração do Festejo de Santo Antônio de Pádua, destaca-
se, ocorre costumeiramente em todo o país no período compreendido
entre 1º e 13 de junho, de acordo com o calendário hagiológico cristão.

Verifica-se, com isto, que o preconizado nessa iniciativa, ou
seja, a valorização da cultura, com o fomento e fortalecimento de tradição
popular, que representa a identidade social da comunidade católica
maranhense, não será atendido com a fixação da realização do Festejo
em datas diversas das tradicionalmente empregadas.

Devido a esse aspecto, o Projeto de Lei mostra-se contrário ao
interesse público ao delimitar que o Festejo de Santo Antônio será
comemorado anualmente em data incompatível com o que aponta a
tradição, influenciando negativamente no processo de difusão cultural,
e na própria materialização a contento do evento.

Expostas as razões, em vista da contrariedade ao interesse
público, oponho-lhes o veto integral ao Projeto de Lei nº 108/2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS  17 DE  DEZEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 085 /2018

São Luís, 17 de dezembro de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
padecer de vício de inconstitucionalidade material, o Projeto de Lei nº
226/2018, que incorpora à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão
a Estrada Vicinal que liga o Município de Paraibano ao Município de
Passagem Franca.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 226/2018 que
incorpora à Malha Rodoviária do Estado do
Maranhão a Estrada Vicinal que liga o Município
de Paraibano ao Município de Passagem Franca.

No uso das atribuições que me conferem arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
226/2018.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, tem por finalidade
incorporar à Malha Rodoviária do Estado do Maranhão a Estrada
Vicinal que liga o Município de Paraibano ao Município de Passagem
Franca, numa extensão de 42,50 quilômetros, a partir do Povoado São
Joaquim, localizado na BR 135, continuando pelo Povoado Serra das
Canas, Canaã, Serra Negra, Pé de Galinha, São José, Boa Vista,
Mambirão, Caraíbas e concluindo na MA 034.

Na forma do art. 6º da Constituição do Estado do Maranhão,
são Poderes do Estado o Legislativo, o Executivo e o Judiciário,
independentes e harmônicos entre si.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Não obstante, a Lei Fundamental estabeleceu um rijo modelo
de Estado, no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses nela previstas.

Em razão do princípio constitucional da reserva de
administração, é vedado ao Poder Legislativo intervir direta e
concretamente, por meio da imposição da tomada de medidas
específicas, em matérias inerentes à exclusiva competência
administrativa do Poder Executivo.

O Projeto de Lei nº 226/2018, ao determinar a incorporação de
estrada vicinal à malha rodoviária do Estado do Maranhão acaba por
usurpar a competência do Poder Executivo e transferir responsabilidades
à Administração Pública sem qualquer demonstração acerca da
viabilidade técnica, econômica e ambiental.

Acerca da matéria, válido colacionar o seguinte julgado:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO
RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA
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À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa
do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que,
em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que
não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar
dos limites que definem o exercício de suas
prerrogativas institucionais.
(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE
MELLO, Segunda Turma, julgado em 13/12/2011,
ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012
PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 2012, p. 736-741)

Nessas circunstâncias, a determinação do Poder Legislativo de
incorporação da estrada vicinal que liga o Município de Paraibano ao
Município de Passagem Franca à malha rodoviária do Estado do
Maranhão invade a competência do Poder Executivo de gerir o Plano
Rodoviário do Estado do Maranhão.

Por essa razão, a proposta legislativa acaba por desconsiderar
o postulado constitucional da reserva da Administração e o princípio
da separação dos poderes, insculpido no art. 2º, Constituição da
República e no art. 6º, Constituição Estadual.

Ademais, a anexação unilateral da referida estrada vicinal à
malha rodoviária estadual mitiga a autonomia dos entes municipais,
em especial no que tange à capacidade de autoadministração, insculpida
no art. 18, caput, da Constituição da República4.

Essa espécie de ação demanda articulação entre o Estado e os
entes municipais envolvidos, bem como planejamento e demonstração
das viabilidades técnica e econômica da proposta.

O parâmetro para aferição da constitucionalidade da proposta
legislativa reside no respeito à divisão de responsabilidades entre
municípios e Estado. Para a preservação do autogoverno e da
autoadministração dos municípios, é necessário evitar que o poder
decisório se concentre nas mãos de um único ente 5.

Desse modo, considerando que, por força do Princípio da
Separação dos Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2º,
Constituição da República), o legislador infraconstitucional não pode
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os
campos de intersecção entre os Poderes estatais, e que qualquer alteração
na rede rodoviária estadual está condicionada a estudos de viabilidade
técnica, econômica e ambiental, oponho veto integral ao Projeto de Lei
nº 226/2018 por padecer de vício de inconstitucionalidade material.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 226/2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 17 DE DEZEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 086 /2018

São Luís, 17 de dezembro de 2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 223/
2018, que estabelece diretrizes gerais para a implantação do Programa
de Intervenção Assistida por Animais – IAA, no Estado do Maranhão
e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 223/2018, que
estabelece diretrizes gerais para a implantação do
Programa de Intervenção Assistida por Animais –
IAA, no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me confere os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº
223/2018.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei pretende, em linhas gerais, estabelecer
diretrizes para a implantação do Programa de Intervenção Assistida
por Animais – IAA, no Estado do Maranhão.

A despeito da relevância da proposta legislativa, há de ser
negada sanção ao art. 8º do Projeto de Lei nº 223/2018, a seguir transcrito:

Artigo 8º É assegurado ao responsável pelo animal de
intervenção assistida o direito de ingressar e de permanecer
com o animal em todos os meios de transporte e em
estabelecimentos abertos ao público, de uso público e
privados de uso coletivo, desde que observadas as condições
impostas por esta lei.
§ 1° O disposto no caput deste artigo aplica-se a todas as
modalidades e jurisdições do serviço de transporte
coletivo de passageiros, inclusive em esfera
internacional com origem no território brasileiro.
§2° Constitui ato de discriminação, a ser apenado com
interdição e multa, qualquer tentativa voltada a impedir ou
dificultar o gozo do direito previsto no caput deste artigo.
§3° Serão objeto de regulamento os requisitos mínimos para
identificação do animal de intervenção assistida, o tipo de
animal a ter acesso aos locais previstos no caput deste artigo,
a forma de comprovação de treinamento do animal e do
usuário que o utiliza, o valor da multa e do tempo de interdição



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018 7
impostos à empresa de transporte ou ao estabelecimento
público ou privado responsável pela discriminação.
[grifo nosso]

Ocorre, entretanto, que na forma do art. 21, inciso XII, alíneas
“d” e “e” da Constituição da República, os serviços de transporte
ferroviário e aquaviário entre portos brasileiros e fronteiras nacionais,
ou que transponham os limites de Estado ou Território, bem como os
serviços de transporte rodoviário interestadual e internacional de
passageiros são de competência de União7.

Do mesmo modo, a organização do transporte coletivo urbano
de passageiros se insere no rol das competências dos entes municipais,
consoante disciplina o art. 30, inciso V da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, ao estabelecer que será assegurado ao
responsável pelo animal de intervenção assistida o direito de ingressar
e de permanecer com o animal em todos os meios de transportes e em
estabelecimentos abertos ao público, de uso público e privado de uso
coletivo, qualquer que seja a modalidade e jurisdição do serviço
de transporte, inclusive em esfera internacional com origem no
território brasileiro, o Projeto de Lei nº 223/2018 incorre em vício de
inconstitucionalidade formal.

Isso porque, em razão das competências constitucionais dos
Estados-Membros, somente é lícito ao Estado do Maranhão disciplinar
o serviço de transporte a qual tenha competência para prestar, isto é,
o transporte intermunicipal de passageiros.

A repartição de competências é característica essencial do
Estado Federal e a definição constitucional de atribuições dos entes da
Federação é pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa.

Acerca dos limites da competência legislativa dos Estados-
Membros para disciplinar a questão dos serviços de transporte, os
seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 224 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ.
GARANTIA DE “MEIA PASSAGEM” AO ESTUDANTE.
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
RODOVIÁRIOS E AQUAVIÁRIOS MUNICIPAIS
[ARTIGO 30, V, DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL] E
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS
RODOVIÁRIOS E AQUAVIÁRIOS INTERMUNICIPAIS.
SERVIÇO PÚBLICO E LIVRE INICIATIVA. VIOLAÇÃO
DO DISPOSTO NOS ARTIGOS 1º, INCISO IV; 5º, CAPUT
E INCISOS I E XXII, E 170, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. 1. A Constituição do
Brasil estabelece, no que tange à repartição de
competência entre os entes federados, que os assuntos
de interesse local competem aos Municípios.
Competência residual dos Estados-membros — matérias que
não lhes foram vedadas pela Constituição, nem estiverem
contidas entre as competências da União ou dos Municípios.
2. A competência para organizar serviços públicos de
interesse local é municipal, entre os quais o de
transporte coletivo [artigo 30, inciso V, da CB/88]. 3. O
preceito da Constituição amapaense que garante o
direito a “meia passagem” aos estudantes, nos
transportes coletivos municipais, avança sobre a
competência legislativa local. 4. A competência para
legislar a propósito da prestação de serviços públicos de
transporte intermunicipal é dos Estados-membros. Não há
inconstitucionalidade no que toca ao benefício, concedido
pela Constituição estadual, de “meia passagem” aos
estudantes nos transportes coletivos intermunicipais. 5. Os
transportes coletivos de passageiros consubstanciam serviço
público, área na qual o princípio da livre iniciativa (artigo
170, caput, da Constituição do Brasil) não se expressa como
faculdade de criar e explorar atividade econômica a título

privado. A prestação desses serviços pelo setor privado dá-
se em regime de concessão ou permissão, observado o
disposto no artigo 175 e seu parágrafo único da Constituição
do Brasil. A lei estadual deve dispor sobre as condições
dessa prestação, quando de serviços públicos da
competência do Estado-membro se tratar. 6. Ação direta
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da
conjunção aditiva “e” e do vocábulo “municipais”, insertos
no artigo 224 da Constituição do Estado do Amapá.
(STF. ADI 845, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 22/11/2007, DJe-041 DIVULG 06-03-
2008 PUBLIC 07-03-2008 EMENT VOL-02310-01 PP-
00031 RTJ VOL-00205-01 PP-00029 LEXSTF v. 30, n.
352, 2008, p. 43-56)

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. § 2º DO ARTIGO 229 DA
CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
TRANSPORTE COLETIVO INTERMUNICIPAL.
TRANSPORTE COLETIVO URBANO. ARTIGO 30, V
DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. TRANSPORTE
GRATUITO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA.
POLICIAIS CIVIS. DIREITO ADQUIRIDO.
INEXISTÊNCIA. 1. Os Estados-membros são
competentes para explorar e regulamentar a prestação
de serviços de transporte intermunicipal. 2. Servidores
públicos não têm direito adquirido a regime jurídico.
Precedentes. 3. A prestação de transporte urbano,
consubstanciando serviço público de interesse local, é
matéria albergada pela competência legislativa dos
Municípios, não cabendo aos Estados-membros dispor
a seu respeito. 4. Pedido de declaração de
inconstitucionalidade julgado parcialmente procedente.
(STF. ADI 2349, Relator(a):  Min. EROS GRAU, Tribunal
Pleno, julgado em 31/08/2005, DJ 14-10-2005 PP-00007
EMENT VOL-02209-01 PP-00125 LEXSTF v. 27, n. 323,
2005, p. 46-53)

MANDADO DE SEGURANÇA. LINHAS DE SERVIÇO
DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL
E INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. DECRETO
PRESIDENCIAL DE 16 DE JULHO DE 2008.
PRIVATIZAÇÃO. DESESTATIZAÇÃO. ARTIGO 2º,
PARÁGRAFO 1º , ALÍNEA B, DA LEI 9.491/97.
TRANFERÊNCIA PARA A INICATIVA PRIVADA DA
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE
RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. ART. 21, INCISO
XII, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
POSSIBILIDADE DE DESESTATIZAÇÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS DE RESPONSABILIDADE DA
UNIÃO JÁ EXPLORADOS POR PARTICULARES.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. A titularidade dos
serviços de transporte rodoviário interestadual e
internacional de passageiros, nos termos do art. 21, XII,
e, da Constituição Federal, é da União. 2. É possível a
desestatização de serviços públicos já explorados por
particulares, de responsabilidade da União, conforme
disposto no art. 2º, § 1º, b, parte final, da Lei 9.491/97. 3.
Inexistência de concessão ou de permissão para a utilização
de algumas linhas, além da iminente expiração do prazo de
concessão ou permissão de outras linhas. 4. Existência de
decisões judiciais proferidas em ações civis públicas
propostas pelo Ministério Público Federal que determinam
a imediata realização de certames das linhas em operação. 5.
Possibilidade de adoção da modalidade leilão no caso em
apreço, nos termos do art. 4º, § 3º, da Lei 9.491/97. 6.
Necessidade de observância do devido processo licitatório,
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independentemente da modalidade a ser adotada (leilão ou
concorrência). 7. Ordem denegada.
(STF. MS 27516, Relator(a):  Min. ELLEN GRACIE,
Tribunal Pleno, julgado em 22/10/2008, DJe-232 DIVULG
04-12-2008 PUBLIC 05-12-2008 EMENT VOL-02344-01
PP-00104)

Nessas circunstâncias, considerando que a exploração e
competência para regulamentação dos serviços de transporte
encontram-se delineados no art. 21, inciso XII, alíneas “d” e “e”, art.
22, inciso XI e art. 30, inciso V da Constituição da República e que o
legislador infraconstitucional não pode interferir na construção do
constituinte, forçoso reconhecer a necessidade de veto a todo o artigo
8º do Projeto de Lei nº 223/2018 tendo em vista o vício de
inconstitucionalidade formal.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 223/2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 17 DE  DEZEMBRO  DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 087 /2018

São Luís, 17  de  dezembro  de  2018.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente,
por vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 141/
2018, que estabelece diretrizes gerais sobre a atuação dos bombeiros
civis, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto total ao Projeto de Lei nº 141/2018, que
estabelece Diretrizes Gerais sobre a atuação dos
bombeiros civis, no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me confere os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
141/2018.

RAZÕES DO VETO

O presente Projeto de Lei pretende, em linhas gerais, estabelecer
diretrizes sobre a atuação dos bombeiros civis no combate e prevenção
a incêndios e a desastres em estabelecimentos comerciais, edifícios e
em áreas de grande circulação de pessoas.

Em que pese o relevante propósito da proposta parlamentar,
seu texto não se coaduna com as disposições constitucionais de
regência, especificamente aquelas de que dizem respeito ao processo
formal de elaboração das leis.

A repartição de competências é característica essencial do
Estado Federal e a definição constitucional de atribuições dos entes da
Federação é pressuposto que lhes permite coexistência harmoniosa10.

Nos termos do art. 22, inciso I, da Constituição da República11,
compete privativamente à União legislar sobre direito do trabalho. A
razão de ser de tal disposição decorre da necessidade de se garantir a
inexistência de requisitos ou condições diferentes para o exercício de
atividades profissionais, em cada ente federado.

Ao traçar diretrizes para o exercício da profissão de bombeiro
civil, o legislador estadual usurpou a competência privativa da União
pra legislar sobre direto do trabalho e regulamentar o exercício de
profissões.

Registre-se, por oportuno, que a profissão de Bombeiro Civil
já se encontra disciplinada por meio da Lei nº 11.901, de 12 de janeiro
de 2009 - editada pela União com esteio no art. 22, II, Constituição
Federal – e grande parte dos dispositivos da proposição legislativa em
comento consiste em mera repetição das disposições do referido diploma
normativo.

Acerca da impossibilidade de lei estadual versar sobre critérios
e condições para exercício de profissões, os seguintes julgados do
Supremo Tribunal Federal:

INCONSTITUCIONALIDADE. Ação direta. Lei nº 2.769/
2001, do Distrito Federal. Competência Legislativa. Direito
do trabalho. Profissão de motoboy. Regulamentação.
Inadmissibilidade. Regras sobre direito do trabalho,
condições do exercício de profissão e trânsito.
Competências exclusivas da União. Ofensa aos arts. 22,
incs. I e XVI, e 23, inc. XII, da CF. Ação julgada procedente.
Precedentes. É inconstitucional a lei distrital ou estadual
que disponha sobre condições do exercício ou criação de
profissão, sobretudo quando esta diga à segurança de trânsito.
(STF. ADI 3610, Relator(a):  Min. CEZAR PELUSO,
Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2011, DJe-182 DIVULG
21-09-2011 PUBLIC 22-09-2011 EMENT VOL-02592-01
PP-00077 RTJ VOL-00219-01 PP-00180)

EMENTA: 1. Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei
Distrital no 3.136/2003, que ‘disciplina a atividade de
transporte de bagagens nos terminais rodoviários do
Distrito Federal’. 3. Alegação de usurpação de
competência legislativa privativa da União para legislar
sobre direito do trabalho (CF, art. 22, I) e/ou sobre
‘condições para o exercício de profissões’ (CF, art. 22,
XVI). 4. Com relação à alegação de violação ao art. 22, I,
da CF, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal, é o caso de declarar a inconstitucionalidade
formal da Lei Distrital no 3.136/2003, em razão da
incompetência legislativa das unidades da federação
para legislar sobre direito do trabalho. Precedentes
citados: ADI no 601/RJ, Rel. Min. Ilmar Galvão, Pleno,
unânime, DJ 20.9.2002; ADI no 953/DF, Rel. Min. Ellen
Gracie, Pleno, unânime, DJ 2.5.2003; ADI-MC no 2.487/
SC, Rel. Min. Moreira Alves, Pleno, unânime, DJ 1.8.2003;
ADI no 3.069/DF, Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, unânime,
DJ 16.12.2005. 5. Quanto à violação ao art. 22, XVI, da CF,
na linha dos precedentes do STF, verifica-se a
inconstitucionalidade formal dos arts. 2º e 8º do diploma
impugnado por versarem sobre condições para o exercício
da profissão. Precedente citado: ADIMC no 2.752/DF, Rel.
Min. Joaquim Barbosa, Pleno, maioria, DJ 23.4.2004. 6.
Ainda que superado o reconhecimento de ambas as
inconstitucionalidades formais indicadas, com relação ao art.
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1º da Lei Distrital, verifica-se violação ao art. 8º, VI, da CF,
por afrontar a ‘liberdade de associação sindical’, uma vez
que a norma objeto desta impugnação sujeita o exercício da
profissão de carregador e transportador de bagagens à prévia
filiação ao sindicato da categoria. 7. Ação direta julgada
procedente para declarar a inconstitucionalidade da legislação
impugnada.
(STF. ADI nº 3.587/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, DJe de 22/2/08).

EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade. Lei nº 8.107,
de 27 de outubro de 1992, e Decretos nº 37.420 e nº 37.421,
todos do Estado de São Paulo. Regulamentação da
atividade de despachante perante os órgãos da
Administração Pública estadual. Competência
legislativa privativa da União (art. 22, I e XVI, da CF/88).
Ratificação da cautelar. Ação julgada procedente. 1. A Lei
estadual nº 8.107/92, a pretexto de prescrever regras de
caráter administrativo acerca da atuação dos despachantes
junto aos órgãos públicos estaduais, acabou por
regulamentar essa atividade, uma vez que estabeleceu os
próprios requisitos para seu exercício. Violação da
competência legislativa da União, a quem compete
privativamente editar leis sobre direito do trabalho e
sobre condições para o exercício de profissões.
Precedentes. A norma de que trata o art. 5º, XIII, da Carta
Magna, que assegura ser “livre o exercício de qualquer
trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações
profissionais que a lei estabelecer”, deve ter caráter
nacional, não se admitindo que haja diferenças entre
os entes federados quanto aos requisitos ou condições
para o exercício de atividade profissional. 2. O Estado de
São Paulo, conforme se verifica nos arts. 7º e 8º da lei
impugnada, impôs limites excessivos ao exercício da profissão
de despachante no âmbito do Estado, submetendo esses
profissionais liberais a regime jurídico assemelhado ao de
função delegada da administração pública, afrontando
materialmente o disposto no art. 5º, inciso XIII, da Carta
Magna. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada
procedente.
(STF. ADI 4387, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI,
Tribunal Pleno, julgado em 04/09/2014, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-198 DIVULG 09-10-2014 PUBLIC
10-10-2014)

Nessas circunstâncias, considerando que, nos termos da
Constituição da República (art. 22, I), compete à União editar normas
que versem sobre direito do trabalho e que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte,
forçoso reconhecer a necessidade de veto integral ao Projeto de Lei nº
141/2018 tendo em vista o vício de inconstitucionalidade formal.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação todas as demais leis e atos normativos a
ela.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº141/2018.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS 17 DE DEZEMBRO DE 2018, 197º
DA INDEPENDÊNCIA, 130º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 251 / 18

“Dispõe sobre a obrigatoriedade do curso de
libras para agentes de trânsito no âmbito do Estado
do Maranhão”

Art. 1º - Torna obrigatório, para o exercício da função de agente
de trânsito, a realização e conclusão do curso de libras.

Parágrafo Único: Entende-se como agente de trânsito todo
aquele agente público responsável pelo cumprimento das leis e
organização de trânsito.

Art. 2º- O poder executivo viabilizará as normatizações que se
fizerem necessárias para o fiel cumprimento desta lei.

Art. 3º - As instituições públicas terão 90 (noventa) dias para
a adequação necessária para o cumprimento desta lei.

Art. 5º - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de

dezembro de 2018. - VINICIUS LOURO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 252 / 18

Considera d e Utilidade Pública à ONG
COMPASCE – Comunidade Parceira Sócio-
Cultural-Educacional.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública à ONG
COMPASCE – Comunidade Parceira Sócio-Cultural-Educacional, com
sede e foro no município de São Luís - MA.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de
dezembro de 2018. - BIRA DO PINDARÉ - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 253 / 18

CONSIDERA de utilidade pública a União de
Moradores Governador Pedro Neiva de San-tana-
UMGPNS

Art. 1 ° - É considerada de utilidade pública a União de
Morado-res Governador Pedro Neiva de Santana-UMGPNS, com sede
e foro no Muni-cípio de Pedro Neiva de Santana, Estado do Maranhão.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ES-TADO DO MARANHAo, 13 de dezembro de 2018. – RIGO
TELES – Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 489 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em
uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de
Lei nº 247/18, que dispõe sobre a atualização e consolidação da
divisão político-administrativa ente os municípios de Alto Alegre
do Pindaré e Santa Luzia.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE DEZEMBRO DE
2018 - “É de Luta. É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.12.18
EM: 17.12.18
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REQUERIMENTO Nº 490 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 10 e 11 de dezembro de 2018, em razão de
participação no SEMINÁRIO PREPARATÓRIO PARA
DEPUTADOS FEDERAIS, promovido pelo Centro de Formação,
Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados – CEFOR.

Assembléia Legislativa do Maranhão, 13 de dezembro de 2018.
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.12.18
EM: 17.12.18

REQUERIMENTO Nº 491 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembléia Legislativa do Maranhão, requeiro depois de
ouvida a mesa, que seja justificada a minha ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 12 e 13 de junho de 2018, em razão de
comparecimento à Câmara dos Deputados em Brasília, por necessidade
de tratar questões referentes à minha posse como Deputado Federal.

Assembléia Legislativa do Maranhão, 13 de dezembro de 2018.
- Bira do Pindaré - Dep. Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.12.18
EM: 17.12.18

REQUERIMENTO Nº 492 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações ao Ministério Público dos Estados de São Paulo e Goiás,
pela atuação rápida e eficiente na criação da força-tarefa que garantiu a
captura do médium e curandeiro João Teixeira de Faria, o “João de
Deus”, acusado de crimes de abuso sexual e violência contra mais de
trezentas mulheres.

Importante ressaltar a importância da comunicação às
autoridades competentes para que crimes desta natureza possam ser
rapidamente combatidos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 17 de dezembro de 2018. - NINA MELO -
Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.12.18
EM: 17.12.18

INDICAÇÃO Nº 627 / 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 Excelentíssimo

Secretário de Saúde do Maranhão, Senhor Carlos Eduardo Lula,
solicitando que sejam adotadas as providências legais e administrativas
para manter a cessão dos profissionais médicos anestesistas e pediatras,
em regime de plantão, à Maternidade Maria do Amparo.

A Maternidade Maria do Amparo é uma instituição filantrópica
que funciona no bairro do Anil há mais de 30 (trinta) anos, e é
responsável pelo atendimento a gestantes de risco habitual e realiza,
em média, 180 (cento e oitenta) partos mensais, com atendimento
pediátrico contínuo, assim como testes de triagem recomendados a
recém-nascidos, e sendo reconhecida como Hospital Amigo da Criança
pelo Ministério da Saúde.

Dessa maneira, a presente medida objetiva garantir que a rede
de saúde pública estadual continue a dispor de condições para oferecer
o tratamento adequado à população carente do Estado do Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 14 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 628 / 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. Senhor Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando que seja implantada a forma de pagamento
dos impostos municipais, taxas, contribuição de melhoria, e dívida
ativa de natureza tributária e não tributária, bem como multas de qualquer
natureza, através de cartão de crédito, o que facilitará a vida do
contribuinte.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 13 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - 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, como não tem ninguém inscrito no
Pequeno Expediente, vou suspender a sessão por cinco minutos.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - A lei do Senhor é perfeita, e refrigera a alma; o testemunho
do Senhor é fiel, e dá sabedoria aos símplices (Salmo 19:7). Com esta
mensagem quero cumprimentar o Exm.º Senhor Presidente Othelino
Neto e em seu nome, Presidente, permita-me cumprimentar também
os doutos companheiros, amigos parlamentares desta sessão, também
que nos acompanharam ao longo desses 04 anos. Também da mesma
forma extensiva aqui a imprensa, a galeria e a todos que nos acompanham
em todo o estado do Maranhão. Senhor Presidente, não poderia deixar
de vir a esta tribuna, na tarde de hoje, primeiro para agradecer ao povo
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do Maranhão que nos conduziu a esta Casa, nos permitiu esta
experiência de vida. Aqui tivemos a oportunidade de desenvolver uma
série de iniciativas, de trabalhos realmente focados ao povo do
Maranhão, retribuindo a oportunidade que tive de poder estar aqui os
representando. Faço esse registro porque o que levamos daqui é a
gratidão em poder ter contribuído, em poder em cada projeto, em cada
iniciativa, em cada evento que participamos quer sejam em audiências
públicas ou em reuniões na Sala das Comissões para poder realmente
discutir problemas sempre pertinentes às questões sociais do nosso
Estado. E assim o fiz duramente os nossos 04 anos de mandato,
buscando realmente cumprir a nossa missão de estar Deputado e sempre
colocava a expressão “estou Deputado” e o estarei, na verdade vou
estar até janeiro quando deixaremos a atividade, mas estamos aqui nos
despedindo realmente desta tribuna com o coração repleto, acima de
tudo, do compromisso que havíamos assumido na missão de estar
Deputado e que vamos levar para qualquer que seja a missão que
possamos cumprir a partir de 2019. Faço este registro também para
externar aqui que deixamos as nossas contribuições, deixamos um legado
também aqui na Assembleia de algumas iniciativas que tivemos a
oportunidade, desde o início do mandato, de poder defender, algumas
aprovadas, sancionadas que se transformaram em leis e cumprimos o
nosso papel realmente, o nosso dever de parlamentar. Fizemos algumas
leis, inclusive destaco aqui a lei da carcinicultura. Sempre defendi o
setor produtivo do estado do Maranhão, falei da carcinicultura, inédita
em nosso Estado que permitiu e permite que produtores, criadores de
camarão possam investir aqui no Estado. Prova disso é que alguns já
vieram, estão investindo, têm projetos sendo financiados e o Maranhão
ganhou mais uma alternativa de desenvolvimento comercial, que é a
criação de camarão, gera emprego, gera renda e oportunidades. Essa lei
foi sancionada pelo Governador Flávio Dino, e tivemos a oportunidade,
a partir de uma análise realmente criteriosa de um estudo que foi inclusive
promovido, à época, pelo Ministério da Pesca e Aquicultura, trouxemos
a esta Casa pela experiência que havíamos tido como Superintendente
Federal da Pesca e Aquicultura e assim fizemos a Lei da Carcinicultura,
como também conseguimos reinstalar aqui a Frente Parlamentar de
Pesca e Aquicultura, eu espero que outros assumam essa missão, fica
aí também a dica aos nobres Deputados, a Frente Parlamentar da Pesca
e Aquicultura, continuamos defendendo os nossos pescadores, os
nossos aquicultores, como sempre o fizemos, buscando, por exemplo,
alternativas como a Lei da Outorga D`água que foi encaminhada ao
governo por indicação e também por projeto de lei, a simplificação do
licenciamento ambiental, e assim por diante, buscando sempre defender
o setor produtivo, mas não foi só para pesca e aquicultura não, para o
setor também da Agricultura Familiar buscando regularização fundiária,
muitas reuniões que participamos defendendo a regularização fundiária
como também desenvolvendo iniciativas que pudessem realmente, na
interação, dar resultados para entregarmos títulos de terra para os
trabalhadores maranhenses, e assim foi feito. O registro, durante os
quatro anos, constam nesses registros, também as nossas idas para
participar de reuniões e tiveram como resultados a entrega de títulos,
tanto pelo INCRA como pelo ITERMA, e assim, mais uma vez, estando
lá presente da defesa do setor primário deste Estado. Além também de,
claro, durante os quatro anos, nós termos trabalhado, além do setor
produtivo, das muitas defesas, das iniciativas, dos Requerimentos,
das Indicações que estão também nos Anais desta Casa, tivemos a
oportunidade de defender a segurança pública, que é uma bandeira de
luta que, desde o início do nosso mandato, nós trouxemos para esta
Casa. Eu faço este registro também destacando já a defesa desde o
início do sub judice da Polícia Militar, da Polícia Civil, sub judice da
Polícia Civil, não poderia deixar de registrar, Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, a nossa defesa da Polícia Civil. Tenho
Leis que beneficiam a Polícia Civil, umas por Indicações, outras
encaminhadas ao Poder Executivo, mas também tem Projeto de Lei
nosso, de nossa autoria para Polícia Civil, também para Polícia Militar.
Também destacando no bojo da segurança pública a defesa que tivemos
logo no início que vamos levar também como bagagem que foi a Lei de
Organização Básica do Corpo de Bombeiros, participamos ativamente

dessa Propositura, aqui nesta Casa, essa Lei permitiu a promoção de
centenas de milhares de policiais bombeiros militares e o resultado
hoje concreto, a Lei que permitiu também a expansão do Corpo de
Bombeiros pelo Estado do Maranhão. Muitas unidades foram
implantadas no Estado do Maranhão e essas unidades também têm a
marca do Deputado Júnior Verde, da nossa luta, do nosso trabalho,
assim também como aprovamos leis importantes que vieram do
Executivo permitindo a reorganização tanto da Polícia Civil como da
Polícia Militar e também a transformação dos batalhões e companhias.
E assim por diante, e nesse ínterim nesse processo de segurança pública
defendemos o aumento do contingente policial tão necessário para o
fortalecimento da segurança pública, até porque e enfatizo sempre,
não posso deixar de enfatizar porque na segurança pública não existe
outra forma senão a defesa da sociedade por meio daqueles que vão
fazer a defesa social que são os policiais. Por isso que sempre
defendemos os sub judice, porque entendemos que eles significavam e
significam ainda. Porque ainda tem sub judice a serem convocados. E
aumento do contingente policial, e assim aconteceu. Muitos foram
chamados, foram convocados ou estão trabalhando, foram nomeados.
Então tem uma participação nossa também, tanto com os policiais
civis e com os policias bombeiros e militares, PMs e BMs. Então a
segurança sempre foi uma bandeira de luta nossa. E deixamos aqui
também como iniciativa desde o videomonitoramento como projeto de
lei recente agora nas escolas estaduais como também iniciativas que
foram defendidas na Frente Parlamentar de Segurança Pública e Privada.
Deixamos também essa Frente Parlamentar de Segurança Pública e
Privada, criada por nós, para ser mais um instrumento em defesa da
sociedade maranhense. E aqui eu também deixo para que os colegas
possam assumir essa batalha da Frente Parlamentar da Pesca e da
Aquicultura. Mas tivemos outras lutas encampadas ao longo desses
quatro anos. Senhor Presidente, permita-me também destacar. E aqui
tiveram vários colegas que estiveram nessa luta junto conosco. E está
aqui o Deputado Bira do Pindaré, que foi quem fechou com chave de
ouro um trabalho que foi iniciado em 2015, o grupo de trabalho entre o
IMESC e o IBGE e esta Casa, passando pelas Prefeituras Municipais
de São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. E conseguimos
entregar um produto muito importante que eu vou levar realmente
como bagagem e história política, que foi a resolução de um problema
histórico e antigo, que se deu na questão dos limites territoriais entre
São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. Então essa Casa cumpre
o seu papel. E cumpriu o seu papel nas reuniões em que participamos,
na indicação, no requerimento que tivemos aqui, as solicitações que
tivemos para criar o grupo de trabalho, para iniciar algo que achávamos
fundamental, que era poder regulamentar, resolver de uma vez por
todas esse conflito que se fazia evidente entre os municípios da região
metropolitana, como acontece também em outros municípios. E com o
trabalho desta Casa, com as reuniões técnicas, com as audiências
públicas, o resultado veio. Três leis hoje definem e nós também
subscrevemos e deixamos aqui como legado de um trabalho intenso,
dedicado e vocacionado ao bem comum. E eu não tenho dúvida que,
durante esses 4 anos intensos de trabalho, nós fizemos aquilo que
precisava ser feito há muito tempo. E esse resultado nos orgulha,
porque é um resultado de dedicação. Quando assumimos a comissão,
as comissões importantes como Comissão de Direitos Humanos,
Comissão de Segurança Pública, tive oportunidade de assumir também
a Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Foi
nessa comissão que intensificamos o trabalho e que, logo em seguida,
eu e o Deputado Bira do Pindaré, Deputado Adriano Sarney e outros
deputados também que assumiram essa frente e nos permitiram
consolidar uma iniciativa que nasceu realmente de uma dedicação, da
vontade de querer ajudar este Estado. Temos muitas leis também que
foram objeto aqui de análise por esta Casa, de estudos, como a Lei do
Transporte Alternativo, que foi a regulamentação do transporte
alternativo no Estado do Maranhão. Um segmento que eu defendi
durante os quatro anos de mandato que eu deixo também como
aprendizado. Porque para nós foi um aprendizado a cada lei que
podíamos realmente ter a oportunidade de defender, de articular e
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trabalhar com a base, porque todas as nossas proposições foram
oriundas de reuniões, de audiências públicas, ou seja, são leis que têm
em si a vontade popular manifesta e que nós apenas traduzimos essa
vontade ao fazer o nosso trabalho, ao poder realmente cumprir a nossa
obrigação como parlamentar. Então eu deixo também como legado a lei
que regulamentou o transporte alternativo no Maranhão, como vou
deixar também a lei que fortaleceu os conselhos tutelares do nosso
estado. Conseguimos, a partir de uma proposição encaminhada ao
Poder Executivo, já que algumas leis, claro, não são da nossa
competência pela questão constitucional, então fazíamos por indicação
e, para nossa grata satisfação, também vamos deixar aqui um legado em
educação, em oportunidades e em desejo de contribuir com os direitos
humanos, com a garantia dos direitos, que foi a Escola de Conselhos do
Maranhão. Conseguimos criar, companheiro Celedônio, a Escola de
Conselhos no Estado do Maranhão. Vou me orgulhar e me orgulho, vou
levar isso para minha vida, porque muitos passaram por aqui, mas
fomos nós que conseguimos criar uma escola de conselhos com a
permissão e aquiescência do nosso governador que nos permitiu
formalizar essa iniciativa que fortalece os conselhos tutelares do estado
do Maranhão. Eu quero agradecer imensamente a todos os conselheiros
e ex-conselheiros tutelares do estado do Maranhão que também nos
apoiaram nessa última campanha, o amigo Serginho, o amigo Luís
Inocêncio, entre outros companheiros e em seus nomes, extensivo a
todos os conselheiros e ex-conselheiros e ex-conselheiras também
tutelares no estado do Maranhão. Então, além da Escola de Conselhos,
audiência pública que discutiu as principais problemáticas, vários
encaminhamentos, indicações, criação de forças especiais, tarefas
necessárias para realmente o cumprimento da nobre missão dos
conselheiros. Foram lutas, foram proposições e conquistas que tivemos
ao longo desses quatro anos. Hoje saio desta Casa com o senso do
dever cumprido, pois cumprimos a nossa missão, a nossa obrigação
até quando Deus nos permitiu porque foi Deus que nos permitiu estar
aqui, por isso sempre fiz questão de dizer seu nome em primeiro lugar,
porque nos permitiu estar aqui e agora está nos permitindo caminhar
em outro direcionamento para que seja feita a sua vontade assim como
seja feita a vontade do povo do nosso estado, o povo que tanto amamos
e o estado que tanto amamos e respeitamos. Prova disso foi tudo que
fizemos com o nosso mandato participativo. Não posso deixar de
fazer registro, pois o nosso mandato foi participativo, percorremos
todo o estado do Maranhão, foram 217 municípios, conhecemos os
217 municípios do Maranhão em reuniões regionais, em reuniões
setoriais, em reuniões in loco, participamos nos municípios ouvindo
lideranças políticas, vereadores, vice-prefeitos, prefeitos, enfim, todas
as lideranças políticas de municípios do estado, prova disso foram as
inúmeras indicações, os inúmeros requerimentos, os inúmeros projetos
de lei que nós trouxemos a esta Casa, produtos do entendimento, das
oportunidades que tivemos ao longo desses quatro anos ouvindo a
população maranhense. Então eu deixo aqui como legado o nosso
esforço, a nossa dedicação e a missão que eu quero que possa continuar
em cada um daqueles que vão aqui continuar essa luta trabalhando pelo
povo do Maranhão, se dedicando e mostrando que este Parlamento é
um grande parlamento e pode realmente continuar contribuindo com
nosso estado. Não tenho dúvidas disso, que esse trabalho vai continuar
porque outros estão aqui e o farão pela continuidade dos seus esforços.
Então eu não poderia deixar aqui de fazer este registro agradecendo o
convívio dos companheiros, dos amigos que nos permitiram, com as
suas experiências também, um aprendizado. Aprendi com todos. Todos
aqui nos ensinaram lições e vamos levar para a vida e onde estivermos.
Então agora fica aqui o nosso nome à disposição do nosso Partido, o
PRB, que representamos nesta Casa, que não tenho dúvida que o
Presidente do nosso Partido, Deputado Cléber Verde, que aqui nos
representa, ele vai saber conduzir com maestria o nosso destino, porque
o que somos, nós somos partidários. Mostramos isso ao nos permanecer
firmes no Partido, dedicados, cumprindo o nosso dever como
republicanos e zelando pelo nome do Partido e pelo meu sobrenome,
Verde, fazendo aqui as coisas boas realmente que fizemos ao longo dos
nossos 04 anos de mandato. Então quero agradecer, imensamente, a

todos e de forma muito especial agradecer a Deus por esta oportunidade
e que Deus abençoe a todos e abençoe o nosso estado do Maranhão.
Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Se Deus quiser.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Presidente, pela ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, eu não poderia deixar de
elogiar o trabalho do Deputado Júnior Verde. Já que esta fala não
permite aparte, mas me sinto na obrigação de elogiar, porque na
Comissão de Constituição e Justiça sou testemunha do esforço do
Deputado Júnior Verde, das articulações com proposições no
Legislativo, das audiências públicas. Deputado Júnior Verde, o mandato
de V. Ex.ª não passou despercebido. V. Ex.ª tem um trabalho reconhecido
em muitos setores da sociedade maranhense. Quando se vai ao setor
dos “vanzeiros”, eles sabem do vosso trabalho. Quando se vai ao setor
da pesca, de diversos setores produtivos, reconhecem o seu trabalho.
Os Conselhos Tutelares sabem a marca do seu trabalho. De modo que
tem pessoas que passam por cargos e tem outros que de fato se dedicam
e fazem a diferença. V. Ex.ª fez a diferença, a exemplo de vários colegas
que estão voltando agora para a próxima legislatura, tenho confiança
que V. Ex.ª tem condições de voltar, porque tem na bagagem um grande
trabalho para mostrar em qualquer disputa que vier a participar. Portanto
V. Exa. conclui esses 04 anos aqui na Assembleia de cabeça erguida e
tem o nosso respeito, o nosso reconhecimento por ter feito um trabalho
digno para o povo do Maranhão, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra o Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Deputado
Glalbert também, logo após.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Vinícius Louro, Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Presidente, muito obrigado. Deputado Júnior
Verde, dos 04 anos de mandato só foi infeliz em uma única coisa até
hoje, foi ter escolhido o Pequeno Expediente para poder se pronunciar.
E o seu pronunciamento era digno de utilizar o Tempo do Bloco ou um
Grande Expediente para que a gente pudesse fazer os nossos apartes.
Até porque o discurso de V. Ex.ª sendo no Pequeno Expediente, que
nós não podemos fazer aparte, já estamos nos excedendo em algo a
mais, mas graças a Deus contamos com a benevolência do nosso
Presidente, eu não poderia deixar de externar da alegria que foi, nesses
04 anos, ter atuado ao lado de V. Exa. E em várias comissões que
participamos juntos, desde Comissão de Direitos Humanos, de
Administração, de várias comissões que atuamos juntos, em várias
audiências públicas que atuamos juntos, V. Exa. muito participativo
em todas as audiências que fizemos, da mesma forma também demos a
nossa contribuição nas audiências que V. Exa. fez, nunca em momento
algum para competir, para tirar o brilho de V. Exa., pelo contrário,
sempre exaltamos a sua atuação e o brilho que V. Exa., fazia, um
Deputado atuante, sem sombra de dúvida, um dos mais atuantes da
atual legislatura que está findando, deixa as suas impressões no
Parlamento estadual, deixa as suas marcas no Parlamento estadual,
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diferente de outros como estão indo para a Câmara Federal, como o
caso de Edilázio, Eduardo Braide, Bira do Pindaré e de outros que
garantiram a reeleição. É com tristeza que nós lamentamos também V.
Exa. não ter sido reeleito, porque nós contávamos com a sua reeleição,
até porque é um Deputado trabalhador, é um Deputado que honrava o
Parlamento estadual, que fazia e engrandecia o Parlamento estadual.
Pode ter certeza de que, nos próximos 4 anos, estaremos na Assembleia
Legislativa, já fiz essas lamentações, anteriormente, e me colocar à
disposição de V. Exa., não só o gabinete como o mandato à disposição
de V. Exa., e, mais uma vez, deixar o registro, foi muito bom esses 4
anos ter trabalhado ao lado de V. Exa., a legislatura. Eu fiz inclusive um
elogio no grupo nosso do partido com relação a isso, o carinho e o
respeito de todos os Deputados. Na manhã de hoje que V. Exa. concluiu
um pronunciamento nessa linha, dizer que V. Exa. tem o nosso respeito,
a todos – todos - e a atual legislatura teve com certeza uma enorme
valorização, crescimento por conta da sua participação. E a Assembleia
Legislativa e todos os funcionários, servidores têm esse
reconhecimento. Então, que Deus continue abençoando a sua vida,
onde quer que esteja a partir do dia 1º de fevereiro, quando não mais
será Deputado, mas estamos à sua disposição. E, num breve retorno,
também na possibilidade de voltar à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, nós desejamos sorte, que Deus o abençoe e que Vossa
Excelência continue sendo esse parceiro e amigo que sempre foi, viu
Júnior Verde? Um abraço, meu irmão, estamos juntos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM –
Aproveitando o período natalino o Presidente está sendo muito
bonzinho aqui e benevolente nesse horário do Pequeno Expediente,
mas, Deputado Júnior, eu tive o prazer e a grande satisfação de ter sido
eleito nessa legislatura no mesmo partido que Vossa Excelência, tive o
carinho e sempre a sua amizade dentro do partido e também dentro
desta Casa, me sinto feliz e honrado de poder ter compartilhado esses
quatros anos ao lado de Vossa Excelência e sei o quanto esta Casa vai
perder um Deputado combativo, um Deputado que combateu o bom
combate e esta Casa, com certeza, vai perder muito com a sua ausência
aqui, mas que isso não seja um tchau, seja mas um até logo e que, daqui
a quatro anos, a gente possa estar aqui lhe desejando boas-vindas,
novamente, e podendo travar diversas batalhas aqui dentro e fazer o
bem para o povo do Maranhão. Então, parabéns pelo seu mandato,
tenho certeza de que V. Exa. não passou em branco e deixou muitas
marcas boas e que o povo do Maranhão reconheceu em boa parte nas
urnas, não o suficiente para lhe colocar aqui de novo, mas muitas
pessoas foram beneficiadas pelas ações suas e eu tenho certeza de que
vão guardar V. Exa. no coração para o resto da vida. Então, parabéns,
que Deus lhe abençoe nessa nova jornada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, primeiramente, eu quero lhe agradecer por esta
oportunidade, nós sabemos aqui que nós estamos quebrando todo um
protocolo desta Casa, mas seria injusto se nós como Deputados, não
fizéssemos uma homenagem ao grande Júnior Verde pelo trabalho que
V. Exa. fez aqui na Assembleia Legislativa, em todo o Estado do
Maranhão. Eu sou testemunha do seu trabalho não só internamente,
dentro do seu gabinete, como também rodando todo o Estado do
Maranhão. Mais precisamente, dos poucos deputados que foram
votados para esta legislatura, V. Exa. foi um dos que retornou com
trabalho à cidade de Pedreiras, a toda aquela região. Às vezes a gente vê
aqui os colegas que não tiveram êxito, não conseguiram se eleger nessa

eleição, e hoje fica tipo uma despedida. Mas dizer, meu irmão, que
Deus é maior. O seu trabalho foi reconhecido. Nós também temos que
ter ciência, dentro de todo uma conjuntura política, do que o Brasil
está passando hoje. Às vezes os bons pagam pelos ruins, os políticos
ruins. E o povo estava desacreditado da classe política. Mas V. Exa.
fez o seu papel. Foi bem votado. Também estávamos numa coligação
muito grandiosa. E isso também tem que se levar em consideração.
Mas eu fico feliz e honrado de participar dessa legislatura do lado de
Vossa Excelência. Principalmente eu tenho mais como falar isso porque
seu gabinete é do lado do meu. Quantas e quantas vezes eu era
testemunha de V. Exa. saindo daqui oito horas da noite, nove horas da
noite, atendendo as pessoas que vinham ainda ali para falar com o
Deputado Júnior Verde. E eu fico assim, às vezes triste, pela saída de
V. Exa. aqui de dentro desta Casa. Agora conte com o Deputado Vinícius
Louro. V. Exa. e seu gabinete só mudou de lugar. Lá o nosso gabinete
está a sua disposição para quando quiser fazer qualquer tipo de
atendimento, trazer as pessoas do interior. O nosso gabinete é seu. Foi
como o Deputado Glalbert Cutrim falou, hoje não é um “adeus”, é um
“até logo”, porque eu tenho certeza que o povo vai reconhecer o seu
trabalho. E eu tenho certeza que você vai intensificar mais ainda esse
trabalho no Estado do Maranhão para lhe recambiar novamente daqui
quatro anos para a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Senhor Presidente,
Deputado Rigo Teles.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rigo Teles, Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (Questão de Ordem)
- Deputado Júnior Verde, Vossa Excelência realmente tem feito um
excelente trabalho não só na Assembleia Legislativa, mas em todo o
Estado do Maranhão. Eu, que o acompanhei em várias visitas ao interior
do Estado, inclusive na minha cidade de Barra do Corda, vi o empenho,
o compromisso de Vossa Excelência com a população do nosso Estado.
E acompanho o seu trabalho aqui na Assembleia. Então como os colegas
deputados também já relataram, Vossa Excelência não está deixando o
Parlamento; está tirando umas férias, porque com certeza o seu trabalho
será relembrando por todos os maranhenses. E Vossa Excelência deixará
aqui nesta Casa um espaço que só pode ser preenchido realmente por
Vossa Excelência. E como disse aqui o Deputado Vinícius Louro, na
última fala sua aqui, eu também coloco o nosso gabinete à disposição
de Vossa Excelência para que dê continuidade ao seu trabalho, não
como ex-parlamentar, mas como um homem que tem um compromisso
com o Estado do Maranhão. Conte com seu amigo Rigo Teles. E o
gabinete do Rigo não é só do Rigo. Eu divido com Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Presidente
Othelino, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) - Eu, que também trabalhei em constantes Projetos com o
Deputado Júnior Verde na Comissão de Meio Ambiente, pela Legislação
do Transporte Alternativo do Estado do Maranhão, acompanhei o
trabalho do Deputado Júnior Verde de perto, sou testemunha de todo
o esforço que o Deputado fez aqui na Assembleia Legislativa. Com
certeza, as palavras do Deputado Marco Aurélio, foi a primeira e
realmente disse tudo, Vossa Excelência passou por este parlamento,
mas deixou sua marca registrada com muito trabalho, empenho e
presença, honrando os votos que os maranhenses lhe deram nas eleições
de 2014 e de 2018. Esperamos nos encontrar em breve em outra jornada
e em outras lutas. A Assembleia Legislativa sente muito orgulho em ter
um deputado a sua altura. Com certeza, como bem falou o Deputado
Glalbert Cutrim, é apenas um até logo, a luta política é preenchida de
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vitórias e derrotas e com certeza cada luta é um aprendizado. Onde
você estiver, a partir de janeiro do próximo ano, com certeza vai
desempenhar com muito zelo, porque sempre foi assim na sua vida
pública, não só como deputado, mas como gestor que já foi e já prestou
serviços e este estado como servidor público que é e com certeza vai
brilhar ainda mais V. Ex.ª tem muita coragem, muita dedicação e zelo
pelo que faz. Parabéns. Aqui você deixa muitos amigos e eu sou um
deles que coloca a nossa amizade construída nesses quatro anos com
muita luta. Parabéns, deputado.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, pela quebra já do protocolo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Pedir
sua permissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Está dada a permissão.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem
revisão do orador) - Eu queria fazer um destaque aqui à fala do Deputado
Junior Verde, cumprimentá-lo por sua fala e fazer um testemunho da
atuação dele enquanto parlamentar. Eu estive pouco tempo com ele
dentro deste Parlamento, mas talvez tenha sido o deputado estadual
que eu mais recebi na Secretaria do Desenvolvimento Social na minha
passagem por aquela pasta. Cada vez que ele chegava àquela secretaria,
era uma demanda de uma população diferente, de um município
diferente, sempre buscando abarcar o seu trabalho legislativo em prol
do Maranhão. Na verdade, é uma pena para esta Casa sua ausência no
próximo mandato, mas eu tenho certeza de que o legado que V. Ex.ª
deixou vai mais do que a política via um legado pessoal para si próprio
e para aqueles seus que virão depois. Nós aqui somos testemunhas do
trabalho que V. Ex.ª prestou para esta Casa e também para todo
Maranhão. No mais, desejo sorte aos novos desafios que V. Ex.ª irá
assumir no ano de 2019. Espero muito que sejam desafios públicos
para que os seus serviços, que V. Ex.ª já mostrou que sabe fazer,
continuem sendo prestados para o nosso Estado. Muito obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Próximo inscrito no Pequeno Expediente, Deputado Sérgio
Frota, por cinco minutos, sem apartes, só questão de ordem.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, deputadas e deputados, funcionários da
Casa e telespectadores da TV Assembleia. Senhor Presidente, eu me
notabilizei, ao longo desses quatro anos, por vir muito pouco à tribuna,
mas venho aqui para me despedir. Nós já temos 60, 70 dias depois da
eleição e quero parabenizar todos os eleitos, parabenizar mais ainda
aqueles que retornam a esta Casa, pois eu sei a concorrência que todos
nós enfrentamos, a concorrência do poder financeiro e outras
concorrências. Então os deputados que retornam estão de parabéns.
Parabenizar os que não retornaram também, não é, Junior? Nós fazemos
parte daqueles que tentaram, e não conseguiram. Mas, Senhor
Presidente, eu quero dizer que isso faz parte do jogo democrático, a
eleição é a oportunidade que a população tem de escolher seus
governantes e eu, ao longo desses quatro anos aqui como Deputado e
02 anos como Vereador, os 04 anos como Deputado apoiei o governo
e tive a oportunidade de ir para a oposição, e tenho excelente trânsito
tanto com os Deputados que apoiam o governo quanto os Deputados
da oposição, e quero dizer o seguinte, nós estamos certos, porque o
governo foi reeleito com ampla maioria. Dizer que ao longo desses 04
anos saí do PSDB e vim para o PR, e quero aqui deixar o meu
agradecimento ao meu Presidente que está ali,  Josimar de

Maranhãozinho, ao Vinícius Louro, parabenizar V. Exas. pela reeleição,
o Josimar por ter sido mais uma vez o mais votado, desejar boa sorte
a V. Exas. V. Exa., Josimar, lá em Brasília e o Vinícius Louro aqui de
volta a Assembleia, e ao Wellington também. Dizer, viu Josimar, o que
falam não interessa, V. Exa. sempre foi muito leal comigo, foi correto e
me apoiou e o acordo que nós fizemos politicamente, você cumpriu.
Eu não tenho trabalho em Açailândia e tive 1.700 votos em Açailândia
por sua causa. Então fica o meu agradecimento aqui. Dizer, Senhor
Presidente, que eu queria fazer menção a uma questão que é da
inelegibilidade do Deputado Sérgio Frota. Vamos lá. Em 2012 eu fui
candidato a Vereador, me elegi Vereador de São Luís e cumpri esse
mandato por 02 anos, a saber 2013 e 2014. E 2014 eu me candidatei a
Deputado e me elegi. Sou empresário, todo mundo sabe, e volto agora
depois de 06 anos na política à atividade empresarial e com a mesma
disposição que fui empresário por 35 anos e os 06 anos de político e
tenho uma construtora de terraplenagem, uma empresa de pequeno a
médio porte e eu tinha um contrato com a Prefeitura de São Luís. Veja
bem, eu poderia botar essa empresa no nome de terceiros e continuar
com meu contrato, mas eu não fiz isso. Eu deixei o contrato, até porque
a lei orgânica do município me obriga a isso, assim como a lei estadual,
e eu não toquei a empresa, ela ficou parada. E aí 2012, 2013 e em 2014
eu me candidato e, veja bem, destinei, liguei, eu precisava fazer um
pagamento, me lembro bem de gráfica na época, de R$ 75 mil e eu
mandei a gerente do banco tirar da minha conta. A conta não tinha
numerário suficiente, porque o limite era R$ 60 mil e eu estava
acostumado a pagar, por exemplo, plano de saúde meu e de meus filhos
e outros pagamentos na construtora, e ela tirou. Agora eu quero dizer
o seguinte, eu passei Deputado aqui nesta Casa 2015, 2016, 2017 e
2018, e em 2018 houve um questionamento do Ministério Público e
foi julgado aqui no TRE e no TRE vencemos por 5x1, o Ministério
Público recorreu e a questão foi parar no TSE e veio a decisão agora
depois de, antes da eleição, ter havido uma decisão monocrática, de um
dos membros do TSE, favorável. Quer dizer, eu vou para a eleição,
gasto dinheiro, esforço político e depois vem dizer que estou inelegível.
Agora vejam bem, Senhores Deputados, todos nós sabemos quanto
custa uma eleição de Deputado Estadual no Maranhão, a quantia foi
R$ 75 mil e o entendimento do TSE por ampla maioria, 5 a 3, e estou
recorrendo, é que esses R$ 75 mil mudaram a eleição para Deputado
Estadual no Maranhão. Será, e eu pergunto aqui Deputado Glalbert
Cutrim, Deputado Josimar de Maranhãozinho, Deputado Vinícius
Louro, Deputado Wellington do Curso, R$ 75 mil vai mudar uma
eleição para deputado estadual no Maranhão! O que nós gastamos,
então, veja bem, 75 mil reais, foi cinco a três, com voto a favor da
inelegibilidade do Edson Fachin, da Rosa Weber que devia estar
preocupado com os ladrões desse país, não com deputado do Maranhão,
Estado pobre, por causa de 75 mil. Agora, eu pergunto, Senhor
Presidente, o dinheiro não era público, o dinheiro não era de licitação,
eu não fui prefeito, o dinheiro não era de Emenda Parlamentar, o dinheiro
era da minha empresa, onde eu tenho 95% e o meu filho 5% só para não
ser empresa individual. Então, eu acho que eu tenho que fazer
esclarecimento para aqueles 23.351 eleitores que foram lá e deram o
voto para Sérgio Frota, o voto de confiança e eu agradeço, me honra
muito esses votos, acabei de dizer que a eleição, qualquer uma delas,
faz parte do processo democrático, agora me senti injustiçado e vou
brigar até o final mesmo com todo o desafio financeiro, que é você hoje
fazer uma defesa no Judiciário, e quero alertar todos os deputados
aqui, a todos os políticos, que nós estamos tendo hoje, no Brasil, veja
bem, Deputado Antônio Pereira e Deputado Neto, a judicialização da
política, vejam bem o que eu estou falando, vejam bem, porque o
poder mais investigado, o poder mais questionado é o Legislativo. E eu
tenho certeza de que o Poder Legislativo é um poder sério. Eu tive a
honra e a oportunidade de ser vereador da minha querida São Luís, por
dois anos e de ser deputado do meu Estado do Maranhão por quatro
anos e tenho certeza de que todos os 42 deputados aqui têm o
compromisso de melhorar a qualidade de vida da população
maranhense. Então, era isso que eu queria deixar registrado, agradecer
o convívio nesses 4 anos de todos os Deputados, tenho um excelente
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relacionamento com todos, aos funcionários desta Casa, o garçom, a
segurança, o pessoal da Medicina e dizer que uma vez se que entra na
política, Presidente, dizem que não se sai, eu continuo, eu sempre fui
um político e quero dizer aqui, Deputado Josimar de Maranhãozinho,
V. Exa. me disse isso, que como Deputado eu fui um excelente presidente
do Sampaio, continuo, presidente do Sampaio e quero dizer que tive a
honra de trazer para o conselho deliberativo do Sampaio V. Exa., que é
o meu vice-presidente, o Presidente desta Casa, que é um boliviano
roxo, também faz parte aqui o Presidente da Câmara e dizer que a gente
continua nesse trabalho reconhecendo a importância do esporte como
um instrumento, como uma ferramenta de inclusão social e queria
deixar um pedido aqui, Senhor Presidente, e todos aqueles que voltam
a esta Casa que a gente não esqueça a importância do esporte como
política pública inclusiva, porque eu vejo a gente questionar muito
saúde, educação, que eu não tenho dúvida que são prioridades,
segurança, habitação, e é só você pegar a LOA aí e ver que lá em décimo
lugar, décimo segundo lugar de política pública está o esporte, pedir,
deixar um pedido para que vocês fortaleçam, Deputado Glalbert Cutrim
que tem um relacionamento grande com o grande time de futebol, que
é o Moto Club, seu pai foi presidente, seu irmão foi presidente e eu
queria que V. Exa. assumisse, não para voto, que Josimar já sabe que
futebol não dá voto, mas dizer isso. O meu muito obrigado e desejar,
mais uma vez, a todos vocês que retornam uma grande legislatura, aos
que se elegeram Deputado Federal, está ali o Josimar, o Eduardo Braide,
são os campeões de votos, o meu amigo Edilázio, que vocês possam
trazer recurso para o Maranhão. E não se esqueçam, Josimar, Braide e
Edilázio, do Esporte. Eu vou cobrar. Meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Questão
de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Glalbert.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Já
quebrou o protocolo por outras vezes. Agora nesta Sessão, Presidente,
eu peço novamente sua benevolência.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em seguida, Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Eu não
poderia deixar de citar e de também agradecer a participação do
Deputado Sérgio Frota. Muito se fala na rua “Sérgio Frota, Presidente
do Sampaio”. Mas não só pelo Sampaio ele trabalhou aqui nesta Casa.
Eu, por exemplo, enquanto Presidente da Comissão de Orçamento, no
ano passado, em 2017, recebi por diversas vezes cobranças dele brigando
para que a gente remanejasse o orçamento de outras Secretarias para a
Secretaria de Esportes. Fui totalmente a favor da luta dele a favor do
esporte. Não só como ele sempre brincou comigo, não só a favor do
Sampaio, mas em si do esporte do Maranhão, em especial, ao futebol,
de que ele é um amante um assíduo. E queria eu, Sérgio, ter a sua
coragem a sua determinação para poder assumir o Moto. Mas ainda
não chegou a minha hora. Tenho certeza que algum dia vou poder dar a
minha contribuição maior ainda para o Moto Clube, assim como você
está dando, já deu e está dando e vai continuar dando ao Sampaio.
Então que Deus possa te abençoar nesse “até logo” que você dá à
política. E que você volte o mais rápido possível para continuar lutando
pelo esporte e pelo futebol. Parabéns, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Presidente, eu
sei que está fora do protocolo. Eu queria pedir desculpa ao Deputado
Bira do Pindaré, meu amigo, e dizer que eu estava olhando para cá,
Bira, e eu não tenho olho para olhar para o lado sabe, e não te vi. Então
eu vou te incluir nas cobranças, até porque V. Exa. foi um Deputado
eleito com cem mil votos. E cem mil votos é uma representatividade
muito grande para que você possa ajudar o esporte e não só a tecnologia.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente,
Rigo Teles.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo, em seguida ao Deputado Josimar de
Maranhãozinho. Deputado Josimar, Vossa Excelência está com a
palavra.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (Questão de Ordem) – Senhor Presidente, eu
quero aqui parabenizar meu grande amigo, parceiro de chapa no Sampaio
Correa, também parceiro de partido. Parabenizar pela sua atuação no
seu mandato durante os quatros anos que ele esteve aqui nesta Casa.
Não é fácil. E eu lamentei muito pela não reeleição do meu amigo Sérgio
Frota. Sabemos que lutamos junto para que ele pudesse se reeleger.
Mas acredito que não existe um culpado. Não existe um Sérgio Frota
culpado. Não existe partido. Não existe o Sampaio Correa. Eu acredito
que, meu amigo Sérgio, é coisa do destino. O destino quis que V. Exa.
ficasse esses dois, quatro anos. Não sei se V. Exa. vai participar das
eleições municipais, mas eu tenho certeza que o Sampaio Corrêa ganha
muito com toda a sua atenção voltada para o futebol maranhense,
trabalhando junto ao Sampaio Correa. V. Exa. é um grande presidente e
sabe, eu que tenho certeza porque tenho o acompanhado de perto,
fazer a gestão do futebol. E tenho certeza que no ano que vem o
Sampaio Correa, com toda a sua atenção, com todo o seu conhecimento,
sendo como sempre foi a sua prioridade... Eu posso dizer como
Presidente do PR, Presidente do Partido que o Sérgio Frota foi candidato
à reeleição, eu posso realmente afirmar que o Sérgio sempre priorizou
o futebol. Muitas vezes eu disse: “Sérgio, nós estamos em campanha
e você está fazendo mais esporte do que a própria campanha”. Quem
estava ao seu lado sempre dizia que eu tinha razão, mas está em você
mesmo, você é apaixonado pelo futebol, desde criança foi apaixonado
pelo futebol, um adolescente apaixonado pelo futebol, um adulto
apaixonado pelo futebol e agora um presidente que é apaixonado pelo
futebol e, acima de tudo, apaixonado pelo Sampaio Corrêa. Parabéns,
Sérgio Frota, pelo trabalho, pela sua dedicação durante os quatro anos
nesta Casa. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA - Josimar, eu
queria aqui corrigir outro erro que cometi, pois não me referi a minha
amiga, a deputada mais votada, a Detinha. Aqui dizer que eu vou
cobrar dela apoio ao futebol. Então, eu esqueci, falei do Vinícius, de
você, do Hélio, então vou cobrar da Detinha também.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Vinicius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, mais uma vez, obrigado pela oportunidade. Deputado Sérgio
Frota, V. Ex.ª é um homem de fibra, de coragem, de personalidade
forte, nós sabemos da sua luta aqui na Assembleia Legislativa,
principalmente pelo esporte, pelo Sampaio Corrêa no Estado do
Maranhão. Nós sabemos que as vezes a mídia é um pouco maldosa ao
tratar das dificuldades que o futebol vem passando no Brasil. Vossa
Excelência que tanto luta para que o Sampaio Corrêa possa subir de
divisão, o Sampaio Corrêa este ano mesmo foi campeão do Nordeste
aqui no nosso Brasil, mas, por ironia do destino, eu sei da grande
problemática que você passa dentro do seu time. Às vezes, quando a
gente trabalha com pessoas, nós temos que ter essa preocupação de
trabalhar de forma que nós tenhamos que dar essa motivação para
essas pessoas. Então, como o Deputado Josimar de Maranhãozinho
falou aqui, Vossa Excelência não é culpado, o Sampaio Corrêa não é
culpado, muito pelo contrário, eu tenho certeza de que, como eu falei
para o Deputado Júnior Verde, eu falo aqui para Vossa Excelência,
você não está dando um adeus como Vossa Excelência colocou ali na
tribuna, eu tenho certeza de que é um até logo, porque mais do que



TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA16
nunca V. Ex.ª dá a sua contribuição mais arrojada ainda para o Sampaio
Corrêa e eu tenho certeza de que, no estado do Maranhão, ficou o
legado seu, tanto como vereador de São Luís, como deputado estadual
trabalhando muito no estado do Maranhão. Eu fico feliz de, nessa
legislatura, compartilhar aqui na Assembleia Legislativa momentos de
aprendizado com Vossa Excelência porque o seu trabalho é ímpar,
principalmente nós que temos vários setores para ser defendido aqui
no estado do Maranhão, mas dentro do esporte, que é sua a bandeira,
eu aprendi muito quando Vossa Excelência colocou os projetos, trouxe
os projetos para esta Casa, as suas discussões envolvendo o esporte.
Eu defendo o esporte de vaquejada no estado do Maranhão e aprendi
muito, com veemência, pela forma com que V. Ex.ª defende o futebol
aqui no nosso Estado. Então fico aqui honrado de ter sua participação
nesta legislatura.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Sérgio
Frota, realmente nós aqui temos tido um aprendizado com V. Ex.ª, que
muito bem representa este Parlamento, como também muito bem
representou o Parlamento na Câmara Municipal de São Luís e aqui na
Assembleia Legislativa e abrilhanta o futebol do Maranhão à frente do
nosso querido Sampaio Corrêa. E V. Ex.ª está realmente tirando férias,
vai cuidar mais do futebol, do Sampaio Corrêa, mas também vai continuar
na política. Essas férias serão por um tempo curto, com certeza. Também
a mesma disposição que coloquei o nosso gabinete ao Deputado Júnior
Verde, eu também deixo à disposição de V. Ex.ª para qualquer trabalho
do Parlamento ou qualquer trabalho do Maranhão, o nosso gabinete
continuará e estará à sua inteira disposição. E nós aqui, com a nossa
pequena experiência, estaremos aqui para continuar do seu lado, com
esse grande homem, esse grande cidadão e esse grande político que o
estado do Maranhão tem. O político não deixa de ser político, o mandato
pode ter uma interrupção por momento, mas a política continua no
sangue e com certeza V. Ex.ª tem sangue de político.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA - O mesmo tempo
de decano na Casa.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Continue com esse
espírito de lutador, de desportista, de defensor do estado do Maranhão.
Estarei à sua disposição e, mais uma vez, estarei me espelhando no
trabalho de Vossa Excelência.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Deputado Sérgio Frota, nesses 04 anos que estivemos com V. Ex.ª
aqui na Assembleia Legislativa, nós aprendemos muito. Vossa Excelência
bem disse que não é o homem de estar na tribuna todos os dias, igual a
muitos parlamentares que fazem da tribuna a sua rotina. Mas V. Ex.ª
tem foco no que faz. Eu sempre tenho acompanhado a sua dedicação
em ajudar o seu time, o Sampaio Corrêa, ajudar o esporte. Quando
presidiu a Comissão de Educação, Cultura e Esporte fez um belíssimo
trabalho. E V. Ex.ª tem desafios, porque a vida pública ela já é como
uma partida de futebol. Na hora que você acerta, faz um gol e a torcida
aplaude. A hora que, de repente, erra um gol, vem a vaia. E a hora que
o Vinícius Louro perde o pênalti, a torcida vai para cima do Vinícius. E
V. Ex.ª não só conjuga essa rotina da vida pública, do aplauso, de
repente da hora da dificuldade, mas a sua atuação está muito interligada
com o time. Eu lembro, Presidente Othelino, o Deputado Sérgio Frota

em 2014, quando fomos eleitos, eu olhava de um lado a outro para a
chapa e olhava assim, e falava: “rapaz, só se o Sampaio estiver em uma
fase com dificuldade para eu ganhar do Sérgio Frota”. E o olhava para
o Presidente Othelino, e falava? “Esse lourão eu consigo ganhar”. E
assim V. Ex.ª foi eleito com uma votação muito digna em 2014, fez um
trabalho que deve se orgulhar. E como vários colegas disseram, o trabalho
agora terá mais tempo para se dedicar ao futebol, lute pelo direito que
V. Ex.ª acredita ter para garantir, permanecer na vida pública, contribuir
cada vez mais com o esporte e com outras áreas e todos nós somos
felizes por sua amizade, pelo respeito que temos a vossa atuação que
muito nos ensinou em muitas áreas aqui a defender com foco causas
que V. Exa., sempre acredita. Parabéns, Deputado Sérgio Frota.

O SENHOR DEPUTADO SÉRGIO FROTA – Obrigado,
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Era Deputado Wellington que estava engatado ainda aí, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington e Deputado Neto, quem foi que pediu
a Questão de Ordem primeiro?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Wellington pediu primeiro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, sua Questão de Ordem, em seguida,
Deputado Neto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Mas, o senhor pode ficar à vontade. Senhor
Presidente, serei muito breve, aproveitando a benevolência do Deputado
Neto Evangelista, só para parabenizar o Deputado Sérgio Frota, desses
dois anos no Parlamento municipal e quatro anos no Parlamento
estadual, eu que sou testemunha do trabalho do Deputado Sérgio Frota,
muitas vezes, tanto é que eu vim sentar próximo do Deputado Sérgio
Frota, eu que muitas vezes eu subi a tribuna, ocupei a tribuna da
Assembleia para defender o Deputado Sérgio Frota, para defender o
Sampaio Corrêa, defender os investimentos no futebol e no esporte
maranhense e vamos continuar com esse mesmo trabalho aqui na
Assembleia, você pode ter certeza disso, vamos continuar com o mesmo
trabalho de forma firme, atuante em defesa do futebol, em defesa do
esporte e em defesa do Sampaio, do Moto, do Maranhão, porque a sua
defesa, muito embora seja presidente do Sampaio Corrêa, mas a sua
defesa é pelo esporte maranhense, é pelo futebol maranhense e a gente
sabe disso. Então, a nossa luta vai continuar aqui na Assembleia
Legislativa, continue contando conosco e o senhor tem o nosso respeito
e nosso apreço aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
não poderia deixar de fazer essa referência elogiosa a V. Exa., muito
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, V. Exa., tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, V. Exa., esqueceu de mim.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Aliás, enquanto o Deputado Wellington se desloca, desculpe,
Deputado Neto, V. Exa. está com a palavra para Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (Questão
de Ordem) – Deputado Wellington, gaste cinco minutos se deslocando
até à Tribuna. Mas eu quero aqui parabenizar o Deputado Sérgio Frota
pelo mandato que ele exerceu nesta Casa Legislativa, Deputado Sérgio
Frota, eu tive a experiência de estar ao lado dele quando ele iniciou a
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vida dele política com mandato eletivo, lembro do lançamento da sua
candidatura a vereador, em São Luís, aqui em 2012, nós participávamos
da mesma campanha, V. Exa. candidato a vereador e eu candidato a
vice-prefeito, naquela ocasião, e desde aquele momento V. Exa. foi
mostrando a sua maneira de fazer política, a sua maneira positiva, a
sua maneira de trazer a verdade para dentro da política que talvez seja
uma das coisas que estejam desacreditadas no dia a dia de hoje, no que
a gente tem visto, mas V. Exa. foi fazendo a sua política de forma muito
positiva e de forma que sempre trabalhasse com a verdade, eu tenho
certeza absoluta de que com o seu mandato, não só o Sampaio Corrêa
ganhou, mas a Assembleia Legislativa ganhou, espero muito que V.
Exa., como já foi dito por V. Exa. mesmo da Tribuna desta Casa, não
deixará a política de lado, continuará contribuindo com a política em
nosso Estado, desejo-lhe muita sorte na nova empreitada que V. Exa.
for assumir, mas quero dizer a V. Exa. que o MAC está vindo aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, nós já estouramos aqui o tempo do
Pequeno Expediente, Deputado Wellington compreendeu que nós já
entramos no horário da Ordem do Dia. Agradeço mais uma vez a
gentileza e a compreensão do Deputado Wellington.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, vamos iniciar a Ordem do Dia. A Medida
Provisória nº 283/2018. Senhores deputados, nós tínhamos feito um
entendimento de votar a Ordem do Dia de forma consensual. Eu vou
chamando os itens aqui. Se houver algum que V. Exas. desejem que não
seja votado hoje, nós retiraremos da pauta. Medida Provisória nº 283/
2018. Em Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. A Medida
Provisória nº 284/2018, que institui o Programa de parcelamento de
débitos fiscais relacionados a imposto sobre transmissão, causa mortis
e doação de quaisquer bens e/ou direitos. Em Discussão. Em Votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Estou
lendo pausadamente, senhores deputados, para que alguém que desejar
faça alguma observação. Medida Provisória nº 285/2018. Institui o
programa especial de regularização de débitos junto à Companhia de
Saneamento Ambiental, CAEMA. Em Discussão. Em Votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À
promulgação. Medida Provisória nº 286/2018. Institui o programa
especial de parcelamento de débitos fiscais relacionados ao ICM e ao
ICMS. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Medida Provisória
nº 287/2018 (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A PEC 007/2018 não
tem quórum para que nós possamos deliberar, de autoria do Deputado
Neto Evangelista. Projeto de Lei 099/2018, de autoria da Deputada
Nina Melo. A Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima
Sessão. Projeto de Lei 229/2018, de autoria do Deputado Neto
Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Decreto
Legislativo número 003/2018, de autoria da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Decreto Legislativo 004/2018, de autoria da CCJ (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. À promulgação. Monção 010/2018, de autoria do Deputado
Zé Inácio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação do
Plenário. Requerimento 482/2018, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que 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, dos
projetos de Resolução Legislativa n.º 077/2018 e 080/2018, de sua
autoria. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam

permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 483/2018, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que 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, do Projeto de Resolução Legislativa n.º 076/2018,
de sua autoria. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 485/2018, de autoria
do Deputado Zé Inácio, que 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, do Projeto de Lei 144/2015, de sua autoria, que dispõe
sobre o reconhecimento e direito do uso do nome social para pessoas
trans nos órgãos da administração pública estadual e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 486/2018, de autoria
do Deputado César Pires. Ausente. Aliás, o deputado está presente.
Requer, depois de ouvido o Plenário, que seja realizada uma sessão
solene no dia 14 de março de 2019 em comemoração aos 37 anos do
Conselho Regional de Medicina Veterinária e 50 anos de regulamentação
da profissão de médico veterinário. Em discussão. Em votação.
Aprovado. Requerimento 487/2018, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja submetido
em regime de tramitação de urgência para discussão e votação, em
sessão extraordinária a ser realizada logo após a presente sessão, do
Projeto de Lei 131/2017, de sua autoria, que dispõe sobre a instituição
do novo marco legal para o exercício da soberania popular direta nos
termos referidos no artigo 44 da Constituição do Estado do Maranhão
e Projeto de Resolução Legislativa 021/2017, também da sua autoria,
que dá nova redação ao capítulo 1º do título 6º e promove alterações
dos artigos 14, inciso II, alínea a, artigos 33, 170 e 171 do Regimento
Interno da Assembleia. Em discussão. Em votação. Aprovado.
Requerimento 488/2018, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que,
na forma de que dispõe o regimento interno, requer, depois de ouvido
o Plenário, que sejam submetidos em regime de urgência para discussão
e votação, em sessão extraordinária logo após a presente sessão, os
Projetos de Lei 249/2018 e 250/2018, assim como o Projeto de
Resolução 082/2018, todos de autoria da Comissão de Orçamento. Em
discussão. Em votação. Aprovado. Requerimento à deliberação da Mesa.
Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) – Senhor Presidente, nós acabamos de aprovar vários
requerimentos de urgência de projetos de iniciativa tanto de deputados
como da Comissão de Orçamento, eu pediria a Vossa Excelência, com
anuência dos líderes da Casa, que nós pudéssemos votar essas matérias
na sessão de hoje até para que a gente possa aproveitar o quórum,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não tendo objeção dos Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, logo após a apreciação do próximo requerimento à
deliberação da Mesa, votaremos todos os projetos que foram agora
objetos de requerimentos de urgência. Requerimento à deliberação da
Mesa? Requerimento n.º 484/2018, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que embora ausente, trata-se de justificativa de falta, (lê).
Deferido. Suspendo a sessão para que...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Senhor
Presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão
de Ordem) - Só uma sugestão, antes de suspender a sessão. O
requerimento do Deputado Rafael Leitoa trata de dois Projetos de Lei
e um Projeto de Resolução, que ainda não estão publicados no Diário
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da Casa, mas confirmei com a Secretaria da Mesa e me parece que a
publicação já está sendo providenciada. Então pediria a V. Ex.ª que
neste momento pudéssemos votar os projetos que já estão publicados
na Casa aguardando o Diário chegar, assim que o Diário chegar... pronto,
acabou de chegar aqui. Que a gente possa fazer a reunião das comissões.
Agradeço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Como V. Ex.ª já recebeu o Diário com a publicação, suspendo
a sessão para que as comissões se reúnam e emitam os respectivos
pareceres.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Reaberta a sessão. Com a palavra o Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM – Senhor
Presidente, o Projeto de Lei n.º 249, o Projeto de Lei n.º 250, Projeto de
Lei n.º 120/2018. O Projeto 249 foi aprovado por unanimidade. O
Projeto de Lei n.º 250 foi aprovado com a emenda e o Projeto de Lei n.º
120/2018 foi também aprovado por unanimidade na forma original e o
Projeto de Resolução Legislativa nº 082 foi aprovado com a emenda,
adotado por minha relatoria. O Projeto de Lei nº 144/2015, do Deputado
Zé Inácio, foi também aprovado por unanimidade, assim como o Projeto
131/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. O Projeto de
Resolução Legislativa nº 021/2017, de autoria do Deputado Eduardo
Braide, assim como o Projeto de Resolução Legislativa nº 076/2018,
077/2018 e 080/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
todos foram aprovados por unanimidade nas Comissões pertinentes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Em votação, o Projeto de Lei nº 249. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto
de Lei nº 250, de autoria da Comissão de Orçamento. Em discussão, em
votação, Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como
estão. Aprovado. Em votação à Redação Final. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto
de Lei nº 120, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira (lê). Em
discussão, em votação. Os Senhores Deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Em votação à Redação Final. Os
Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado
e vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº 082. Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação à Redação Final. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Promulgação. Projeto de Lei
nº 144, de autoria do Deputado Zé Inácio. Em discussão. Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 131, de autoria do Deputado Eduardo Braide.
Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº
021, de autoria do Deputado Eduardo Braide. Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à Promulgação. Projeto de Resolução Legislativa nº
076, de autoria do Deputado Wellington do Curso, concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Felipe Pinto, natural de Curitiba.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 077, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, concede Medalha do Mérito
Legislativa “Sargento Sá” ao Senhor Carlos César Pereira Ferreira. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 080, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, concede a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Auditor Federal de Finanças e Controle,
Wellington Resende Silva. Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores deputados, Deputado Braide, Vossa Excelência
dividirá o Grande Expediente com o Deputado Josimar de
Maranhãozinho? Vamos abrir uma exceção numa circunstância bem
específica, porque os dois deputados estão se despedindo da Casa e
concordaram em utilizar, cada um, quinze minutos. Mas de já, antecipo
para Vossas Excelências que no decorrer das sessões normais nós não
permitiremos a divisão do Grande Expediente entre mais de um
deputado. Deputado Braide, Vossa Excelência tem quinze minutos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR- Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Eu queria
aproveitar... Eu não vou pedir para dividir por três por que aí também
já vão... Mas eu queria pedir aqui a anuência de ambos do Bloco
Independente que houvesse, logo após o Grande Expediente, uma
inversão no tempo dos Blocos ou Partidos para que eu pudesse falar
em seguida. Porque tem o Bloco de Oposição que eu não vejo ninguém
aqui, aí logo em seguida é o Bloco Independente. Eu só queria que
houvesse essa inversão, se Vossa Excelência concordar como líder,
Deputado Eduardo.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - De já
concordo com Vossa Excelência Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Já
aproveito antes de começar os pronunciamentos para pedir um aparte
em todos três, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO—Eu peço que reinicie a contagem do tempo do Deputado
Eduardo Braide. Deputado, Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, e aqui eu saúdo de forma especial os queridos amigos
que estão comigo ao longo dessa batalha de oito anos, imprensa que
acompanha os trabalhos desta Casa. Hoje eu quero subir a esta tribuna
para repetir muitas vezes uma palavra que não sai do meu coração que
é “gratidão”. Agradecer a Deus por esses oito anos como deputado
estadual, trabalhando diariamente aqui nesta Casa. Agradecer ao povo
do meu estado, porque sem ele eu não estaria aqui trabalhando como
deputado estadual ao longo desses oito anos. Agradecer, senhoras e
senhores, de forma muito especial a cada servidor e servidora desta
Casa. Eu tenho certeza que aqui travei o bom combate. Eu tenho
certeza que fizemos um mandato propositivo. São mais de 70 leis que
estão em vigor hoje no Estado do Maranhão que são de nossa autoria,
mas que tiveram a aprovação de todos os deputados que estão nesta
Casa aqui. Mas nada disso eu conseguiria, sem sombras de dúvidas,
sem o apoio, o trabalho e a dedicação dos servidores e servidoras desta
Casa. E aqui não vou citar nomes de nenhum para cometer nenhuma
injustiça, mas quero começar, Senhor Presidente, agradecendo aqueles
que fazem parte da secretaria da Mesa, que tanto nos ajudam aqui na
votação dos projetos, na tramitação dos projetos. Quero agradecer
aqueles que fazem parte das comissões desta Casa. Eu fui membro da
Comissão de Constituição e Justiça em todo período que pude fazer
parte. Só não fui no período em que fui da Mesa Diretora, que ocupei
o cargo de segundo vice-presidente. E quero aqui agradecer, de maneira
penhorada, da diretoria até os secretários e secretárias das comissões,
porque sem eles nós não conseguimos fazer os projetos andar nesta
Casa. Sem eles nós não realizamos audiências públicas. Sem eles nós
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não conseguimos votar as matérias que estão nas comissões. Quero
aqui agradecer também, Senhor Presidente, àqueles que fazem parte da
Taquigrafia desta Casa, que estão ali e que resumem tudo que falamos
da tribuna e levam até o povo do Maranhão. Quero agradecer, Senhor
Presidente, também a todos aqueles que fazem parte da equipe de
comunicação da Assembleia Legislativa, da TV Assembleia, do Rádio
Web, de todos aqueles jornalistas, todos aqueles que cobrem os trabalhos
da Assembleia Legislativa, afinal de contas, são eles que levam as
nossas ações até onde não conseguem chegar com a nossa voz aqui da
tribuna. Quero agradecer, Senhor Presidente, a todos aqueles que fazem
parte do Gabinete Militar da Assembleia Legislativa. Agradecer de
forma especial os momentos mais difíceis que nós já tivemos nesta
Casa, enfrentando manifestações e a vinda de outros segmentos da
sociedade civil que de maneira limpa e democrática estiveram aqui, e o
Gabinete Militar serviu para dar um exemplo de tratamento àqueles
que procuram esta Casa, que é a Casa do Povo, para reivindicar os seus
direitos. Nunca houve, Senhor Presidente, nestes oito anos que estou
aqui como deputado estadual, qualquer tipo de incidente entre qualquer
membro do Gabinete Militar, da segurança desta Casa com aqueles que
vieram procurar seus direitos. Aqui nós devemos render as nossas
homenagens àqueles que fazem a segurança da Assembleia Legislativa.
Quero agradecer, Senhor Presidente, de forma especial também a todos
aqueles que fazem os serviços gerias aqui da Assembleia, a parte da
limpeza, a parte do atendimento, aqueles que nos servem quando somos
nós que devemos servi-los quando aprovamos matérias que dizem
respeito à melhoria de suas vidas. Quero dizer, Senhor Presidente, não
vou citar nomes, como disse aqui, mas tenho muitos amigos nessa
área, tenho amigas nessa área que realmente sentirei muita saudade
porque foram eles que me ajudaram inclusive a tomar conta de mim
nesses oito anos aqui como deputado estadual. Quero agradecer, Senhor
Presidente, de forma também muito especial a todos aqueles que fazem
parte da equipe do Cerimonial desta Casa, todas as meninas do
Cerimonial, todos aqueles que fazem parte. Eu fiz uma sessão solene,
Senhor Presidente, na semana passada, na quinta-feira, logo após o
evento nós tivemos a festa dos servidores da Casa e houve servidores
que saíram e chegaram nas suas casas às quatro horas da manhã, mas
estavam aqui desde o início da sessão e ficaram até o final de sessão
solene, por isso, Senhor Presidente, nós temos que reconhecer essa
importante atividade de todos aqueles que fazem parte do cerimonial
desta Casa. Eu quero agradecer, Senhor Presidente, de forma especial
também àqueles que fazem parte do meu gabinete e que, ao longo dos
oito anos de mandato como deputado estadual, me ajudaram na
elaboração de projetos, me ajudaram na atividade parlamentar e que
estiveram ao meu lado. Faço, Senhor Presidente, um agradecimento
especial a todos os deputados e deputadas desta Casa, desde aqueles
que fizeram parte dos blocos dos quais participei, mas também àqueles
com que travei os embates mais duros que já pudemos ter nesta Casa.
Tenho certeza de que esses embates serviram para o nosso crescimento
tanto para mim como para aqueles que travaram os embates, pois é
para isso que funciona esta Casa, esta é a essência do Poder Legislativo,
fazer com que as ideias possam chegar de um lado numa tribuna, de
outro lado e no final o Plenário dizer qual realmente entende como a
ideia que deve permanecer e deve virar lei. Eu sou muito feliz, Senhor
Presidente, por ter várias matérias que hoje estão ajudando a melhorar
a vida dos maranhenses e que estão em vigor. E nada disso seria possível,
Senhor Presidente, sem a ajuda de todos esses, que eu já agradeci aqui.
Quero aqui, Senhor Presidente, dizer da felicidade e, de forma rápida,
falar aqui, porque como disse no início são mais de 70 leis que estão em
vigor no Maranhão, que conseguimos aprovar e estão funcionando apo
longo desses 08 anos, mas tem umas que eu tenho que destacar de
forma especial. O Fundo Estadual de Combate ao Câncer, que foi a
minha primeira proposta como Deputado Estadual que apresentei
ainda em 2011 e que hoje está funcionando e destinando recursos ao
Hospital Aldenora Bello. Já foram destinados mais de R$ 1,5 milhão e
falta a destinação de mais R$ 1,6 milhão. Esse fundo que contou com
o apoio de todos os Deputados desta Casa, foi aprovado sem o voto
contrário de ninguém. Ajuda de todos que aqui estão que eram da

legislatura passada e desta legislatura, porque aprovamos a
regulamentação nesta legislatura e sou muito feliz, Senhor Presidente,
porque desde as votações nas comissões até a votação no Plenário
tivemos o apoio de todos aqui desta Casa. O Conselho Escolar de
Política sobre Drogas, que hoje está implantado em mais de 200 escolas
da rede estadual de ensino. O Fundo Estadual de Proteção dos Direitos
Difusos, que já tem valor arrecadado, já está sendo repassado para
políticas voltadas, de forma especial, à pessoa com deficiência. Eu
tenho a felicidade de ter tido o respeito desta Casa e a aprovação dessa
matéria tão importante. A lei de nossa autoria também, a Lei n.º 10.342/
2015, que estabeleceu as regras para a alimentação escolar, que diz da
obrigatoriedade do Estado em fornecer a alimentação especial aos nossos
alunos que sejam diabéticos, que tenham intolerância à lactose,
intolerância ao glúten. Há outra lei de nossa autoria, Senhor Presidente,
que criou o Programa Escola Sustentável e que eu tenho certeza que já
foi implantado em algumas escolas, porque participei da posse de
alguns conselhos, mas que a cada vez que for implantado tenho certeza
que os frutos que serão colhidos serão cada vez maiores. A felicidade,
Senhor Presidente, de terem a iniciativa da Lei n.º 9.889, que tornou
obrigatório o teste do coraçãozinho, tanto nas unidades públicas como
nas unidades privadas do nosso Estado. Ser também de minha iniciativa
a Lei n.º 9.614/2012, que deu o direito de matrícula preferencial às
pessoas com deficiência, seja na escola mais próxima da sua casa ou
mais próximo do seu local de trabalho, é a pessoa que faz a escolha. Ser
também, Senhor Presidente, e dizer de toda a luta que tivemos aqui ao
longo dos anos com a destinação de vários recursos: ao Hospital
Aldenora Bello, e fiz isso todos os anos; à APAE; a diversas entidades
que prestam um excelente serviço, Senhor Presidente. Portanto, Senhor
Presidente, eu não posso fazer hoje, neste dia, nada mais que não seja
agradecer. Agradecer a todos que falei aqui e agradecer de forma especial,
todos nós que estamos na política sabemos a dificuldade que é a vida
de um homem público, principalmente no tempo que diz respeito à
sua família. Quero aqui, Senhor Presidente, por dever de justiça
agradecer à minha esposa e aos meus três filhos pela paciência que
tiveram ao longo desse período, pela paciência que tiveram em saber as
inúmeras vezes que não pude estar presente nos eventos junto com
minha família, eu já tive, Senhor Presidente, a oportunidade, e tenho
certeza de que V. Exa. também, de passar aniversário do meu filho no
interior, porque lá tinha um compromisso, e eu não poderia deixar esse
compromisso. E eu acho que é esse comprometimento, Senhor
Presidente, que realmente o povo maranhense espera de nós políticos.
Eu quero aqui, Senhor Presidente, para finalizar, agradecer, de forma
especial, mais uma vez, ao povo maranhense, porque aproveitei esse
período para agradecer os 8 anos de Deputado Estadual, mas tenho
que agradecer também os próximos 4 anos, Senhor Presidente, e que
Deus, o povo maranhense, nos confiaram a missão de representar o
Maranhão na Câmara dos Deputados e farei isso com muito orgulho,
farei isso com muita coragem, farei isso com muita determinação, Senhor
Presidente, porque eu tenho certeza de que é isso que o povo
maranhense espera, mas, acima de tudo, carregarei comigo, Senhor
Presidente, em meu coração, a gratidão de nunca esquecer de todos
aqueles que foram responsáveis pela minha trajetória política nesta
Casa, todos aqueles que citei, aqueles que estiveram ao meu lado,
aqueles que nós travamos embates e os servidores desta Casa, todos
aqueles que falei, porque eu reconheço e digo a vocês, senhoras e
senhores deputados, aqui na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, ficará uma grande parte da minha história, aqui eu deixarei
bons momentos, deixarei saudades, deixarei muitos momentos bons
que passei aqui. E tenho certeza de que também assim como deixarei
esses momentos e a saudade aqui na Assembleia Legislativa, carregarei
o que de bom puder carregar para a Câmara dos Deputados, aquilo que
pude aprender aqui, aquilo que pude viver ao longo desses 8 anos e é
essa a experiência que eu peço a Deus que me abençoe nessa missão
que será agora a favor do Brasil, a favor do Maranhão, lá no Congresso
Nacional. Concedo um aparte ao Deputado Wellington do Curso.
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO

(aparte) – Deputado Eduardo Braide, parabenizá-lo pelos 8 anos nesta
Casa, ao se despedir nesta semana estão se despedindo o Deputado
Edilázio também, grande parceiro e amigo, Deputado Bira do Pindaré,
cada um com seus 8 anos aqui nesta Casa, Deputado Josimar de
Maranhãozinho, que vocês sejam abençoados nessa nova trajetória na
Câmara Federal em defesa do povo do Maranhão, em defesa do Estado
do Maranhão, mas a Vossa Excelência, em particular, o seu
reconhecimento ao povo do Maranhão, o seu reconhecimento a todos
os servidores desta Casa, desde o zelador até a Mesa, Bráulio está ali
caminhando de um lado para outro ali, Bráulio está assim meio
emocionado também, não é Bráulio? Bráulio está fugindo ali, olha a
cara de Bráulio ali. Então, esses 8 anos bem vividos na Assembleia
Legislativa, nós tivemos a oportunidade de conviver na atual legislatura,
nos últimos 4 anos, e o aprendizado também mútuo a todos os
deputados, a Vossa Excelência e principalmente nos dois últimos anos
que nós tivemos essa aproximação, na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, Vossa Excelência em todas as sessões solenes das quais
nós estamos homenageando alguém e da mesma forma quando Vossa
Excelência homenageia também. Então é com muita alegria em poder na
tarde de hoje felicitá-lo pela vitória em um mandato renovado, mas
com outros ares, que é o da Câmara Federal. 8 anos de aprendizado, de
experiência na Assembleia Legislativa, e mandato de resultado em defesa
do povo do Maranhão, e agora uma nova oportunidade e que, com
certeza, o Brasil conhecerá o trabalho do jovem Eduardo Braide,
destemido advogado, em defesa do Maranhão, em defesa do seu povo.
Parabéns. Que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família, a
sua esposa, os seus três filhos. E que possa ser, não só feliz , mas que
possa ter sucesso. E com certeza o Brasil ouvirá falar do Deputado
Federal Eduardo Braide assim como os outros representantes do Estado
do Maranhão. Continue contando com a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Continue contando com os demais pares que
aqui estão. Aqui o senhor fez amizade. O senhor está deixando bons
amigos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O gabinete
do Deputado Wellington, a Assembleia Legislativa está à sua disposição.
E, meu amigo, que Deus te abençoe.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Amém.
Agradeço o aparte do Deputado Wellington. Concedo um aparte ao
Deputado Josimar, logo após, ao Deputado Glalbert, depois ao
Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Deputado Eduardo Braide, nós que somos
amigos há muito tempo. Bem antes do momento em que eu tive a
oportunidade de chegar a essa Casa já nos conhecíamos. Você que é um
grande homem, um grande pai de família e um grande deputado.
Acredito, nobre Deputado, que V. Exa. a tudo que se propôs fazer fez
sempre com qualidade. E quando na primeira legislatura V. Exa. esteve
aqui fazendo parte da base do Governo, V. Exa. sempre atuou de uma
forma implacável. Sempre defendendo os interesses do Estado do
Maranhão e apoiando aquilo que era melhor para o nosso Estado. E
agora nessa legislatura pude ver outra performance do Deputado
Eduardo Braide. Um deputado que assumiu a oposição, mas assumiu
também com grande responsabilidade. E foi um Deputado Estadual de
oposição, um deputado que se propôs a fazer a oposição, mas fez com
responsabilidade. Quero lhe parabenizar pela sua atuação. Esta Casa
está perdendo um grande deputado, mas o Brasil lá na Câmara Federal
vai estar ganhando um grande deputado. Para mim é um prazer enorme
ter estado esses quatro anos com Vossa Excelência aqui, e poder dividir
lá na Câmara Federal mais quatro anos com Vossa Excelência. Sei que
também, como aqui aprendi muito com Vossa Excelência aqui, lá irei
aprender muito com Vossa Excelência. Obrigado pelo aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Agradeço
ao Deputado Josimar e de já parabenizar Vossa Excelência pela eleição,
pela votação. E dizer que estaremos juntos lá em Brasília a favor do

Brasil e do Maranhão. Concedo um aparte ao Deputado Glalbert
Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) -
Deputado Eduardo, após um aparte emocionado do Deputado
Wellington, que foi realmente um grande parceiro seu nessa luta de
oposição, mas eu costume dizer que com as pessoas mais experientes
a gente tem que sempre aprender. E Vossa Excelência apesar de muito
jovem, assim como o Deputado Max Barros, que também deixa esta
Casa, me ensinaram muitas coisas. Principalmente nesse período do
último ano enquanto estivemos juntos na CCJ. Eu sempre busquei ser
o mais correto possível e ser o mais justo possível, porque sabia que,
apesar das divergências políticas, Vossa Excelência sempre tem um
respeito muito grande por mim, como sempre teve, como tem pela
minha família. E esse carinho, apesar de estarmos em lados políticos
diferentes, é recíproco. A minha esposa, como você bem sabe, é muita
amiga da sua esposa. Um fato que poucas pessoas sabem. Mas o
respeito que eu sempre tive por Vossa Excelência desde antes de ser
deputado só aumentou. E eu tenho certeza que assim como o Deputado
Josimar falou, o Maranhão perde um deputado estadual e o Brasil
ganha um grande deputado federal. Então, que você possa travar esses
bons combates como travou na Câmara Federal e que o Brasil possa
ser o seu grande Maranhão, que seja um país realmente que vai ganhar
muito com V. Ex.ª lá e que nos ajude aqui também e o povo do Maranhão,
porque eu tenho certeza de que é o que está dentro do seu coração e,
principalmente, a cidade de São Luis. Então, parabéns por esses oito
anos aqui, conte com a minha amizade, com o meu carinho recíproco e
que V. Ex.ª possa fazer muitos e grandes projetos em Brasília para o
nosso estado. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Agradeço
ao Deputado Glalbert. Por dever de justiça, eu quero registrar, deputado,
a forma serena, equilibrada e democrática com que Vossa Excelência
conduziu a Comissão de Constituição e Justiça desta Casa. Eu sou
testemunha disso. Em nenhum momento, Vossa Excelência deixou que
alguém não se manifestasse nessa comissão, cerceou a atividade ou a
palavra de alguém, e isso é muito louvável a um jovem como Vossa
Excelência. Eu tenho certeza de que, se tem algum dia que Vossa
Excelência já aprendeu, Vossa Excelência tem a ensinar aos outros
nesta Casa daqui para frente. Concedo um aparte ao Deputado Edilázio
Junior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JUNIOR (aparte) -
Deputado Eduardo, eu também quero endossar as palavras dos que já
me antecederam e destacar esse período em que nós tivemos a
oportunidade de passar juntos aqui ao longo desses oito anos. Entramos
aqui em 2011, estamos indo juntos agora para a Câmara Federal e para
mim foi um privilégio poder conviver com V. Ex.ª esse período de oito
anos. Estivemos juntos, já estivemos em campos opostos, estamos
juntos novamente, enfim, mas eu não tenho dúvida em afirmar que
Vossa Excelência foi um dos melhores parlamentares que passaram por
esta Casa ao longo desses oito anos, o que demonstra o número de
projetos aprovados, a sua candidatura na capital do estado chegando
ao segundo turno, mostrando a sua capacidade, o seu preparo. Eu não
tenho dúvidas de que Brasília vai ganhar muito com V. Ex.ª lá na Câmara
Federal, buscando e alçando voos mais altos. Eu sei que isso não parte
só de V. Ex.ª, mas parte hoje de muitos que cercam esta votação
expressiva e histórica que teve em nossa capital. Eu não tenho dúvida
de que V. Ex.ª não vai fugir dessa missão que lhe foi conferida pelos
ludovicenses. Desejo boa sorte a V. Ex.ª nessa nova empreitada.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
o aparte, Deputado Edilázio, e aqui quero também registrar a sua
coragem, o destemor e a forma responsável, mas firme com que V. Ex.ª
exerceu seu mandato ao longo desses oito anos. Se por um lado nós
estamos deixando a Assembleia, mas que bom que nós estamos indo
juntos para Brasília. Tenho certeza de que vamos ajudar a contribuir
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para o Brasil e para o Maranhão lá na Câmara de Deputados. Parabéns
também pela eleição e votação de V. Ex.ª. Concedo o aparte ao Deputado
Stênio Rezende.

O SENHOR DEPUTADO STÊNIO REZENDE (aparte)
Deputado Eduardo Braide, repetir tudo que os colegas já falaram seria
até pouco diante da vontade que a gente tem de enaltecer não só o seu
trabalho, não só a sua vitória para deputado federal e também não só a
nossa vontade de ver cada vez mais o amigo, irmão, companheiro
brilhar na sua carreira política, mas lhe dar um abraço e desejar boa
sorte nessa nova missão e dizer que sua passagem aqui, sem dúvida
nenhuma, marcou muito este parlamento, deixou aqui a sua assinatura
de um bom trabalho, de um bom aliado, de um bom amigo, de um bom
representante do povo do estado do Maranhão, tanto é que a sua
votação cada dia aumenta, mostrando aí o seu trabalho e a sua luta e
também essa nova liderança que aparece e se consolida no nosso Estado,
na capital e no nosso Estado. Digo isso, porque ando o estado todo do
Maranhão e em quase odos os cantos deste Estado muitas e muitas
pessoas já perguntavam como era o Deputado Eduardo Braide. Portanto,
o seu nome já está além dos limites da Ilha de São Luís, naturalmente,
pelo seu trabalho como Deputado em outros municípios, mas já chegou
também ao Sul do estado do Maranhão, Alto Parnaíba, Tasso Fragoso,
porque já começa a aparecer uma esperança para esse povo do estado
do Maranhão, de novas opções no futuro. Portanto, quero desejar, lá
na Câmara Federal, o mesmo sucesso que V. Ex.ª teve aqui nesta Casa,
que possa continuar brilhando com seu mandato, com sua luta, com
seu objetivo e dizer que o que está reservado aí para o amigo, sem
dúvida nenhuma, são dias melhores. Um abraço e boa sorte.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Braide, V. Ex.ª me permite ainda?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço
ao Deputado Stênio. E dizer da importância, Deputado Stênio, do
mandato de V. Ex.ª nesta Assembleia ao longo desses anos, V. Ex.ª que
está há mais tempo do que eu e exatamente por conta desse trabalho é
que o povo também trouxe a esta Casa, trará a esta Casa a sua esposa,
Andreia, que eu tenho certeza que fará um belíssimo trabalho aqui na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Concedo um aparte
ao Deputado Vinícius Louro, logo após ao Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Muito obrigado, Deputado Eduardo Braide. Para mim é uma honra ter
convivido nesta legislatura com V. Ex.ª, haja vista que eu já lhe conheço
sem V. Ex.ª me conhecer, por meio do meu pai Raimundo Louro que
também dividiu aqui o Parlamento Estadual com V. Ex.ª. Quando cheguei
aqui sempre conversava, até na época quando era para fechar os blocos
no início da nossa legislatura e V. Ex.ª sempre nos orientando, os novos
Deputados que estavam entrando nessa legislatura. E para mim é um
motivo de muita honra compartilhar esses momentos, aprendi muito
com V. Ex.ª tanto no tocante aqui do Regimento Interno desta Casa
como também... porque às vezes estudamos o Regimento Interno, mas
tem outros entendimentos em formas estratégicas de conduzir esses
regimentos para que a gente possa ter avanço dentro desta Casa e V.
Ex.ª realmente tem isso aqui, como na palma da sua mão, que muitas
vezes em votações aqui V. Ex.ª conseguiu feitos inacreditáveis, vamos
dizer assim, de forma espontânea, democrática e de forma de
convencimento com a sua palavra. E isso é muito importante dentro da
classe política, credibilidade, a sabedoria do que nós como agentes
públicos fazemos para a gente trazer e conseguir qualidade de vida ao
povo. Então tenho certeza de que na Câmara dos Deputados V. Ex.ª
não fará diferente, porque V. Ex.ª sempre traz princípios basilares, que
cada ser humano tem, que são esses princípios que norteiam as nossas
atitudes, o nosso caráter, a nossa personalidade e V. Ex.ª tem isso de
sobra. V. Ex.ª é um Deputado jovem, mas sei que a criação que V. Ex.ª

teve foi muito importante para V. Ex.ª estar aí hoje surgindo como uma
grande força, grande liderança política no estado do Maranhão,
principalmente aqui na Ilha de São Luís. E isso tudo é um reconhecimento
de um trabalho que V. Ex.ª faz de forma ímpar, isso que precisamos na
classe política, isso que nós temos que ter, essa nova juventude, que
ela venha com personalidade, que venha mesmo com interesse de um
trabalho para que a gente possa transformar, V. Ex.ª no caso o Brasil e
o Maranhão, e nós aqui o estado do Maranhão. Parabéns, Deputado
Eduardo Braide, e sei que V. Ex.ª vai fazer um grande trabalho na
Câmara dos Deputados Federais.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Vinícius Louro. E quero aqui registrar também, Deputado, a
minha admiração por V. Ex.ª, o trabalho que V. Ex.ª desenvolve, que
assume um dos cargos mais importantes nesta Casa que é ser líder de
bloco, e eu sei porque já fui, sei que não é uma tarefa fácil, mas nunca
vi V. Exa. perder a cabeça ou deixar o lado do equilíbrio, ao contrário,
sempre tratou todos aqueles do bloco de forma democrática e também
a favor do Maranhão, eu sou testemunha das ações de V. Exa. na
Região do Mearim e toda a região que V. Exa. atua e é por isso que V.
Exa., com certeza, a cada dia cresce mais na política também, parabéns!
Concedo um aparte ao Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Deputado Braide, aqui queria parabenizá-lo por sua trajetória aqui
nesta Casa, quando chegamos juntos em 2010, parabenizá-lo pela
votação, tenho certeza de que V. Exa. agora vai alçar voos mais altos,
tem pretensões de 2020, que legítimas e lhe desejo boa sorte já nessa
empreitada, também na condução do seu mandato de Deputado Federal
e aqui eu sempre levarei uma recordação, Deputado Braide, nós
passamos aqui convivendo durante oito anos, mas eu acho que a gente
tem sempre que preservar as memórias boas, então jamais eu levarei
qualquer discussão que a gente tenha como recordação, eu acho que a
recordação mais importante que eu tenho da Assembleia, no momento
que eu acho que foi ímpar nesta Casa, foi quando nós formamos, em
2010, o bloquinho que fez história nesta Casa Legislativa, e eu para
sempre levarei essa lembrança, foi um momento muito importante,
Deputado, que deve servir de exemplo para muitos deputados da
importância que tem da independência e da formação de blocos fortes
dentro das Casas Legislativas, para que ela possa manter a sua essência,
que é a de fiscalizar e a sua independência. Então, assim, é um momento
ímpar que eu levarei para sempre com muito orgulho de ter feito junto
com V. Exa. parte daquele bloco que mudou a história desta Casa e no
qual desenvolvemos uma grande legislatura, eu queria agradecer a todos
aqui, queria também o tempo pode não ser suficiente, eu só queria usar
o aparte, deputado, para somar a V. Exa., me ombrear a V. Exa. no que
diz respeito a todos os servidores da Casa que ajudaram na nossa
atividade parlamentar, desde as pessoas que tratam da limpeza até os
assessores que nos auxiliam nas comissões, todos têm a sua importância,
e aqui eu queria fazer um reconhecimento a todos, ao serviço médico
que, às vezes, quando a temperatura sobe no plenário e a pressão
também, deputado César Pires, já recorreu várias vezes, é o campeão,
infelizmente, não está aqui nosso amigo querido, mas brincadeiras à
parte, eu queria agradecer a todos se ainda houver oportunidade nesta
legislatura farei nominalmente a cada um aqui, mas sintam-se todos
reverenciados por mim e pelo deputado Braide e foi uma honra, deputado
Braide, aqui participar ao seu lado durante esses 8 anos, boa sorte e
sucesso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Braide, eu sei que hoje nós vamos ter claro uma
liberalidade bem maior em razão dos pronunciamentos, principalmente
dos senhores que estão deixando a Casa, mas eu pedirei só objetividade
nos apartes porque tem os outros deputados que também se
pronunciarão, deputado Braide.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço

o aparte do deputado Rogério, dizer, deputado, que realmente V. Exa.
relembra um fato muito importante em nossa trajetória política, digo
na minha e na sua, que foi a formação daquele bloco, lá no ano de 2011,
quando nós tomamos posse aqui, pela primeira vez, no primeiro ano
do nosso primeiro mandato como deputado estadual, eu acho que
realmente foi uma legislatura muito boa, um trabalho muito bom e
realmente V. Exa. fala da importância de nós termos blocos que tenham
realmente esse trabalho voltado aqui para Assembleia. Quero agradecer
as palavras de V. Exa. e dizer que da mesma forma levarei só lembranças
boas do período em que nós convivemos aqui na Assembleia. Fique
certo disso. Que Deus abençoe você, a sua família. Você que é esse
homem realmente que tem esse lado muito forte voltado para a família.
Acabamos de aprovar um Projeto de Lei de V. Exa., que é da maior
importância, que trata da questão do cadastro daquela pessoa que tem
transtorno de espectro autista. Assim como várias outras leis que V.
Exa. já conseguiu aprovar nesta Casa. E por isso parabenizo V. Exa.
Para finalizar, concedo um aparte ao Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – (aparte) –
Deputado Eduardo Braide, V. Exa. tem feito um trabalho nesta Casa.
Eu que fui deputado por três mandatos junto com o pai de V. Exa.,
Deputado Braide, e vi o trabalho do seu pai e acompanhei o seu
trabalho. E o seu trabalho tem uma trajetória de nome e renome
reconhecido em todo o Maranhão. E na capital São Luís não foi diferente.
Deu exemplo. E V. Exa. fez um trabalho tão exemplar que hoje o nome
de V. Exa. é o nome mais viável para 2020. Mas tudo isso nasceu do
trabalho desta Casa Legislativa. Nasceu do seu trabalho na tribuna da
Assembleia. Nasceu do seu trabalho diuturnamente nos bairros, do seu
compromisso para com a população, principalmente os mais carentes.
E a gente vê o compromisso que V. Exa. tem no sangue da política. E
com esse seu trabalho sério, humilde, que fez um laço de amizade
muito grande nesta Casa, V. Exa. não vai deixar tanta saudade porque
vai para a Câmara Federal. Com certeza o seu trabalho já é reconhecido
em todo o Estado do Maranhão. E agora será reconhecido
nacionalmente. Então V.Exa. tem realmente um futuro, tem um presente
bacana, brilhante e tem um futuro muito mais. E esta Casa aqui está
perdendo um grande deputado. Não vai perder mais porque o Brasil, a
Câmara Federal precisa do trabalho de Vossa Excelência. Então aqui
certas coisas eu me espelho até no trabalho de Vossa Excelência, com a
pouca experiência que tenho de parlamento, de parlamentar nesta Casa,
mas eu vejo e admiro o trabalho de Vossa Excelência, a seriedade, o
compromisso para com o povo do Maranhão. Porque isso é que nós
queremos e fazemos com a nossa população do Maranhão. Parabéns.
E em mais essa empreitada na Câmara Federal, Vossa Excelência terá
muito mais êxito. E o Maranhão lhe aguarda e São Luís também.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Agradeço,
Deputado Rigo. Parabenizar Vossa Excelência pelos mandatos,
Deputado Rigo, que Vossa Excelência tem aqui ao longo já repetidamente
de vários anos. E isso demonstra realmente a confiança que Vossa
Excelência tem do povo maranhense. E é por isso que Vossa Excelência
estará mais uma vez aqui na próxima legislatura. Parabéns pela sua
recondução mais uma vez. E, Senhor Presidente, já encerrando, eu não
poderia deixar de registrar, Senhor Presidente, também por dever de
justiça, a atuação de Vossa Excelência como Presidente desta Casa. Eu
quero relembrar aqui um grande amigo que tenho. Não vou dizer “tive”,
porque para mim fica eternizado, que foi o Deputado Humberto
Coutinho. Chegou a esta Casa como Presidente. E confesso que quando
Vossa Excelência assumiu a presidência, eu realmente imaginava a tarefa
árdua que seria dar continuidade ao trabalho do nosso eterno Presidente
Humberto Coutinho. Mas quero aqui, Senhor Presidente, de maneira
justa e digna, dizer da correção de Vossa Excelência à frente desta Casa.
Vossa Excelência como Presidente, e eu como deputado de oposição,
nunca retirou o meu direito de falar qualquer situação. Nunca retirou
qualquer possibilidade de eu usar aquilo que o Regimento me autoriza
a usar como membro da oposição. E é por isso que poderia falar muitas

coisas de Vossa Excelência, mas vou falar uma frase: quis Deus e o
povo do Maranhão, também por nossa vontade, de ir para a Câmara
dos Deputados. Mas certamente se tivesse sido reeleito deputado
estadual, o meu voto era seu para novamente presidir essa Casa. Fique
certo disso. E quero aqui, senhoras e senhores, já encerrando, de uma
vez por todas, agradecer mais uma vez. Essa palavra que eu nunca
cansarei de usar: “gratidão”. Agradeço do fundo do coração a cada um
daqueles que foram importantes nesses oito anos de mandato aqui na
Assembleia Legislativa e aí dizer que saio daqui, como disse, deixando
uma parte da minha história, mas levando comigo a experiência e aquilo
que de bom aprendi na Assembleia Legislativa do Maranhão ao longo
desses oito anos. Quero dizer que sempre que puder, Senhor Presidente,
se assim for possível, estarei presente aqui para rever os amigos, tanto
aqui os deputados como os servidores desta Casa, todos aqueles que
fazem parte da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Que
Deus abençoe a Assembleia do Maranhão, que Deus abençoe o povo
maranhense e que cada um possa continuar a sua luta em favor de dias
melhores para o nosso estado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Agradeço a benevolência de suas palavras, Deputado Braide.
Próximo orador, Josimar de Maranhãozinho. Mas eu queria, antes das
palavras do Deputado Josimar, convidar o Deputado Eduardo Braide,
o Deputado Josimar, o Deputado Edilázio, o Deputado Bira, nossos
deputados federais eleitos, para que venham aqui à Mesa para que
possamos tirar uma foto juntos. Suspendo a Sessão por dois minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM –
Presidente, eu não queria deixar de dar minha mensagem tanto ao
Deputado Josimar quanto ao Deputado Edilázio e ao Deputado
Rogério, que estão aqui, e também ao Deputado Max que gostaria que
estivesse aqui para poder fazer uma referência a ele. Mas, Deputado
Josimar, antes que Vossa Excelência comece a proferir o seu discurso,
eu queria na verdade lhe agradecer porque eu já lhe conheço desde
antes de entrar nesta Casa, meu irmão foi advogado de V. Ex.ª, é advogado
da sua esposa e a amizade que vocês têm, que foi transmitida e se
estendeu até a mim aqui dentro desta Casa. V. Ex.ª sempre me ajudou
muito e sempre esteve ao meu lado quando precisei e tenho certeza
que, lá em Brasília, essa amizade que já tem com a minha família vai
continuar, porque o meu irmão vai estar ao seu lado lá, assim como o
Deputado Edilázio que foi um grande parceiro, que eu já conhecia há
muito tempo e já é por ser amigo do meu irmão e lá em Brasília vão
estar juntos novamente. E, por fim, o meu amigo, meu irmão Rogério
Cafeteira, por ironia do destino meu vizinho de bancada, uma pessoa
que com muita maestria coordenou a liderança do Governo aqui nesta
Casa. E tenho certeza que tudo isso que vivemos durante esses 04
anos estão e ficarão sempre guardados em nossa memória. A amizade
que criamos aqui, familiar, pessoal e também como político vai se
estender para uma vida eterna e o seu caminho está só tendo uma
vírgula. Eu tenho certeza que V. Ex.ª vai continuar a servir muito ao
povo do Maranhão, vai continuar nos ajudando muito a partir do ano
que vem fora desta Casa, mas com o coração aqui dentro, que vai estar
junto conosco ajudando o Governador Flávio Dino a fazer um Maranhão
cada vez melhor para todos. E obrigado, Josimar, obrigado, Presidente,
pela benevolência de V. Exas.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Josimar, Vossa Excelência está com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (sem revisão do orador) - Senhor Presidente,
Deputados, Deputadas, telespectadores da TV Assembleia, galeria.
Este momento é um momento de despedida de alguns Deputados, que
no próximo mandato não retornarão a esta Casa e eu me incluo em um
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deles. Quero agradecer primeiramente a Deus por ter me dado a
oportunidade primeiramente de entrar, ingressar na vida política. Quero
agradecer também de forma especial ao povo maranhense, que sempre
está acreditando neste político, Josimar de Maranhãozinho. Tive a
oportunidade dada pelo povo do Maranhão e pelo meu Deus de em
2014 começar a fazer parte da história política do estado do Maranhão,
chegando a esta Casa não só como um simples Deputado entre os 42,
mas Deus permitiu que eu chegasse aqui como o Deputado Estadual
mais bem votado da história política do Estado. E aqui cheguei e com
minha simplicidade construí uma amizade com todos os 41 Deputados
que aqui convivemos durante os 04 anos de mandato. Como o meu
amigo agora falou, uma amizade que já tínhamos antes, mas que
ampliamos aqui, o Deputado Glalbert Cutrim sabe da nossa seriedade,
da nossa amizade familiar. Eu também tenho muito a agradecer à sua
família, agradecer ao seu pai por ter sido sempre um grande
companheiro, não só meu, mas da minha família. Saiba que esta amizade
sempre estará guardada comigo. Quero aqui parabenizar a todos os
Deputados desta legislação, àqueles que se elegeram, àqueles que não
conseguiram se eleger, mas que quando estiveram aqui fizeram seu
papel. Sabemos que esta Casa se divide em duas posições: um que é a
base que dá sustentação ao governo, os Deputados da base do governo;
e os Deputados da oposição. E aqui nós pudemos ver que todos fizeram
o seu trabalho. Aqueles que fizeram oposição fizeram uma oposição
séria, mas uma oposição sem baixaria e isso quero parabenizar todos
vocês que fizeram parte da oposição ao nosso Governador Flávio
Dino. E aqueles, como eu, que estivemos durante esses quatro anos
apoiando o Governador Flávio Dino, votando nos projetos que sempre
trouxeram melhoria para o nosso Estado, aqueles Deputados que
implacavelmente sempre estiveram aqui defendendo os interesses do
nosso governo, quero parabenizar pela seriedade, pelo companheirismo
e pela lealdade de estar ao lado do governo. Eu que recebi muitos
benefícios por meio de emenda parlamentar alocada, principalmente
para minha região. Região essa que há quatro anos eu fui o Deputado
mais bem votado de quase todos os municípios. E agora como Deputado
Federal não foi diferente, tanto eu como minha esposa fomos os
Deputados mais bem votados lá daquela nossa região. Uma votação
expressiva em cada município daquele. Mas quero também agradecer o
trabalho, o companheirismo, a dedicação de todos os servidores dessa
Casa, servidores esses que todos os dias chegam aqui com a vontade e
com a dedicação de sempre fazer o melhor, saibam que vocês todos são
muito importantes para os deputados, vocês são muito importantes
para o funcionamento dessa Casa e quero aqui, meu Presidente,
parabenizar a V. Exa., parabenizar V. Exa. pois tenho orgulho de fazer
parte dessa Mesa Diretora como segundo vice, mas tenho certeza de
que o senhor foi um presidente amigo, um presidente que sempre
atendeu os pedidos de todos os deputados aqui, sempre procurou
ajudar que seja da Oposição, que seja da Situação, acredito que V. Exa.
será reconduzido e quero dizer que é muito justa a sua recondução e
tenha certeza de que o Partido PR, que o Partido Republicano estará
lhe dando apoio pois tenho certeza falando aqui como presidente
estadual já conversamos tenho certeza do voto da Detinha, do deputado
Hélio Soares, do meu amigo Vinícius Louro que o senhor merece, sim,
continuar nessa cadeira porque o senhor sempre honrou não só essa
cadeira, mas honrou este Parlamento, honrou essa Casa, acredito na
sua vitória e acredito que essa Casa tem muito a ganhar com
continuidade de V. Exa. na Presidência da Assembleia Legislativa. Quero
finalizar agradecendo também a todos os eleitores que me deram a
oportunidade de neste momento se despedir desta Casa com a certeza
que estamos...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Josimar, assim que possível me conceda um aparte.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Edilázio também...

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Com certeza, estamos num projeto maior.
Agora vamos representar não só o nosso estado, mas também o nossos
país na Câmara Federal. Chego também naquela Casa muito feliz.
Chego preparado para representá-los, todos os maranhenses. Não só
aqueles que votaram no Deputado Josimar de Maranhãozinho, mas
todos que estão acreditando no Deputado Josimar de Maranhãozinho.
Tenho certeza que como dei o meu melhor na Assembleia Legislativa,
também darei o meu melhor na Câmara Federal. Todos vocês sabem e
me conhecem. Não sou um Deputado de estar usando a tribuna
frequentemente. A minha performance, a minha forma de fazer política
é diretamente na base. Sou um deputado que todas as semanas, os dias
em que eu não estou nessa Casa eu estou na minha base. Estou honrando
os compromissos com os meus municípios, compromisso com a
população maranhense, o compromisso de ser um deputado
municipalista. E este eu acredito que é o meu maior diferencial: ser um
homem que honra os seus compromissos, ser um homem de palavra. E
é dessa forma que eu quero crescer politicamente, sempre honrando a
minha palavra, honrando o meu estado, como sempre honrei. Pois essa
qualidade eu aprendi de berço, com o meu pai. O meu pai, um agricultor,
que me criou, mas me criou com responsabilidade. E agradeço de forma
especial ao povo maranhense por mais uma vez me dar o privilégio de
ser o deputado federal mais bem votado da história política do Estado.
Fico muito feliz, mas ainda mais feliz por saber que vou chegar lá na
Câmara Federal com a responsabilidade de sempre fazer o melhor.
Mas, mesmo assim, ser aquele deputado de todo dia, de sempre estar
usando esta tribuna. Sempre que o meu mandato, que a minha
responsabilidade exigiu que eu estivesse aqui nesta tribuna defendo o
meu povo maranhense, eu sempre estive aqui nesta tribuna. Como
sempre estarei em qualquer que seja necessário para defender o nosso
Estado e o povo do Estado do Maranhão. Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Deputado Josimar...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Josimar, depois Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) –
Eu gostaria de parabenizar a V. Exa. que vai realmente cumprir uma
missão na Câmara dos Deputados. E tenho certeza que essa missão
será a favor do Brasil, a favor do Maranhão. Mas quero aqui encerrar
já a minha breve participação, porque eu sei que vários outros deputados
querem falar, falando de duas qualidades de Vossa Excelência. Primeiro,
o cumprimento da palavra. E isso é muito importante na política.
Depois, a forma como V. Exa. é. De forma arrojada, conseguiu levar um
partido à frente, eleger uma bancada de deputados estaduais que tiveram
a sua participação e também mais um deputado federal em seu partido.
E por isso quero aproveitar para parabenizar Vossa Excelência. E dizer
que eu tenho certeza que V. Exa. fará um bom mandato de deputado
federal a favor do Brasil, a favor do Maranhão, como V. Exa. já trabalha
aqui em nosso Estado.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado, meu amigo Eduardo Braide,
nobre deputado estadual e eleito federal. Ouvi essas palavras da sua
boca, para mim, é uma grande satisfação, porque sei que V. Exa. não é
e nunca será um homem de bajular ninguém. Sei da sua seriedade e
acredito que o que disse há pouco, eu volto a dizer, para mim é uma
honra estar subindo para Brasília, estar lá na Câmara Federal e poder
mais uma vez compartilhar dois anos, pois acredito no seu projeto
político e estamos juntos. Meu amigo, Deputado Edilázio

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Josimar, quero também destacar a atuação de V. Ex.ª aqui nesta Casa, o
convívio com V. Ex.ª ao longo desses quatro anos, uma pessoa que eu
aprendi a admirar e que chegou aqui com a eleição de 2014, tomando
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posse em 2015, com uma votação esplendorosa, todos falaram que
ficaria e ficou para a história do Maranhão uma votação de quase 100
mil votos para deputado estadual. V. Ex.ª ainda conseguiu a proeza
maior quando todos já diziam que tinha ficado para a história: conseguiu
repetir uma votação esplendorosa sendo o deputado federal mais votado
na história do Maranhão com quase 200 mil votos. Está falando de
dobrar a votação do deputado estadual mais votado da história, dobrar
para ser o deputado federal mais votado da história, ainda conseguindo
fazer da sua esposa a deputada estadual mais votada nesse mesmo
pleito. Isso tudo é fruto do seu trabalho, é fruto da competência que V.
Ex.ª tem, do trabalho que tem junto ao seu partido. Eu sei o quanto V.
Ex.ª carrega realmente esse lado partidário, assim fez com o Deputado
Hélio Soares quando levou ao seu partido, aqui o Deputado Vinicius
Louro, Deputado Sérgio Frota que já se manifestaram e também citaram
isso. Então o PR está de parabéns no estado do Maranhão, quero ter a
oportunidade de externar isso Brasil afora quando terei o prazer de
conviver com V. Ex.ª na Câmara Federal e dizer que esse sucesso é
fruto do seu trabalho junto as suas bases, junto aos seus municípios. V.
Ex.ª merece ter a admiração de todos os políticos do estado pelo trabalho
e desempenho que vem tendo ao longo de sua carreira política. Parabéns.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado, nobre Deputado Edilázio,
obrigado pelos elogios, nobre deputado, eu sempre disse e volto a
dizer que a maior prova de um político, a maior prova de um trabalho
diante de uma população é quando se abrem as urnas. Eu fiquei
realmente muito feliz em saber que o povo maranhense mais uma vez
honrou o meu trabalho que foi acolhido por esse povo, mas para mim
também será uma honra mais uma vez dividir uma legislatura com V.
Ex.ª na Câmara Federal. Eu também aprendi muito com seus discursos
arrojados, com sua forma muito firme de defender a bandeira da oposição.
Eu quero também lhe parabenizar. Deputado Vinicius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Josimar de Maranhãozinho, muito obrigado pelo aparte. Todos aqui
lhe parabenizando nos seus comentários, afirmando que é uma honra
estar ao seu lado e eu tenho que falar aqui que para mim é uma honra
dobrada, já que compartilhamos esse momento aqui nessa legislatura,
Vossa Ex.ª como deputado estadual, assim como eu, e como presidente
do PR do estado do Maranhão, dividindo essa chapa dentro desse
partido, já que eu sou o vice-presidente do PR no estado do Maranhão.
V. Ex.ª fez um trabalho tão brilhante, tão grandioso, que hoje o PR se
destaca no estado do Maranhão. Era um partido de muita força no
cenário nacional, mas um Partido, vamos dizer assim, apequenado aqui
neste Estado. E V. Ex.ª fez um trabalho brilhante. Hoje V. Ex.ª conseguiu
trazer muitos prefeitos para o PR, alavancou o nome do PR aqui no
estado do Maranhão onde V. Ex.ª é Presidente, sendo respeitado e
sendo considerado hoje, no estado do Maranhão, um Partido muito
importante. Nessas eleições agora que aconteceram para Deputados
tanto estaduais, federais, senadores, governadores e presidente, V. Ex.ª
conseguiu colocar muitos candidatos a deputados estaduais como
federais de grandes nomes, até mesmo fazendo a grande maioria eleita
dentro do Partido, que foi no caso da Detinha, campeã de votos nesta
legislatura, o Deputado Vinícius Louro que sou eu, que também
alcançamos quase 40 mil votos, o Deputado Hélio Soares também
candidato eleito; o Sérgio Frota que, infelizmente, junto com a Belezinha
não tiveram êxito. Mas grandes nomes fortalecendo e dividindo esses
nomes em toda a região. Em todas as regiões tinha um candidato de
peso ali pelo PR. Como é o caso dos federais também, que tinha em
Imperatriz, o Davizinho, o Júnior Lourenço e V. Ex.ª, tendo também a
maioria disso, já que eram três candidatos a deputados federais. E,
Josimar, eu aprendi muito com V. Ex.ª. Aprendi tanto na questão de
organização, que são poucas as pessoas que têm uma organização
como V. Ex.ª, vamos dizer assim, uma organização padrão FIFA, porque
realmente já foi gestor, foi prefeito, a gente conhece vários prefeitos e
hoje como Deputado administra várias coisas e que eu fico assim às
vezes surpreso de ver como que dentro do tanto que V. Ex.ª trabalha

como consegue administrar. E isso é importante hoje no cenário político,
uma pessoa controlada, uma pessoa equilibrada e uma pessoa que
saiba realmente administrar. Eu sempre acredito que os administradores
de hoje têm que ter, têm que saber ou passar por uma experiência de
administração em alguma coisa, mesmo que seja na sua vida particular
dentro de empresas ou dentro da sua casa. Porque acredito que essas
organizações vêm de conhecimento, não é só você fazer uma faculdade,
porque o meu pai sempre me ensinou que a maior faculdade é aquela
que você aprende no campo, na prática que é a filosofia da vida. Então,
meu irmão, não tenho dúvidas que V. Ex.ª irá fazer um grande trabalho
na Câmara Federal, que até digo que já está trabalhando bastante com
as andanças que já está fazendo para Brasília, já está tendo
conhecimento dos Ministérios mais de perto, das pessoas já que têm
que ter o contato para abrir as portas lá em Brasília e isso você sabe
fazer, o diferencial. Então para mim é uma grande honra, aprendi muito
com V. Ex.ª, nossas parcerias irão continuar já que eu votei em V. Ex.ª,
trabalhei pedindo voto para V. Ex.ª, porque acreditei no meu Deputado
Estadual, no meu Presidente e agora meu Deputado Federal eleito, do
estado do Maranhão, Josimar de Maranhãozinho. Dizer que a região
do Médio Mearim está de portas abertas. V. Ex.ª conquistou aquele
povo. Digo ainda que dentre os Deputados, onde a gente teve parceria,
V. Ex.ª era o mais fácil de se pedir voto, porque quando se falava em
Josimar de Maranhãozinho, Moral da BR, toda a população já conhecia.
Então para falar da atuação de V. Ex.ª era muito fácil e isso galgamos
com êxito, lá em nossa região e em outras regiões do Maranhão, por
quê? O nosso Deputado Federal era o Josimar de Maranhãozinho e o
meu muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Josimar?

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO - Nobre Deputado Vinícius Louro, eu fico
muito lisonjeado em receber tantas palavras de elogios da sua parte,
mas eu quero dizer que V. Exa. também contribuiu para o crescimento
do PR, quero agradecer o trabalho que V. Exa. fez conseguindo aquela
votação expressiva que eu tive na região do Médio Mearim, V. Exa. que
fez a minha campanha em todo o Médio Mearim e fez com
responsabilidade, muito obrigado, e, mais uma vez, eu volto a repetir
para mim é sempre um motivo de felicidade tê-lo no partido e tenho
certeza de que a nossa parceria durará por muito tempo. Meu amigo
Rogério Cafeteira e depois nosso Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
- Deputado Josimar, aqui é só para registrar a minha grande admiração
que eu tenho por Vossa Excelência, pela sua trajetória política de grande
administrador, e é importante que as pessoas saibam que Vossa
Excelência não é um homem de viver em Tribuna, mas é um exemplo de
administração e de administrador público. E até as pessoas que não lhe
conhecem, eu sempre que falo de Vossa Excelência, falo, primeiro, de
suas duas principais características: sua postura correta de honrar
sempre a sua palavra, um homem de compromisso e também, Deputado
Josimar, da sua grande capacidade de gestão. E aqui é importante que
se diga que existe uma diferença bem grande em você ser um
administrador público e um administrador privado e Vossa Excelência
consegue com muita competência desempenhar muito bem as duas
funções, mas eu destacaria mais ainda a sua administração no que diz
respeito à administração pública, em todos os municípios que V. Exa.
participou de forma direta ou indireta na administração os municípios
sentiram a sua mão, a sua capacidade de gestão e uma melhoria
significativa na sua qualidade de vida. Então, aqui fica o meu registro,
desejo muito sucesso para V. Exa., sei que V. Exa. vai honrar os votos
que recebeu aqui do povo do Maranhão, vai honrar o nosso Estado e,
se Deus quiser, V. Exa. ainda tem, por ser jovem e ser competente,
tenho certeza de que ainda alçará voos mais altos. Aqui fica o registro
da minha admiração e da minha amizade particular por V. Exa. Aqui
desejo também para a futura Deputada Detinha, sucesso nesta Casa e
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tenho certeza de que com o professor que tem em casa ela terá aqui um
grande desempenho. Muito sucesso para V. Exa. e para toda sua família.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado, meu amigo, posso dizer,
Deputado Rogério Cafeteira, meu líder, sempre meu líder, para mim,
Deputado Rogério, é o que mais me satisfaz, é o que mais me contempla
estar na política, é poder contribuir com nossos municípios, é poder
dar a minha contribuição com o Estado do Maranhão, e tenho certeza
de que durante esses 8 anos que V. Exa. esteve aqui também, V. Exa.
contribuiu muito com o nosso Estado do Maranhão e com nossos
municípios. Meu amigo Deputado Rigo Teles.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (aparte) - Deputado
Josimar de Maranhãozinho. Falar de Josimar todo Maranhão conhece,
V. Exa. fez um trabalho, foi prefeito, tem um conhecimento muito
grande na sua região, e se elegeu deputado estadual, o deputado mais
votado da Assembleia Legislativa, fez um bom trabalho, foi reconhecido
por todo Maranhão. E a prova disso é a bancada que fez. V. Exa.
conseguiu um mandato de deputado federal porque V. Exa. já conhece.
Vai chegar com facilidade em Brasília, porque V. Exa. já conhece os
trâmites de Brasília. Eu, que ando um pouco em Brasília sempre
encontrei V. Exa. nos Ministérios lutando, correndo atrás dos recursos,
emendas para os seus devidos municípios os quais V. Exa., representa.
Isso é que é importante. É o trabalho de um parlamentar estadual tanto
aqui no Estado como fora do Estado, em Brasília também conseguindo
emendas federais para ajudar e contribuir para desenvolver seus
municípios. E V. Exa., como disse aqui o Deputado Vinícius Louro,
conseguiu nessa parceria uma bancada. V. Exa. conseguiu colocar, ter
mais uma vez aqui a recondução ao cargo o Deputado Vinícius Louro,
que tem, que acabou de relatar aqui uma grande parcela do seu trabalho
e o trabalho dele reconhecidos pelo próprio partido, pelo PR. O
Deputado Hélio Soares, que se afastou da Casa, mas está retornando à
Casa com apoio de V. Exa., do partido e do trabalho dele também. A sua
esposa, a Deputada Detinha, a deputada mais bem votada do Estado
do Maranhão. Pelo que eu parabenizo Vossa Excelência. Não é fácil.
Eu digo isso porque já venho lutando ao longo de muitos anos. E para
ser reconduzido a esta Casa não é fácil. E V. Exa. conseguiu eleger a sua
esposa a deputada estadual mais votada do Estado do Maranhão e
conseguiu o mandato de federal também como o mais votado. Tudo
isso, Josimar, é trabalho. E é um trabalho reconhecido pelo Estado do
Maranhão. E esse reconhecimento V. Exa. está colhendo um pouco
hoje e irá colher mais futuramente. Parabéns. V.Exa. tem futuro no
nosso Estado do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Muito obrigado, nobre Deputado Rigo. Vindo
de V. Exa., que é um dos decanos desta Casa, V.Exa., que realmente na
sua região é uma liderança, é um político implacável. E tenho certeza se
hoje V. Exa. está mais uma vez reeleito é porque V.Exa. é um homem
que sempre tem honrado também os seus compromissos. É por isso
que V.Exa. é sempre bem acolhido na sua região. E é essa política que
eu aprendi a fazer. Essa forma de fazer política de estar na base que eu
acredito. Porque você estando na base, é ali que você sente os problemas
de perto. Parabéns. Muito obrigado. E quero aqui, Presidente, finalizar
agradecendo mais uma vez a oportunidade que Deus me deu, que o
povo do Estado do Maranhão me deu de estar aqui representando meu
Estado por esses quatro anos de mandato. Tenho certeza que deixo
esta Casa, mas deixo esta Casa com meu peito cheio de saudade, com
a certeza que fiz tudo que estava ao meu alcance pelo meu Estado, pelo
povo do Estado do Maranhão. Muito obrigado e que Deus abençoe a
todos, a todos os Deputados Federais do Estado do Maranhão, os 18
que comigo vão estar a partir do dia 01 de fevereiro lá na Câmara
Federal. Que Deus nos abençoe e que nós nos unamos e que possamos
juntos fazer o melhor pelo nosso Estado do Maranhão e pelo nosso
país. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Josimar, obrigado pelas palavras benevolentes.
Pela liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado
Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes. Deputado Edilázio,
V.Exa. é o próximo.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria, na mesma
trilha do Deputado Braide, do Deputado Josimar, que já me
antecederam, também fazer aqui as minhas considerações no sentido
da despedida dos nossos dois mandatos de deputado estadual e também
de agradecimento por tudo aquilo que esta Casa acrescentou à nossa
trajetória de vida e de luta neste estado do Maranhão. Foram dois
mandatos muito intensos, duas experiências absolutamente
representativas e cada uma com sua característica. Eu fui deputado de
oposição, tive a honra de ter a companhia do agora presidente da
Assembleia que era meu parceiro de oposição na legislatura passada,
Deputado Othelino, e que ladeamos aqui junto com Rubens Júnior,
com Marcelo Tavares e outros parlamentares e fizemos grande debates
e embates de forma democrática, responsável, na postura e na linha de
oposição. Agora, nessa legislatura como um deputado de situação, que
também me orgulha muito, porque um deputado de situação defendendo
um governo que marca fortemente a sua presença na história do
Maranhão, o governo Flávio Dino, que eu ajudei a eleger com muita
honra, não só no momento de eleição, mas toda uma trajetória de
militância que sempre tivemos na mesma trilha, do mesmo lado e que
finalmente conseguimos esse feito extraordinário que foi ganhar a eleição
no estado do Maranhão no primeiro turno, isso na eleição de 2014, e o
governador me deu a honra de ser nomeado secretário de Ciência e
Tecnologia no seu governo. Sem dúvida nenhuma, uma experiência
também extraordinária durante esse período, porque, como secretário
de Ciência e Tecnologia, a gente pôde, Deputado Inácio, das maiores
contribuições que eu já pude fazer na minha vida em favor do povo,
como secretário de Ciência e Tecnologia, Deputado Othelino, deixar
uma rede de escolas técnicas implantada no estado do Maranhão através
do IEMA, Instituto de Educação, Ciências e Tecnologia. Isso não é um
discurso, isso é uma realidade, é uma prática, isso já está acontecendo,
são 13 municípios com escolas plenas, são 14 municípios com unidades
vocacionais e o governador gostou tanto que agora decidiu ampliar
para 100 unidades a rede do IEMA em todo o estado do Maranhão. É
um projeto de sucesso, é um projeto exitoso que ganhou reconhecimento
internacional, a Unesco já deu o seu carimbo, reconhecendo que a rede
do IEMA é uma rede de escolas com padrão internacional, isso é
absolutamente sem valor do ponto de vista físico, do ponto de vista
quântico, mas tem uma representatividade muito grande para a vida
das pessoas, para os jovens, para os mais pobres que precisam apenas
de uma oportunidade para traçar um rumo na vida e ter uma condição
de vida digna. Então, isso para mim foi muito marcante e como
secretário, Deputado Rogério Cafeteira, nosso líder do governo, a gente
também teve a oportunidade de ajudar na criação da primeira
Universidade Regional do Estado do Maranhão, UEMASUL, Deputado
Marco Aurélio, que lutou tanto por esta causa e nós aqui com ele
defendendo a criação e hoje a UEMASUL é uma realidade e já mostra
os seus resultados positivos. Da mesma forma criamos o Programa
Cidadão do Mundo. Pela primeira vez na história do Maranhão pessoas
de origem pobre, de escolas públicas estão tendo a chance de fazer um
intercâmbio internacional. É gente que já foi para os Estados Unidos,
para a França, para o Japão, para a Argentina, para tudo o que é lugar
deste mundo para ter uma chance de aprender o idioma e de acrescentar
na sua trajetória acadêmica, algo que é único na história de vida de
qualquer pessoa, sobretudo de quem vem lá de baixo. Eu conheço esta
realidade, porque foi de lá que eu vim também. De maneira que isso me
orgulha demais e sem dúvida nenhuma possivelmente foi a maior
contribuição que eu poderia dar. Mas como parlamentar eu queria
resumidamente dizer, Deputado Othelino, que nós deixamos aqui nesta
Casa: 116 proposições, 116 projetos de lei, 711 indicações, 240
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requerimentos, 76 moções, 06 títulos de Cidadão Maranhense, 64
Audiência Pública e duas Moções contra as privatizações de bancos
públicos, e outras coisas que aconteciam na nossa conjuntura recente.
Portanto, eu sei que a gente não agrada a todos. Eu sei que a gente não
tem a concordância de todos. As pessoas podem nos criticar em muito
daquilo que fizemos ou deixamos de fazer, mas, certamente, não poderão
dizer que o Deputado Bira foi inoperante, o Deputado Bira não foi
atuante, não teve presença nesta Casa, não foi frequente, não foi ético,
não foi digno e isso é o que carrego de quão maior orgulho é a nossa
postura aqui nesta Assembleia, seja na primeira legislatura ou seja na
segunda. Dizer, Presidente, que deixamos leis aprovadas muito
importantes nesta Casa. Foram dezenas de leis. Quero destacar a lei
que garantiu a priorização da contratação de mão de obra local na
construção civil. Quero deixar aqui o registro da lei que garantiu a
consolidação dos limites territoriais dos 04 municípios da Ilha, São
Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, coisa que estava
já há mais de 30 anos que não se resolvia, mas se resolveu nesta
legislatura. A lei dos bicicletários que também é nossa. A lei da política
de agroecologia do Estado, a lei da política de cooperativismo. Algumas
referências simbólicas como o Dia da Balaiada, que por incrível que
pareça não existia em nosso calendário o reconhecimento da Balaiada
como o momento histórico do Maranhão. A maior revolta popular da
nossa história não existia no nosso calendário oficial e agora existe, 13
de dezembro é Dia da Balaiada, dia do maior levante popular da História
do Maranhão e que, certamente, marcou uma época muito importante
que deixou a sua contribuição. Assim eu poderia citar muitos outros,
Senhor Presidente, mas por economia de tempo e de espaço vou ficar
por aqui. Mas queria terminar com os meus agradecimentos. Quero
agradecer em primeiro lugar a Deus, evidentemente, sou católico movido
pela fé, comecei a minha luta política na Igreja Católica, na Pastoral da
Juventude, nunca perdi os vínculos com a Pastoral da Juventude, nem
com a Igreja Católica. Sou de família evangélica, mas sou católico,
desde sempre, e a gente convive e se respeita de maneira extraordinária,
é um amor fraterno que há entre nós, que a gente sempre unido pela fé
continuamos caminhando juntos e agradeço muito a Deus pelas suas
bênçãos em razão dessa luta que travamos ao longo dessa vida.
Agradecer o povo maranhense que sempre foi generoso comigo, desde
a eleição de senador que eu quase ganhava a eleição, depois as duas
eleições como Deputado Estadual, sem nenhum prefeito, nenhum
prefeito, eleição popular, eleição no braço, gastando sola de sapato, já
tem três pares naquela parede, quem conhece o meu gabinete sabe
disso, e agora ganhou mais um par de sapato, porque nós gastamos
sola de sapato para alcançar cem mil votos, noventa e nove mil
quinhentos e noventa e oito votos, praticamente cem mil votos nesse
Estado do Maranhão. Também, Senhor Presidente, agradecer à minha
família que suportou as minhas ausências, sou casado, tenho duas
filhas e sou muito feliz pela família que tenho, casado há vinte e seis
anos, duas filhas já criadas, graças a Deus, já ainda estudantes, mas já
bastante encaminhadas na vida, a minha mãe, meus irmãos pela
compreensão, pela paciência, pelo apoio, pelo engajamento, sem eles
não seria possível. Agradeço imensamente à minha família, agradecer o
meu partido PSB que me deu a reeleição como Deputado Estadual e me
deu agora a eleição como Deputado Federal, me apoiando de maneira
decisiva, inclusive na cidade de Timon, onde o meu Presidente do
partido, Luciano Leitoa, me apoiou como Deputado Federal, e nós
fomos o mais votado naquela cidade, na cidade de Timon. Agradecer às
lideranças espalhadas por esse Maranhão, lideranças comunitárias aqui
na cidade de São Luís, lideranças políticas em todos os municípios do
Estado que nos ajudaram a chegar a esse resultado eleitoral. Ao prefeito
Luciano Leitoa, ao prefeito Plácido de Santa Luzia do Paruá, ao prefeito
Maguila, lá de Serrano do Maranhão, os três prefeitos que me apoiaram
nessa eleição como candidato a Deputado Federal, a eles e a todos os
vereadores, vereadoras que nos ajudaram, lideranças sindicais, a
FETAEMA que também me deu um apoio fundamental nessa luta, o
meu agradecimento a todas as lideranças que nos ajudaram nessa
campanha. Quero agradecer também a esta Casa, a todos e todas,
indistintamente, quero agradecer aos servidores, em todas as áreas, o

pessoal aqui da segurança, da Polícia Militar, o pessoal da Taquigrafia,
da Mesa, aqui com todos aqueles, agradecer na pessoa do Bráulio e do
Gonzaga, que sempre me presenteou com uma boa cachaça, eu não sou
cachaceiro, não tomo cachaça, mas ele é um produtor maranhense de
aguardente e é generoso em sempre nos presentear com o seu produto
que ele faz tão bem lá na cidade de Mirador. Então a todos vocês que
fazem a Mesa, ao pessoal das Comissões, o Maneton com toda a sua
equipe lá que nos ajudaram, o pessoal da Comunicação, da TV, do site,
da Rádio, os radialistas, os jornalistas, a imprensa, a todos vocês
indistintamente o meu muito obrigado. Aos fotógrafos, ao pessoal da
cantina, os garçons, o pessoal da limpeza, de asseio e conservação,
todos. O pessoal da Tecnologia da Informação, enfim, indistintamente
que sempre foram muito cortês, muito atenciosos, muito prestativos.
Porque sem vocês a gente não conseguiria produzir absolutamente
nada nesta Casa Parlamentar. Agradecer aos colegas deputados e
deputadas. Agradecer na pessoa do Presidente Othelino, que conduz
esta Casa com tanta qualidade agora concluindo o mandato do nosso
saudoso Humberto Coutinho. E, se Deus quiser, agora sendo
reconduzido. Certamente também teria o meu voto, V. Exa. sabe disso,
para ser reconduzido à Presidência da Assembleia. E certamente a
Assembleia estará em boas mãos. A V. Exa. o nosso reconhecimento
pelo belíssimo trabalho que vem fazendo à frente da Assembleia
Legislativa e que certamente vai prosseguir da mesma forma. Agradecer
mais uma vez o Governador Flávio Dino, que tem sido um grande
parceiro, um grande governo para o Brasil, para o Maranhão e um
grande parceiro de luta e de caminhada. Sendo generoso, sendo solidário,
sendo absolutamente comprometido com as causas do Maranhão e
com a história do nosso povo. Portanto ao Governador Flávio Dino
também o meu muito obrigado. Sobretudo pela oportunidade que me
deu de ser Secretário de Ciências e Tecnologia, e poder mostrar o
serviço que fizemos como secretário, deixando marcas profundas na
gestão pública do Estado do Maranhão. Portanto, Senhor Presidente,
eu queria terminar aqui deixando esse muito obrigado, essa minha
mensagem de agradecimento ao povo do Maranhão, mas, acima de
tudo, a Deus que nos protegeu e nos conduziu até aqui. Agora a nossa
missão é no Congresso Nacional. Estaremos lá a partir do dia 1º de
fevereiro, tomando posse para representar o Maranhão e para
representar o Brasil. E podem ter certeza que nós vamos fazer da
mesma forma que fizemos aqui, com a mesma determinação, o mesmo
empenho do lado do povo. Defendendo os direitos da população,
defendendo o Estado do Maranhão, buscando mais recursos, mais
condição para nossa população, enfim, cumprindo o nosso papel para
o qual a população nos designou nessa missão honrosa de ser deputado
federal pelo Estado do Maranhão. Não foi fácil. Nós sabemos disso.
Foi uma luta difícil, muito difícil. Mas, graças a Deus, deu certo e nós
chegamos lá mais uma vez. E vamos honrar cada voto recebido com
muito trabalho e com muito serviço. Esse é nosso propósito. Essa é
nossa missão. Muito obrigado a todos os colegas, todos os colegas
deputados e deputadas. E vamos em frente. A luta continua. Essa
vitória é nossa. Muito obrigado. Muito obrigado ao amigo Johnson
Alves, pessoal de Imperatriz, da região tocantina, que está ali na galeria,
prestigiando este pronunciamento. Muito obrigado a nossa assessoria
parlamentar, a toda equipe nossa, que fica ali no dia a dia carregando o
piano numa luta tremenda de muita dedicação, mas, graças a Deus, deu
certo e vocês fazem parte também dessa história. Espero não ter
esquecido ninguém, mas fica aqui o meu sentimento, acima de tudo, de
gratidão. Vamos em frente, a luta continua. Muito obrigado. Deus
abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Obrigado pelas palavras, Deputado Bira. Sucesso na nova
empreitada. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco
Parlamentar Independente. Declina. Bloco Parlamentar PV/PSD.
Deputado Edilázio Junior, por seis minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E eu peço o
primeiro aparte.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                         TERÇA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2018 27

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES - Deputado Edilázio,
me coloque na fila, mas me coloque lá na cadeira da frente.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Faz logo é ficar na fila.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Meu muito boa noite a todos. Senhor Presidente, primeiro
eu quero começar agradecendo aos colegas que aqui ficaram ainda,
talvez hoje seja a última sessão desta legislatura e eu estou sendo o
último orador desta legislatura. Chego aqui, Senhor Presidente, me
recordando da primeira vez que estive nesta tribuna, que foi na primeira
sessão depois da nossa posse em 2011, quando tivemos a oportunidade
ali de eleger o nosso Presidente Arnaldo Melo, que foi um presidente
escolhido por nós, deputados estaduais, naquele momento. Eu pude
ver esta tribuna, destacar aquela eleição, Deputado Eduardo Braide, V.
Ex.ª que participou, o seu pai Deputado Vinicius Louro, nosso Deputado
Rogério Cafeteira que aqui está presente e que também participou
daquele momento histórico. E me recordo daquele primeiro dia aqui
nesta Casa, foram de grande valia esses oito anos que aqui passei e
aprendi muito, Deputado Othelino. Todo esse aprendizado que tive eu
devo a V. Ex.ªs, eu devo aos meus pares. Tive, nessa primeira legislatura,
grandes parlamentares ao meu lado, para citar o Ex-presidente Tatá
Milhomem, o Ex-presidente Manoel Ribeiro, o Ex-presidente Marcelo
Tavares, enfim, vários deputados com uma grande experiência que
muito me orientaram neste meu primeiro mandato. Da mesma forma,
cheguei a este segundo mandato ao lado de grandes colegas, de grandes
amigos que consegui formar aqui nesta Casa. Se consegui ter êxito de
chegar hoje e ter sido eleito deputado federal, de representar o Maranhão
no Congresso Nacional, devo aos meus pares boa parte dessa minha
eleição. Aqui cito V. Ex.ª, Deputado Othelino, Presidente, que foi um
dos também que me ajudaram a ter êxito nas minhas eleições, assim
como o Deputado César Pires, o Deputado Adriano, Deputado Antônio
Pereira, para citar alguns nomes que me levaram para as suas bases, o
Deputado Rogério, o Deputado Glalbert, Deputado Josimar, Deputado
Eduardo, enfim, mas praticamente todos os meus pares que foram
votados junto comigo nessas eleições, nessa última eleição agora de
outubro de 2018, fui avalizado pelos meus colegas deputados estaduais,
assim eu cito o Deputado Othelino, que é governo, eu sou oposição,
mas quando foi falar do meu nome ao Deputado Othelino, ele teve toda
a generosidade em endossar esse apoio de uma liderança política no
interior do Estado. Então esse mandato, que vou começar a exercer a
partir do dia 1º de fevereiro, eu devo em muito aos meus colegas de
Parlamento. Quero agradecer também a todos os servidores desta Casa,
agradecer aos meus assessores, aqueles amigos que trabalham comigo
em meu gabinete. Quero também me desculpar com algum colega se em
algum momento, eu hoje estou oposição, fui mais ríspido, fui deselegante
em alguma palavra, em algum gesto, quero aqui também pedir desculpas.
E dizer que estarei em Brasília me doando ao máximo, tentando
representar bem o nosso Estado, como eu fiz ao longo desses 08 anos,
aqui na Assembleia Legislativa. Tive a oportunidade de ser 04 anos
Governo e tive a oportunidade de ser 04 anos Oposição. Sempre estive
em um lado, comecei de um lado e terminei deste lado e assim foi ao
longo desses meus 08 anos e espero assim continuar na Câmara Federal
sabendo escolher o melhor para o estado do Maranhão, tendo o
discernimento, que Deus possa me abençoar, de escolher, de ter o
arbítrio do que for melhor para o nosso Estado que tanto precisa da
nossa orientação para que possa continuar e entrar no rumo certo. Eu
tive a oportunidade, nesta Casa, de ser membro da Mesa Diretora na
legislatura passada, fui terceiro secretário, agora fui primeiro secretário,
devo muito aos Presidentes desta Casa. Destaco aqui o Presidente
Arnaldo Melo que ali quando cheguei me adotou aqui na Assembleia
Legislativa e ele à época o Deputado mais experiente da Casa e me
colocou embaixo do seu braço e muito me ensinou. Também agradeço
toda a atenção que o saudoso Presidente Humberto Coutinho teve
comigo ao longo do período que ele esteve aqui nesta Casa, fui o seu

primeiro secretário, tive o prazer de ter esse convívio estreito com ele
que muito me enriqueceu do lado pessoal, do lado ético, Dr. Humberto
Coutinho. E agradecer do fundo do meu coração, Presidente Othelino,
tudo que V. Ex.ª fez por mim nesta Casa. Temos um convívio que não
é de hoje, nos conhecemos desde as nossas infâncias, V. Ex.ª já
adolescente, mas eu ainda criança. Mas dizer da gratidão que tenho,
assim como o Deputado Eduardo Braide já externou isso aqui, V. Ex.ª
apesar de ser governo e eu oposição, mas sempre foi muito respeitoso,
sempre foi muito correto e nunca, dentro das suas limitações, disse um
não, não só para mim, mas para nenhum colega desta Casa. Sempre o
que poderia ser feito dentro da moralidade, dentro das condições que
esta Casa pode servir um parlamentar para que represente bem o seu
Estado, V. Ex.ª nunca viu Partido, nunca viu a pessoa, sempre se
colocou à disposição dos parlamentares e isso eu tenho que destacar e
externo, onde chego, a forma estadista que V. Ex.ª vem exercendo aqui
a Presidência desta Casa.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputado
Edilázio, me conceda um aparte e assim que possível me coloque na
fila?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Glalbert Cutrim.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) –
Deputado Edilázio, eu queria parabenizar V. Ex.ª e lembrar de um fato
que talvez V. Exa., nem lembre, logo após as eleições de 2014, quando
nós nos elegemos, V. Exa., me mandou mensagem na primeira semana,
e a gente foi almoçar lá na Sal e Brasa, tanto tempo se passou e aqui a
gente apesar de já ter lhe conhecido há muito tempo sem Assembleia
no meio, mas sempre nos demos muito bem e aqui dentro por diversas
vezes eu pude expressar para o meu irmão, que é seu amigo já há muito
tempo, que me admirava muito, porque eu tinha em mente V. Exa.,
como advogado e um ótimo advogado, mas não sabia do seu potencial
como deputado porque não vivia aqui, e não sabia como era a sua
atuação. E de lá para cá, a gente viu uma postura equilibrada, uma
postura responsável de se fazer oposição. E hoje eu tenho certeza de
que V. Exa. sai mais do que de cabeça erguida, sai muito feliz do trabalho
que foi feito aqui do resultado que foi obtido nas urnas e foi um
reconhecimento não só do seu trabalho aqui dentro da Assembleia, mas
a forma que V. Exa., trata os amigos, os parceiros, os companheiros na
parte fora da Assembleia, que é amizade que eu pude observar de V.
Exa., com a prefeita Soninha, que é uma das que votou em mim e votou
em V. Exa., e eu senti dela o carinho por você que é nada mais do que a
reciprocidade do que V. Exa., tem por ela . E assim como é com ela é
com vários outros no Estado do Maranhão. Então, que V. Exa. continue
tendo esse mesmo afinco, essa mesma hombridade de ter não só
parceiros políticos, mas ter amigos que a política vai a política volta,
mas a amizade sincera fica, e eu tenho certeza de que quando eu for
para Brasília eu vou ter um lugar para ficar, eu vou ter um amigo para
almoçar, um amigo para jantar e para poder contar grandes piadas e
poder também discutir o futuro da nossa política do nossos estado do
Maranhão, e para finalizar eu fiquei aqui e aproveito para pedir o voto
dos três deputados federais que ainda estão, fiquei aqui para isso,
então, meus amigos, eu sei que vocês três não vão estar aqui para votar
em mim dia primeiro de fevereiro, mas vão estar lá em Brasília para
votar de outra forma, então muito obrigado e parabéns, deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
deputado Glalbert, para mim foi uma honra conviver com Vossa
Excelência aqui durante esses quatros anos, eu já externei isso a Vossa
Excelência da surpresa que Vossa Excelência foi, teve uma votação
esplendorosa na eleição de 2014, e chegou aqui muito jovem, mas a
gente vê a personalidade que Vossa Excelência tem, o caráter que Vossa
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Excelência tem, a boa criação que Vossa Excelência tem e para mim foi
um privilégio conviver durante esses quatros anos e lá em Brasília
Vossa Excelência vai ter o seu irmão lá para almoçar, para jantar, para
contar piada, mas sempre que eu puder também ter o privilégio da sua
companhia em Brasília vai ser um prazer para mim, deputado Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Deputado Edilázio,
Vossa Excelência tem sido um grande deputado nesta Casa, um parceiro,
nós que fomos eleitos nessas últimas eleições passadas que estão
encerrando o nosso mandato pelo PV, e, dentre as nossas reuniões, os
debates, Vossa Excelência tem sempre abrilhantado com brandes ideias,
grandes propostas de sempre ver o Maranhão crescer, melhorar e ver
os maranhenses ter uma melhor qualidade de vida. V. Exa., sempre que
se conduz a essa tribuna, vem em defesa do povo do Maranhão. E o
seu trabalho foi reconhecido dentro do Estado do Maranhão.
Principalmente quando V. Exa. sobe à tribuna desta Casa. E com certeza
em Brasília, na Câmara Federal, não vai ser diferente. O seu
reconhecimento continuará e com certeza o seu trabalho, que já foi
reconhecido como deputado estadual, será redobrado como deputado
federal. Fomos parceiros em alguns municípios. E vi a responsabilidade
com que V. Exa. trata seu eleitorado, do mais humilde que seja. Do
município, povoado do mais longínquo que seja, V. Exa. está presente.
V. Exa. é um deputado presente nas suas ações e nos seus municípios.
Continue assim. V. Exa. é um parceiro, um grande amigo que, com
certeza, que essa nossa parceria eu quero que continue agora em Brasília.
Que V. Exa. possa nos ajudar mais uma vez a crescer ainda mais esse
nosso Maranhão e os nossos maranhenses.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Deputado Rigo. Também foi um prazer esses oito anos ao seu lado. E
além de colega de partido, tive esse privilégio de estar ao seu lado no
Partido Verde ao longo do mandato. E se V. Exa. hoje é o decano desta
Casa - como falei, o Brasil ainda não conseguiu o hexa, mas V. Exa. já
está na frente da Seleção Brasileira - é por conta também do seu trabalho,
da forma como V. Exa. trata os seus eleitores, as suas bases, como é
presente. E eu tive a oportunidade agora de ver isso. Para citar como
exemplo o município de Fortaleza dos Nogueiras, onde V. Exa. é votado
já lá há pelos quatro mandatos. E sempre vem aumentando as suas
votações por conta dos compromissos que tem e sempre vem honrando.
E não só lá, mas como em todos os municípios, a citar a sua querida
Barra do Corda. E V. Exa. tem agora uma grande responsabilidade a
partir dessas eleições vindouras, a partir de 2020. Vossa Excelência
hoje é a grande liderança da sua família. É a grande liderança do seu
grupo político. E Deus não dá nenhum fardo para nenhum de nós que
nós não possamos carregar. E se ele deu isso para Vossa Excelência
carregar, Vossa Excelência tem que ter essa responsabilidade de tomar
conta do seu povo, tomar conta daqueles que acreditam e que lhe
deram mais esse mandato, porque é o que esperam de Vossa Excelência
em 2020. Obrigado, Deputado Rigo. Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) -
Muito obrigado, Deputado Edilázio. Novamente volto aqui a dizer
que me sinto honrado de estar nessa legislatura aqui ao lado de Vossa
Excelência. Mas recapitular um pouco da forma que lhe conheci. Eu
sempre lhe conheci, mesmo sem Vossa Excelência me conhecer, que foi
na época do CEUMA, que eu sempre tinha umas amizades em comum.
E eu ficava ali lhe observando. Depois nós tivemos vários momentos
lá no Lava Jato do lado ali da Cabana do Sol. E eu sempre vi Vossa
Excelência ali atuante. Eu acho que naquele momento V. Exa. estava
cursando Direito e era empresário, uma pessoa que sempre teve
equilíbrio, estabilidade. Mas aqui dentro do Parlamento, Edilázio, Vossa
Excelência realmente nos ensinou muitas coisas. Principalmente no
tocante a como Vossa Excelência tratou a oposição nessa Legislatura
de forma responsável. Mostrando o que não lhe convencesse, mostrando
o que realmente Vossa Excelência achava. O que não era bom para o
Maranhão Vossa Excelência vinha nesta Casa, de forma responsável,
tratando a oposição de forma equilibrada. V. Ex.ª tem muitos trabalhos

pelo estado do Maranhão e isso é que nós precisamos na classe política.
Nós sabemos que essas eleições de 2018 não foram fáceis, às vezes os
bons políticos se queimam por essa turma que está na política e que
não tem a credibilidade, não tem a responsabilidade e o compromisso,
mas V. Ex.ª realmente galgou nesse campo político essa serenidade, o
seu compromisso, a sua palavra que é isso que nós precisamos na
política brasileira, é isso que nos precisamos na política maranhense.
Eu fico aqui dentre esses deputados estaduais que se elegeram
deputados federais, uma satisfação muito grande de compartilhar este
Parlamento agora, neste pleito, nesta legislatura, como é o seu caso, o
caso do Josimar de Maranhãozinho, do Eduardo Braide, do Bira do
Pindaré, que são pessoas realmente políticos que mostraram o trabalho,
mostraram a credibilidade que a população reconheceu levando V. Ex.ªs
para Brasília. Tenho certeza de que V. Ex.ª irá fazer grande falta aqui na
Assembleia Legislativa. V. Ex.ª vai chegar a Brasília, vamos dizer assim,
de uma maneira que vai levar todas as dificuldades do Maranhão para
aquela Casa, a Câmara Federal, e irá fazer o diferencial para melhorar a
qualidade de vida do nosso povo.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Deputado
Vinicius, já diz o ditado: “filho de peixe, peixinho é”, e eu tive o
privilégio de conviver com o pai de V. Ex.ª na legislatura passada, um
homem honrado, sério, correto e de compromisso, e tive a oportunidade
de conviver com V. Ex.ª ao longo desses quatros anos, momento que o
seu pai não pôde concorrer, V. Ex.ª entrou em cima da hora e, graças a
Deus, teve êxito. Depois seu pai poderia ter concorrido se tivesse tido
paciência e esperado, mas Deus sabe o que faz e V. Ex.ª vem sendo tão
bom ou até melhor que seu pai por conta da pouca idade e da vontade
de trabalhar. Só fiquei preocupado quando V. Ex.ª disse: “Nos
conhecemos no lava jato”. Eu disse: “Mas não é a lava jato lá de
Curitiba?”. “Não, é o posto de lavar carro”. Dizer que V. Ex.ª ainda tem
muito também a prestar por sua região tanto é que é disparado sempre
o deputado mais votado nessas últimas eleições, foi o mais votado na
região de V. Ex.ª por conta do seu compromisso, do seu trabalho que
sempre carrega todas as dificuldades que aquela região precisa, diversas
vezes vindo aqui à tribuna, indo até o governador, indo aos secretários
de Estado buscando sempre melhorias para o Médio Mearim, para a
sua região de Pedreiras. Como falei agora há pouco, Deputado Rigo,
também tem uma grande responsabilidade com relação ao município de
Pedreiras, Trizidela, mas Pedreiras necessita muito de V. Ex.ª e das
suas escolhas, pois o que será melhor muitas vezes não é o melhor para
V. Ex.ª, mas talvez seja o melhor para a sua cidade, para seu grupo
político, para aqueles que o cercam. Então que Deus lhe dê o
discernimento necessário para que V. Ex.ª possa fazer a escolha correta
para que Pedreiras possa ter um futuro melhor. Obrigado, Deputado
Vinicius. Pois não, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (aparte) -
Deputado Edilázio, quero aqui parabenizar V. Ex.ª pelos oito anos de
mandato aqui como deputado estadual. Eu me lembro como se fosse
hoje que eu fui a uma casa de um amigo convidá-lo para participar da
eleição e fazer parte já da Mesa Diretora como terceiro secretário. De
lá para cá, nós já formamos blocos juntos, atuamos conjuntamente, em
determinado momento estávamos em situações opostas, mas nunca
perdemos o respeito de um pelo outro. E aqui quero deixar o meu
registro de coragem, de determinação, de afinco com que V. Ex.ª
desenvolveu esse mandato de deputado estadual nas duas
oportunidades que o povo lhe deu de estar aqui na Assembleia
Legislativa. Tenho certeza que se fico por um lado saudoso de não
estar mais aqui na Assembleia Legislativa, mas tem uma forma de
amenizar que é estando ao seu lado lá na Câmara dos Deputados e
tenho certeza que V. Ex.ª fará um grande trabalho a favor do Brasil e do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Deputado Eduardo. E como falei agora pouco a V. Ex.ª que não tenho
dúvida que V. Ex.ª é um dos melhores parlamentares, que passou aqui
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ao longo desses 08 anos, que eu tive a oportunidade de conviver, pela
capacidade que tem, pelo interesse que tem pelas matérias. É sempre o
primeiro ao ler o Diário Oficial, é o que tem algum tema e que já
conversa com a oposição e quando era governo era o inverso, já chegava,
chamava “isso aqui é importante”, enfim. E se V. Ex.ª hoje está onde
está, com grande destaque em nossa capital, em nosso Estado, deve-se
a essa atuação que V. Ex.ª teve aqui na Assembleia Legislativa. E aqui
Deputado Othelino, Presidente, é importante registrar que esta Casa
ao longo desses 08 anos que nós passamos aqui, eu, o Deputado
Eduardo, o Deputado Rogério que ainda se encontra aqui, ao longo
desses 08 anos a Assembleia Legislativa elegeu 09 deputados federais,
então estamos falando que da metade da bancada de Brasília saiu da
Assembleia Legislativa. Hoje essa Assembleia, de 2010, tem uma
Senadora da República também oriunda da Assembleia Legislativa. Eu
disse certa vez que essa Assembleia de 2010 iria fazer o Governador
do Estado, não sei em qual momento, mas creio que fará pela qualidade
que veio 2010, chegou agora em 2014, mas acredito que desta Casa
sairá o Governador do Estado por conta das qualidades individuais
que tínhamos...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Deputado Edilázio, V. Ex.ª me permite depois um último aparte?

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – ... naquela
eleição de 2010, tantos bons nomes, muitos como citei já estão em
Brasília como o Deputado Rubens Júnior, Deputado André Fufuca, a
própria Senadora hoje Eliziane Gama, enfim, daquela legislatura de
2010 saíram 05 Deputados Federais, agora saíram 04 Deputados
Federais. E com um detalhe Presidente Othelino, 100% de
aproveitamento. Os 05 candidatos da Assembleia Legislativa de 2010,
que foram candidatos a Deputados Federais, os 05 foram eleitos. E
agora os 04 candidatos a Deputados Federais que saíram candidatos
nessas eleições de 2018, foram eleitos. Então 100% de aproveitamento
a Assembleia Legislativa que vem sendo berço de grande aprendizado
para esses nomes e vou carregar todo esse aprendizado lá para a Câmara
Federal. Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (aparte) – Nobre Deputado Edilázio, já foi
dito e falado tantos elogios à sua pessoa, mas ainda cabe muito mais,
pois sabemos e conhecemos muitas características que V. Ex.ª tem, a
sua seriedade, a sua responsabilidade de sempre conduzir o seu
mandato. Estivemos aqui juntos e acompanhei o seu trabalho aqui
durante esses quatro anos. Vi que você quando assume uma bandeira,
você assume essa bandeira com uma característica de ser só uma
bandeira, com a característica de honrar essa bandeira, e V. Exa. como
Deputado de oposição, V. Exa. teve uma atuação aqui que eu diria
invejável, invejável a muitos Deputados, não diria só aos Deputados
do Estado do Maranhão, mas a muitas Assembleias de outros Estados,
porque eu sempre disse para alguns parceiros que eu admirava e admiro
quando V. Exa. subia a essa tribuna e ia defender os interesses da
oposição, que ia defender um Projeto de Lei, porque V. Exa. sempre
teve e tem um discurso rico, um discurso convencedor, eu acredito que
entre muitas qualidades que já foi citada a sua seriedade e a forma de
transparecer essa seriedade até no seu discurso, essa é uma grande
qualidade que eu admiro. Parabéns pela sua eleição e tenho certeza de
que vamos juntos fazer o melhor lá na Câmara Federal, não só pelo
nosso País, mas também sempre focando no nosso Estado do
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Deputado Josimar, já falei a V. Exa. do fenômeno que V. Exa. é e
provou isso nessas eleições agora de 2018, quando dobrou aquela
votação magnífica, histórica, que teve nas eleições de 2014, e foi um
prazer também conviver esses quatro anos aqui com V. Exa., mas nós
vamos continuar esse convívio lá na Câmara Federal e já disse a V. Exa.,
nos seus planos, no que V. Exa. imagina, V. Exa. pode contar com o

Deputado Edilázio, que vou estar ao seu lado porque sei do
compromisso e seriedade que V. Exa. tem com sua palavra, deputado
Rogério.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (aparte)
– Deputado Edilázio, eu iria aproveitar minha fala para fazer referência
a V. Exa. mas eu já quero de já adiantar deputado Othelino que eu vou
abdicar pelo avançado da hora, temos uma confraternização, mas eu
queria aqui só lhe saudar, parabenizar pela sua eleição, pela sua conduta
aqui dento desta Casa, é nós estivemos em dois momentos importantes
aqui juntos e a forma de agir de V. Exa., a forma leal, correta, sempre
muito sincera, fez com que a gente estivesse juntos em dois momentos
muito importantes para mim, eu já citei ao deputado Eduardo Braide
quando da formação do bloquinho, eu me lembro claramente do dia que
fomos falar com V. Exa., eu e o deputado Braide paramos na porta ali
da sua casa, V., Exa., na verdade, não estava em casa, estava na casa de
uma pessoa que inclusive da casa que já foi da minha prima Janaina.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Exatamente,
era a casa...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA –
Exatamente, V. Exa. estava lá isso me marcou e vai me marcar para
sempre esse momento e um outro momento que aí eu lhe digo que ele
aconteceu pela postura de V. Exa. foi na sua eleição de primeiro secretário
que eu fui lhe visitar na sua casa, como emissário também do nosso
saudoso Humberto Coutinho, ex-presidente Humberto Coutinho, para
que pudéssemos montar de forma consensual uma chapa para a Mesa
Diretora da Casa e eu fui lhe dizer que gostaríamos que V. Exa. ocupasse
o cargo, a função de primeiro secretário. E eu me lembro muito
claramente, e me perdoe os outros, mas que eu disse muito claramente,
deputado Edilázio, a oferta é para você. Não é para a oposição, pela
sua postura V. Exa. merece todo o nosso respeito, confiança na forma
como sempre agiu. E é muito bom para mim ter feito uma aproximação
com V.Exa., ter hoje uma relação de amizade. Porque eu considero
V.Exa. hoje como um amigo pessoal, assim como Deputado Eduardo.
Algumas diferenças políticas são tão pequenas, perto de momentos
tão bons que nós vivenciamos aqui, de lutas que travamos juntos. Eu
sempre vou privilegiar os bons momentos que tivemos aqui, que são
muito maior quantidade do que disputas ou discussões que podemos
ter travado aqui, mas sempre em um bom nível. Peço perdão, aproveitar
o aparte, para os colegas com quem em alguns momentos de discussão
eu me excedi. Infelizmente tem coisas que logo a gente não se faz. A
gente nasce feito. Muitas vezes o meu temperamento com certeza
proporciona alguns momentos de uma questão de posicionamento
mais duro. E aqui eu me desculpo com todos que eventualmente tenha
me excedido. E dizer que desta Casa eu levarei as melhores lembranças.
Eu antes, quando fomos candidatos a primeira vez, eu conheci um ex-
deputado muito experiente, Deputado Braide, que me disse o seguinte:
“Deputado Rogério, você na Assembleia vai conhecer o que existe de
pior no ser humano”. E ele estava errado nas palavras dele. Eu conheci
muitas coisas boas, muitas pessoas boas, muita gente leal, muita gente
de palavra. E até com os adversários que tive aqui por questões político
partidárias tenho uma boa relação, tenho uma relação de amizade.
Principalmente eu tenho respeito por todos eles. Então eu aproveito o
aparte para agradecer a todos e, muito especialmente, ao Deputado
Braide. Já fiz referência, mas queria aqui... Ainda teremos uma Sessão
Solene dia 21, da qual eu vou participar e farei referência a eles. Mas a
todos os funcionários desta Casa, da limpeza ao mais graduado, muito
obrigado pela colaboração que vocês deram ao meu mandato. E,
Deputado Edlazio, muito sucesso, sorte. E tenho certeza que V. Exa.
vai representar muito bem o Maranhão na Câmara dos Deputados.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Obrigado,
Deputado Rogério. E foi uma honra para mim conviver com V.
Excelência. E agradeço a generosidade de V.Exa. quando bem falou que
esteve na minha residência para me convidar para a Primeira Secretaria,
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e me disse: “Edilázio, tivemos uma reunião e Humberto será o próximo
Presidente. E a vaga de Primeiro Secretário ficará para a oposição”. E
lá ficou decidido que o nome que nós apoiaríamos seria o teu. “Não é
a Primeira Secretaria para oposição ou para o teu partido, é para ti. E
para isso tu precisa do apoio também dos teus pares.” Enfim, eu fui
trabalhar e, graças a Deus, eu tive êxito. E agradeço a generosidade de
V.Exa. juntamente com os outros pares que naquele momento avalizaram
o nosso nome para a missão tão importante que foi estar ao lado do
Presidente Humberto Coutinho e, depois, ao lado do Presidente
Othelino. E dizer a V. Exa. que estivemos aqui em lados opostos,
durante esses quatros anos. V.Exa. como líder do governo e eu de
oposição. E critiquei muito. E critico, vejo várias falhas nesse governo
que aí está, mas o povo não viu tantas falhas e, assim, o reelegeu em
primeiro turno. Mas dizer a V. Exa. que V. Exa. fez muito bem a esse
governo que aí está, como líder nesta Casa. Eu agradeço a V. Ex.ª pela
maneira cortês como sempre me tratou, várias vezes eu aqui na tribuna,
V. Ex.ª embaixo, depois V. Ex.ª aqui e eu embaixo, mas sempre nos
tratamos de forma muito respeitosa e eu agradeço essa grandeza de no
trato com a minha pessoa. Também dizer que esse governo chegarão
aqui vários novos deputados, está aqui o Deputado Duarte Júnior que
chega também com uma belíssima votação, principalmente em nossa
capital, e que tem uma grande responsabilidade a partir do dia 1º de
fevereiro, mas dizer que o governo que terá mais esses quatro anos
pela frente, aquele que irá lhe suceder na liderança do governo desta
Casa terá uma grande responsabilidade para poder lhe substituir à
altura do que V. Ex.ª foi para esse governo que não deixou uma vírgula
sequer de estar aqui defendendo muitas vezes a galeria lotada e V. Ex.ª
batendo boca, brigando, enfim, defendendo aquilo que V. Ex.ª tinha
como ideal, como o melhor para o nosso estado. Muitas vezes, no seu
íntimo podia até achar que não fosse, mas desempenhou aquilo que
tinha como missão, que era de ser líder de governo e desempenhou
muito bem isso. Então eu quero externar e homenagear V. Ex.ª nessas
minhas últimas palavras aqui nesse parlamento, primeiramente
agradecer pela forma sempre cortês que me tratou e parabenizar V. Ex.ª
como líder de governo que fará falta a esse governo que aí está. Senhor
Presidente, muito obrigado, agradeço mais uma vez a todos os servidores
da Mesa, a todos aqui da Polícia Militar, nosso coronel, nossos policiais,
tive a oportunidade de ter ótimos momentos nesta Casa ao longo
desses meus oito anos, não sei quanto tempo de vida pública terei, se
serão só mais esses quatro anos na Câmara Federal ou se chegarei mais
longe, enfim, mas o aprendizado dos oito anos que tive aqui vou levar
para a vida toda. Muito obrigado, Presidente. Quero aproveitar para
desejar um Feliz Natal a todos os maranhenses, a todos os deputados,
a todos os servidores desta Casa. Um 2019 de prosperidade, de harmonia
familiar. Que todos nós possamos findar o ano de 2019 como estamos
findando o ano de 2018 com muita saúde e muita paz. Obrigado,
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Bom, já partindo para finalizar a sessão, eu quero hoje, numa
sessão de despedidas, parabenizar os quatro, todos os deputados
estaduais, em particular os quatro deputados estaduais que se elegeram
deputados federais, a começar pelo Deputado Bira que também teve
dois mandatos de deputado estadual e agora vai para esse novo desafio,
um deputado sempre aguerrido, sempre com posições muito fortes.
Quero desejar ao Deputado Bira sucesso lá em Brasília. Deputado
Braide, quero desejar a Vossa Excelência que essa nova jornada seja
também de muito êxito. Vossa Excelência, nesta eleição, tomou uma
decisão arriscada ao deixar de ser candidato a deputado estadual, onde
tinha uma base já consolidada e certamente teria uma reeleição sem
sustos, para uma tentativa que era um pouco no escuro, mas, graças à
competência que Vossa Excelência tem, conseguiu se eleger deputado
federal e, principalmente, conseguiu ter um desempenho muito bom
aqui na ilha de São Luís, em particular na nossa capital. Desejo que V.
Ex.ª, que sem dúvida é um dos Deputados mais completos que esta
Casa tem, tenha muito sucesso na nova fase da sua vida. Que possa,
em Brasília como Deputado Federal, exercer o mandato com a eficiência

que exerce o mandato de Deputado Estadual. O bom é que tivemos
momentos onde estávamos mais próximos e momentos em que
estivemos mais distantes, mas a relação foi sempre respeitosa e por
isso nós, mesmo militando em campos políticos diferentes, conseguimos
chegar a este momento tendo essa relação respeitosa como temos até
hoje. Enfatizo que desejo que V. Ex.ª tenha sucesso nos próximos
passos. Deputado Edilázio, que também tomou a decisão arriscada,
me lembro que conversávamos algumas vezes sobre a sua decisão de
ser candidato a Federal ou não, e V. Ex.ª me dizia muitas vezes que
estava pensando, que a eleição de Deputado Estadual estava mais
próxima, mais palpável, mas arriscou e teve o reconhecimento dos
maranhenses que lhe permitiram ter um terceiro mandato, dessa vez
um mandato de Deputado Federal. Nós já nos conhecemos há muitos
anos, embora o Deputado Edilázio seja uns dois ou três anos mais
novo do que eu, mas nos conhecemos desde criança, temos uma relação
pessoal que transcende a política, relação essa que até hoje é muito boa
e que nem a militância política em campos opostos nos fez, em nenhum
momento, afetar essa boa relação pessoal que construímos. E assim
será, mesmo não mais tendo o privilégio de vê-lo no dia a dia, aqui no
Plenário, mas certamente nos veremos muito, dada as afinidades
pessoais que temos. Finalmente, o Deputado Josimar que agora também
vai para Brasília, é o nosso “espoca urna” preferido. Não quer saber de
se eleger se não for em primeiro lugar. Teve uma votação expressiva,
uma grande votação para Deputado Federal, o que é nada mais do que
fruto do trabalho que ele realiza. O Josimar, nós fomos votados em
alguns municípios, e alguém aqui falou, algum dos Deputados dos
vários que apartearam aqui hoje, como é fácil ser votado com o Deputado
Josimar. De fato, o Deputado Josimar tem essa característica de ser
um nome muito leve, onde nós fomos votados juntos. Ele teve votações
expressivas e foi um excelente companheiro de chapa e até onde fomos
votados, por campos políticos diferentes, como no município de
Monção, lá nos tratamos de forma muito respeitosa e terminamos a
eleição, chegamos inclusive para um movimento junto com o Governador
Flávio Dino, estivemos juntos no mesmo movimento, entramos juntos
nesse movimento e saímos juntos. Alguns que não entendiam por que
que dois... já que militávamos em campos diferentes, como é que
tínhamos uma relação tão boa? Mas foi o Deputado Josimar que eu
conheci, aqui já na Assembleia, mas hoje está em uma lista de pessoas
muito estimadas com quem eu tenho uma excelente convivência. O
Deputado Stênio já saiu, mas não quero finalizar essas palavras deixando
de registrar a valentia do Deputado Stênio, que lançou a sua esposa
Andreia Rezende como candidata a deputada estadual, passou por um
momento muito difícil quando do acidente que os vitimou e acabou
tirando a Deputada eleita Andreia Rezende da campanha, mas, graças
ao trabalho que vem fazendo, que o casal vem fazendo, trabalho político,
ela mesmo sem poder fazer campanha foi eleita e amanhã, graças a
Deus, será diplomada Deputada Estadual, apesar dos graves problemas
de saúde que enfrentou. Enfim, finalizamos mais um ano do exercício.
Finalizamos essa legislatura e que foi uma legislatura de muito
aprendizado, tivemos, claro, um momento de muita tristeza que foi a
perda do nosso Presidente Humberto Coutinho. Ele, certamente, hoje,
está em bom lugar, embora faça muita falta para nós, mas foram quatro
anos de muito aprendizado, onde pessoas que eu não conhecia, aprendi
a conviver e hoje temos uma relação e tenho relação muito boa com
todos os deputados, por exemplo, o Deputado Vinícius que voltou
aqui para o plenário que nós nos conhecíamos pouco, no começo até
não éramos tão próximos e hoje é uma pessoa muito próxima, muito
querida, com quem eu tenho privilégio de conviver não só aqui na
Assembleia Legislativa, mas também fora daqui da Assembleia nos
momentos de lazer. Enfim, a Assembleia Legislativa do Maranhão
produziu muito a favor do Maranhão, cada um de seu jeito, cada um
dos deputados deu a sua contribuição, os debates que aconteceram
foram saudáveis porque o Parlamento ele tem que ser plural como é
Assembleia Legislativa. Momentos de divergências que se acabavam
aqui na tribuna e quando os deputados desciam se cumprimentavam,
se abraçavam e cada um seguia a vida defendendo as suas posições e
aquilo em que acreditam. A Assembleia do Maranhão fez bem o seu
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papel, nos seus últimos quatro anos, a renovação que aconteceu é
natural da democracia, aqueles que não conseguiram renovar os seus
mandatos certamente terão outras oportunidades nas urnas e eu finalizo,
Deputado Rogério, dizendo que V. Exa. foi um grande líder do governo
com quem eu tive a satisfação de conviver de perto durante os últimos
quatro anos, V. Exa. não estará conosco no ano que vem aqui na
Assembleia como Deputado Estadual, mas certamente estará com uma
outra missão muito importante para o Estado do Maranhão e vai
cumpri-la muito bem como cumpriu os seus dois mandatos de Deputado
Estadual, então dito isso finalizo as palavras informando da Sessão
Solene de amanhã, amanhã não teremos Sessão Ordinária, a Sessão
Solene de amanhã para entrega de título de Cidadã Maranhense à
Senhora Paulinha Lobão, e também teremos na sexta-feira uma Sessão
Solene para entrega do Título da Medalha Manuel Beckman, ao Coronel
Luongo, essa proposta pelo Deputado Rogério, não é isso Deputado?
E, claro, enfatizando o convite aos Deputados para que estejam nessas
Sessões Solenes. Muito obrigado, registro a presença do Deputado
eleito Duarte Júnior que já está aqui se familiarizando com o plenário,
acho que gostou daquela cadeira ali, não sei se já está querendo ficar
naquela cadeira, desejo a todos um Feliz Natal, a todos os Deputados,
Deputadas, servidores da Assembleia Legislativa, a imprensa, que faz
a cobertura diária e que 2019 seja de muitas conquistas para o povo do
Maranhão. Boa noite!

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

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Marcos Caldas.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Sousa

Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Raimundo

Cutrim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Antônio Pereira,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Josimar Maranhãozinho, Marcos Caldas,
Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles,
Sousa Neto, Valéria Macedo, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andréa Murad, Bira
do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César Pires, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça Paz,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Léo Cunha, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Ricardo Rios,
Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Stênio Rezende e
Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente que foi encaminhado à publicação. Não havendo oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para
apreciar a matéria constante da Ordem do Dia, que ficou transferida
para a próxima Sessão ordinária. No Primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
o Deputado Wellington do Curso falou pelo Bloco Parlamentar
Independente e pela Liderança deste Bloco. O Deputado Edilázio Júnior
falou pelo Bloco Parlamentar PV-PSD. O Deputado Marcos Caldas
no tempo do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. Inscrito no
Expediente Final falou o Deputado Wellington do Curso. 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, 17 de
dezembro de 2018.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga,
Fábio Macedo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Hemetério Weba,
Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos Caldas, Max Barros,
Neto Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto
Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Edilázio Júnior, Graça Paz, Léo Cunha, Paulo
Neto, Sousa Neto e Stênio Rezende. O Presidente declarou aberta a
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida,
ouviu-se a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior
e do Expediente a seguir: Medidas Provisórias nºs: 286/2018 (Mensagem
nº 077/18), que institui Programa Especial de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e 287/2018 (Mensagem 078/
18), que autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar, nos termos
do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20, de 30 de junho de 1994,
transação de créditos tributários e não tributários e dá outras
providências. Projetos de Lei nº 238/18, de autoria da Deputada
Francisca Primo, que dispõe sobre a inclusão no Calendário Oficial do
Estado do Maranhão, da Semana Estadual de Luta Contra Queimaduras;
240/18, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que institui no
âmbito do Estado do Maranhão o mês “Dezembro Verde”, dedicado as
ações educativas e de reflexão sobre o abandono de animais; 241/18, de
autoria da Deputada Nina Melo, que dispõe sobre a proibição de
fornecimento de canudos confeccionados em material plástico não
biodegradável, nos locais que especifica, no âmbito do Estado do
Maranhão e 242/18, de mesma autoria, que dispõe sobre a instituição
da semana de conscientização, prevenção e combate à erotização
infantil, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências;
Requerimentos  nºs: 465/18, do Deputado Bira do Pindaré, encaminhada
Mensagem de Congratulações ao Dom Francisco Lima Soares por sua
ordenação a bispo da Diocese de Carolina; 466/18, do Deputado Bira
do Pindaré, que seja justificada a sua ausência perante esta Casa
Legislativa, nos dias 26, 27 e 28 de junho de 2018, em razão de
comparecimento à Câmara dos Deputados em Brasília, por necessidade
de tratar questões referentes à sua posse como Deputado Federal.
Indicações nºs: 614/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Presidente da
Companhia Energética do Maranhão (CEMAR), Senhor Augusto
Dantas, a fim de que providencie a instalação de rede elétrica para
atender o povoado de Santa Luzia, no Município de Icatu; 615/18,
também do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado do
Maranhão, Senhor Flávio Dino, a fim de que, junto ao setor
competente, promova estudo de viabilidade para implantação de
aplicativo de táxi institucional a ser utilizado pelos servidores do
Governo Estadual, em deslocamentos a serviço, substituindo a frota
de veículos locados para o mesmo fim; 616/18, do Deputado Eduardo
Braide ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edvaldo Holanda
Júnior, solicitando a vistoria com a consequente emissão de parecer
técnico da secretaria competente sobre as condições estruturais de
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pontes e viadutos existentes na cidade de São Luís e 617/18, também
do Deputado Eduardo Braide ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a vistoria com a consequente
emissão de parecer técnico sobre as condições estruturais de pontes e
viadutos existentes na Ilha de São Luís. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa, para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretários, após deferir, na forma
regimental as Indicações acima mencionadas. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado Júnior Verde que declarou seu amor pela Cidade
de São Luís e defendeu várias ações para desenvolver o potencial
turístico da capital. 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 (Mensagem nº 056/
2018); a Proposta de Emenda Constitucional nº 007/2018, de autoria
do Deputado Neto Evangelista e o Projeto de Lei nº 211/2018, do
Poder Executivo ficaram transferidos para a próxima Sessão Ordinária.
Com parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania (CCJC) e da Comissão de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável, em primeiro e segundo turnos, regime
de urgência, foram aprovados e encaminhados à sanção Governamental
os Projetos de Lei nºs: 185/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré, que institui a Política Estadual de Agroecologia e Produção
Orgânica do Maranhão (PEAPOMA) e 193/2018, de mesma autoria,
que institui a Política Estadual de Apoio ao Cooperativismo da
Agricultura Familiar. Em segundo turno, tramitação ordinária, também
foram aprovados e encaminhados a sanção Governamental os Projetos
de Lei nºs: 089/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que
institui o Dia Estadual do Choro, a ser celebrado em 23 de abril; 104/
2018, ainda de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que institui o Dia
Estadual dos Blocos Tradicionais, a ser celebrado em 04 de setembro;
108/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré, que inclui no
Calendário Cultural Oficial do Estado do Maranhão o Festejo de Santo
Antônio de Pádua comemorado em São Luís; 141/2018, de autoria do
Deputado Bira do Pindaré, que estabelece diretrizes gerais sobre a
atuação dos bombeiros civis. Ainda em segundo turno, tramitação
ordinária foi aprovado 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. Este projeto foi votado em redação Final e encaminhado
à sanção Governamental. Em segunda discussão, com parecer favorável
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, foi
apreciado o Projeto de Lei nº 212/2018, capeado pela Mensagem
Governamental nº 066/2018, de autoria do Poder Executivo, que estima
a receita e fixa as despesas para o exercício de 2019. Encerrada a
discussão o referido Projeto retornou Comissão de Orçamento,
Finanças, Fiscalização e Controle para recebimento de emendas. Em
único turno, tramitação ordinária, foi anunciada a discussão e votação
do Parecer nº 353/2016, de autoria da CCJC, contrário ao Projeto de
Lei nº 169/2018, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
estabelece a obrigatoriedade de fixação em obra pública paralisada, de
placa contendo exposição dos motivos da interrupção no Estado do
Maranhão. Este parecer foi discutido pelo autor e foi mantido contra
os votos dos Deputados Wellington do Curso e Eduardo Braide. Em
segundo 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. Este projeto foi
aprovado em redação final e encaminhado à promulgação. Em seguida,
o Presidente anunciou que os Requerimentos nºs: 449/2018, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, 450/2018, de autoria da Deputada Nina
Melo e 462/2018, de autoria do Deputado Adriano Sarney, ficaram
transferidos devido ausência dos autores. Em seguida, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 454/2018, de autoria do Deputado Roberto
Costa, para que seja realizada uma Sessão Solene, no dia 14 de dezembro

do corrente ano, para entrega do Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Frederick Maia Fernandes; 457e 458/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 223/2018 e para o Projeto de Resolução Legislativa nº 074/
2018, também de sua autoria; 460/2018, de autoria da Deputada Valéria
Macedo, solicitando regime de urgência para o Projeto de  Lei nº 234/
2018, de sua autoria. Por fim, foi submetido à deliberação do Plenário
o Requerimento nº 463/2018, de autoria do Deputado Ricardo Rios,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 239/18, do
Poder Executivo. Este requerimento foi discutido pelo Deputado
Eduardo Braide, que se manifestou contrariamente à sua aprovação,
sendo aprovado contra os votos dos Deputados Eduardo Braide, Max
Barros e Wellington do Curso. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio que destacou
a eleição do Colegiado Metropolitano do Sudoeste do Maranhão. No
tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado Wellington do
Curso, que falando pelo Bloco Parlamentar Independente, criticou a
falta de transparência do Governo do Estado. Pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Rogério Cafeteira,
refutou o pronunciamento do Deputado Wellington do Curso. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final o Deputados Max Barros criticou o aumento de impostos que
ocorrerá caso o Projeto de Lei nº 239/2018 seja aprovado, afirmado
que a população mais pobre que vai ter sua cesta básica onerada em
função desse aumento. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide
também criticou a gestão fiscal do governo do Estado, em especial ao
Projeto de Lei nº 239/2018, apontado vários aspectos do Projeto que
ele considera prejudicial ao povo do Maranhão. Por fim, o Deputado
Wellington do Curso relatou que foi surpreendido com a solicitação de
um pedido de urgência para o Projeto de Lei nº 239/2018 do Poder
Executivo, tecendo duras críticas ao mesmo. 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, 03 de dezembro de 2018.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado Ricardo Rios -
Primeiro Secretário. Deputado Wellington do Curso - Segundo
Secretário, em exercício.

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

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

Caldas.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as):  Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos,
César Pires, Doutor Levi Pontes, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Marcos
Caldas, Max Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério Cafeteira,
Sérgio Frota, Stênio Rezende, Valéria Macedo, Vinícius Louro,
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Carlinhos
Florêncio, Edilázio Júnior, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Léo Cunha,
Neto Evangelista, Professor Marco Aurélio, Roberto Costa e Sousa
Neto. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto
de Lei n° 244/18, de autoria do Deputado Edson Araújo, que considera
de Utilidade Pública a Federação das Entidades de Trabalhadores da
Pesca do Estado do Maranhão-FETRAPEMA. Requerimento nº 467/
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18, do Deputado Edivaldo Holanda para que seja registrado nos anais
desta Casa o artigo intitulado “Cuidando bem da cidade”, do jornalista
Raimundo Borges, dia 02 de dezembro do corrente, no jornal O
Imparcial; 468 e 469/18, ambos do Deputado Wellington do Cursos,
solicitando que sejam discutidos e votados em regime de urgência os
Projetos de Resolução Legislativas n° 023 e 031/2018 e o Projeto de
Lei nº 240/2018, todos de sua autoria; 470/18, do Deputado Eduardo
Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 13 de
Dezembro de 2018, para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre Ailton César de Sousa;
471/18, do Deputado Rafael Leitoa, enviando enviada mensagem ao
Comandante Geral da Policia Militar do Maranhão, Coronel Jorge
Luongo, congratulando-o juntamente com os membros daquela
centenária corporação pela atuação rápida e enérgica no assalto
praticado na Cidade de Bacabal, resultando na baixa do Líder da facção
criminosa com ramificações internacionais. Não havendo mais matéria
sobre a Mesa para leitura, O Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pelo Primeiro Secretário. Não havendo oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando que não havia “quórum” para deliberar
sobre a matéria que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.
Na sequência, foram submetidos à deliberação da Mesa, que deferiu o
Requerimento nº 466/2018, de autoria do Deputado Bira do Pindaré,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias
realizadas nos dias 26, 27 e 28, em razão de comparecimento à Câmara
dos Deputados, em Brasília, para tratar de questões referentes a sua
posse como Deputado Federal. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. Da mesma forma ocorreu no
tempo dos Partidos e Blocos. No Expediente Final falaram os
Deputados Rogério Cafeteira, César Pires, Eduardo Braide, Júnior
Verde, Zé Inácio Lula, Wellington do Curso e Marcos Caldas. O
Deputado Rogério Cafeteira ressaltou a atuação da Polícia do
Maranhão, que por meio de uma operação no município de Santa
Luzia do Paruá, conseguiu com sucesso capturar 13 bandidos que
participaram do assalto à agência do Banco do Brasil da cidade de
Bacabal. O Deputado César Pires, no teu turno, fez críticas ao Projeto
de Lei nº 239/2018 que propõe mudanças no Sistema Tributário do
Maranhão. Na sequência, o Deputado Eduardo Braide reafirmou as
críticas referentes ao Projeto de Lei nº 239/2018, de autoria do Poder
Executivo. O Deputado Júnior Verde, usou a Tribuna para defender a
criação de uma ciclovia na Avenida Litorânea. Por sua vez, o Deputado
Zé Inácio Lula parabenizou a Prefeitura Municipal de São Luís pela
inauguração da Feira Livre no Shopping da Ilha. Com a palavra o
Deputado Wellington do Curso reafirmou seu compromisso com o
povo do Maranhão, afirmando que vai lutar contra o aumento de
impostos, contra o comunismo, contra a mentira, contra a hipocrisia,
contra o Governo Flávio Dino, que ele qualificou como fajuto e
mentiroso. Por fim, o Deputado Marcos Caldas refutou as críticas
apresentadas pela a oposição e exaltou a gestão do Governador Flávio
Dino. 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,
04 de dezembro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Marcos Caldas - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Edivaldo Holanda - Segundo Secretário, em exercício.

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, 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 Expediente a seguir: Projeto de
Lei nº 245/18, do Deputado Rafael Leitoa, que considera de Utilidade
Pública a Associação dos Pequenos Produtores Rurais do Povoado
São Miguel – APPRPSM; Projeto de Resolução Legislativa nº 075/18,
do Deputado Wellington do Curso, que institui a Tribuna Livre Popular
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão; Requerimento nº
473/18, do Deputado Neto Evangelista, solicitando que seja discutido
e votado em regime de urgência o Projeto de Lei n° 229/2018, de sua
autoria; Indicação nº 618/18, do Deputado Glalbert Cutrim ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a
pavimentação asfáltica da estrada do povoado Cocal até a MA 402 que
liga ao Município de Santo Amaro. Não havendo mais matéria para
leitura, o Presidente encaminhou o Expediente lido à publicação, deferiu
a Indicação acima mencionada e concedeu a palavra aos Deputados:
Adriano Sarney, Marcos Caldas, Eduardo Braide, Wellington do Curso
e Júnior Verde. O Deputado Adriano Sarney anunciou que entrará com
uma ação na Justiça contra aumento de impostos. O Deputado Marcos
Caldas criticou o pronunciamento do Deputado Adriano Sarney e o
qualificou como príncipe da oligarquia. Em seguida, ouviu-se o Deputado
Eduardo Braide que criticou o Projeto de Lei do Governo do Estado nº
239/2018 por aumentar o ICMS sobre o óleo diesel, refrigerante,
bebidas e uma série de outros itens. O Deputado Wellington do Curso
teceu duras críticas ao Governador Flávio Dino em virtude do aumento
de impostos. Por fim, o Deputado Júnior Verde destacou a necessidade
da despoluição da Lagoa da Jansen. 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 as Comissões 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 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 do aumento
de combustível e 010/18, suprimindo o 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, pelo Bloco Parlamentar Independente. 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 a encaminhou a votação.
Foram rejeitados o pedido de votação nominal, assim como o pedido
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de destaque, pelos votos dos Deputados: Ricardo Rios, Fabio Macêdo,
Zé Inácio, Rafael Leitoa, Glalbert Cutrim, Doutor Levi Ponte, 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 Deputado Adriano Sarney, Wellington
do Curso e Marcos Caldas, os três primeiros defenderam a aprovação
da mesma e 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, Fabio Macêdo, Zé Inácio, Rafael Leitoa, Glalbert
Cutrim, Doutor Levi Ponte, Marcos Caldas, Edson Araújo, Cabo
Campos, Paulo Neto, Edvaldo 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; Adriano Sarney e Wellington
do Curso que se manifestaram contrariamente. A votação foi
encaminhada pelo Deputado Max Barros, que também se manifestou
contrário ao Projeto em epígrafe. Submetido a deliberação do Plenário
o requerimento verbal para votação nominal do referido Projeto de Lei
foi rejeitado pela maioria. 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 Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, em primeiro turno,
tramitação ordinária, foram aprovados os Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 054/2017, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira,
que concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao
Coronel QOPM Jorge Allen Guerra Lungo, Sub-Comandante Geral da
Polícia Militar do Maranhão;  023/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que concede o Título de Cidadã Maranhense a
Senhora Luiza Leite Bruno Lobo e 031/2017, de autoria de mesma
autoria, que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Tenente-
Coronel Marcus Vinícius Soares Guimarães de Oliveira. Sujeito a
deliberação do Plenário, o Requerimento nº 449/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, para que o Senhor Joel Fernando Benin,
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão (IPREV) seja convidado 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. Em seguida, foram aprovados os Requerimentos nºs: 450/
2018, da Deputada Nina Melo, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 099/2018, de sua autoria; 462/2018, do Deputado
Adriano Sarney, enviando mensagens de congratulações aos eleitos
para a nova Diretoria do Sebrae-MA; 465/2018, de autoria do Deputado

Bira do Pindaré, encaminhando mensagem de congratulações ao
Reverendíssimo Dom Francisco Lima Soares por sua ordenação a Bispo
da Diocese de Carolina; 468 e 469/2018, ambos de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para os Projetos
de Resolução Legislativa nºs: 023 e 031/2018, bem como para o Projeto
de Lei nº 240/2018, todos de sua autoria; 470/2018, de autoria do
Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja realizada uma Sessão
Solene no dia 13 de dezembro de 2018, para a entrega da Medalha do
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Reverendíssimo Padre Ailton
César de Sousa; 471/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira,
enviando da mensagens de congratulações ao Comandante Geral, da
Polícia Militar do Maranhão, Coronel Jorge Luongo, congratulando
com os membros da corporação pela atuação rápida e enérgica no
assalto praticado na Cidade de Bacabal e 472/2018, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, para que seja realizada uma Sessão
Solene no dia 12 de dezembro de 2018, para a entrega dos Título de
Cidadãos Maranhenses a Senhora Luiza Leite Bruno Lobo e ao Tenente
Coronel Marcus Vinícius Soares Guimarães de Oliveira.  Sujeito a
deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento nº 467/2018, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja registrado
nos Anais da Casa, o artigo intitulado “Cuidando bem da cidade” do
Jornalista Raimundo Borges, publicado no jornal “O Imparcial”. 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 lavrada a
presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
05 de dezembro de 2018. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Glalbert Cutrim - Primeiro Secretário, em exercício. Deputado
Adriano Sarney - Segundo Secretário, em exercício.

Ata da Centésima Quinquagésima 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. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a seguir:
Projeto de Lei nº 246/18, de autoria do 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; Projeto de
Resolução Legislativa nº 076/18, de autoria do Deputado Wellington
do Cursos, que concede o título de Cidadã Maranhense ao Senhor Luiz
Felipe Pinto Heilmann; Requerimentos nºs: 475/18, do Deputado
Eduardo Braide, solicitando que seja discutido e votado em regime de
urgência, o Projeto de Lei n° 253D 2017, de sua autoria; 476/18, da
Deputada Graça Paz, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas entre os dias 04 e 13 de dezembro do
corrente ano, conforme atestado médico; 477/18, do Deputado Rogerio
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Cafeteira, enviando mensagem de pesar a família do Senhor Alberto de
Sousa Rocha, Diretor Presidente do 4° Grupo de Escoteiros Visconde
de Cayru SESC, falecido em 30 de novembro do corrente ano; Indicações
nºs: 619/18, do Deputado Bira do Pindaré ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, Senhor Davi Telles, que
verifique a possibilidade de implementar Unidade Vocacional do IEMA
na área rural de Codó, povoados de Monte Cristo e Santo Antônio dos
Pretos; 620/18, do referido Deputado, também ao Governador do
Estado do Maranhão, para que determine ao setor competente a
construção do poço artesiano para atender a área dos povoados Nova
Luta, Espirito Santo, Recanto da Ema e Açude Morada, todos
localizados no Município de Codó; 621/18, ainda do Deputado Bira
do Pindaré ao  Governador do Estado do Maranhão, para que determine
ao setor competente a construção do poço artesiano para atender a
área dos povoados Boa Esperança e Matões Moreira, município de
Codó. Não havendo mais matéria sobre a Mesa para leitura, o presidente
encaminhou à publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário,
após deferir na forma regimental as Indicações acima mencionadas. Em
seguida, concedeu a palavra ao Deputado Max Barros que apelou para
que a Defensoria Pública da União autorize a continuidade da duplicação
da BR-135. O Deputado Cabo Campos destacou a passagem do “Dia
da Bíblia”, ressaltando o valor que este Livro Sagrado tem para a
população mundial e, de modo especial, para a população brasileira.
Por sua vez, o Deputada Valéria Macedo discorreu sobre o “Dia de
Mobilização dos Homens pelo fim da Violência Contra as Mulheres”.
Na Sequência, o Deputado Júnior Verde relatou ter protocolado várias
indicações solicitando investimentos na área cultural, com destaque
para revitalização do Centro Histórico de São Luís. Com a palavra o
Deputado Rafael Leitoa informou que IEMA do município de Timon
foi premiado como a melhor gestão do Estado do Maranhão e isso
graças a dedicação daqueles professores, mas, sobretudo dos alunos
que encararam essa nova metodologia de educação e fizeram daquela
instituição a melhor instituição de ensino médio profissionalizante do
Estado do Maranhão. Por fim, ouviu-se o Deputado Rogério Cafeteira
que convidou todos a participarem da audiência pública, convocada
pela Comissão de Educação, que tratará de políticas de inclusão de
crianças e jovens com transtorno de comunicação, transtorno do espectro
autista, déficit de atenção, transtorno específico de linguagem,
transtornos motores, dificuldades escolares, síndrome de Down,
paralisia cerebral, dificuldade de socialização e outras especialidades.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno
a discussão e votação da Medida Provisória nº 282/2018 (Mensagem
nº 056/2018), de autoria do Poder Executivo, que altera a estrutura da
Secretaria de Estado da Saúde, com parecer favorável da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Na sequência, submeteu à
deliberação do Plenário a votação em destaque da Emenda nº 001/18,
de autoria do Deputado Eduardo Braide. Para discuti-la manifestou-se
o Deputado Wellington do Curso. A referida Emenda foi rejeitada e a
Medida Provisória nº  282/18, foi aprovada e encaminhada a
promulgação. Em segundo turno, com parecer favorável da CCJC,
foram aprovados e encaminhados à promulgação os Projetos de
Resolução Legislativa nºs: 023/2017, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que concede o título de Cidadã Maranhense a Senhora Luiza
Leite Bruno Lobo e 031/2017, de mesma autoria, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Tenente-Coronel Marcus Vinícius Soares
Guimarães de Oliveira. A Proposta de Emenda Constitucional nº 007/
2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista, ficou transferida para
a próxima Sessão, devido à ausência de “quórum” qualificado e o Projeto
de Lei nº 099/2018, de autoria da Deputada Nina Melo, ficou transferida
devido à ausência da autora. Na sequência o Plenário aprovou o
Requerimento nº 473/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 229/2018, de
sua autoria. Em seguida, o Presidente anunciou a discussão e votação
do Projeto de Lei nº 240/2018, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que institui no âmbito do Estado do Maranhão o mês “dezembro

Verde”, dedicado às ações educativas e de reflexão sobre o abandono de
animais. Em seguida, suspendeu a sessão para que as competentes
Comissões Técnicas se manifestassem sobre o mesmo. Reabertos os
Trabalhos, o Presidente da CCJC informou que o Projeto nº 240/18 foi
aprovado nas Comissões. Desta forma, o Projeto foi submetido à
deliberação do Plenário, aprovado nos seus turnos regimentais e
encaminhado à sanção governamental. Na forma do Regimento Interno,
o Presidente determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão
Ordinária os Requerimentos nºs: 474/2018, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 476/2018, da Deputado Graça Paz e 477/2018,
de autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
ouviu-se Deputado Wellington do Curso que falando pelo Bloco
Parlamentar Independente, registrou sua alegria pela aprovação do
Projeto de Lei nº 240/2018, de sua autoria, que institui no âmbito do
Estado do Maranhão o mês “Dezembro Verde” dedicado às ações
educativas e de reflexão sobre abandono de animais. Pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Deputado Rogério Cafeteira
falou fez um registro de pesar pelo falecimento do senhor Alberto de
Sousa Rocha, que foi o Diretor Presidente do IV Grupo de Escoteiros
Visconde de Cairu, por 37 anos. As demais agremiações declinaram do
tempo a elas destinado. Inscrito no Expediente Final o Deputado
Wellington do Curso teceu duras críticas ao Decreto n.º 34.593, de 30
de novembro de 2018, que dispõe sobre a proteção de qualquer vantagem
oriunda de decisão judicial. 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, 06 de dezembro de 2018. Deputado Othelino
Neto - Presidente. Deputado Antônio Pereira - Primeiro Secretário,
em exercício. Deputado Rafael Leitoa - Segundo Secretário, em exercício.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 948/2018

   A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,
tendo em vista o que consta do Processo Administrativo nº 4737/
2018-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º DESINCORPORAR a licença prêmio não gozada pela
servidora MARIA IONE VIEGAS DA SILVA, Técnico de Gestão
Administrativa, Especialidade Assistente Social, matrícula nº 2071,
referentes a metade do quinquênios 1976/1981, integral 1981/1986,
metade do 1986/1991 e integral 1991/1996, autorizada pela Portaria nº
80/97 de 05.03.1997.

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 12 de

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

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 953/2018, de 17 de dezembro de 2018, Designar a
servidora ILZA MARLENE RODRIGUES LIMA, Assessor
Legislativo, matrícula nº 1647221, para responder pelo Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado-1 de Coordenador da Creche deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 07 de dezembro/2018, até
ulterior deliberação.
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(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 283, DE 26 DE NOVEMBRO DE
2018)

LEI Nº 10.971  DE  17   DE DEZEMBRO   DE 2018

Institui o Programa de Parcelamento de Débitos
Fiscais relacionados ao Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores – IPVA.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 283, de 26 de novembro
de 2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,
Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda -    SEFAZ, o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
destinado a reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de
contribuintes em débito com o Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA, para pagamento à vista ou parcelado,
observadas as condições e limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Os débitos fiscais relacionados ao IPVA cujos fatos
geradores ocorreram até janeiro de 2018, constituídos ou não, inscritos
ou não em dívida ativa, ajuizados ou não, terão redução dos juros e das
multas punitivas e moratórias, nos seguintes percentuais:

I - 100% (cem por cento), para pagamento à vista;
II - 60% (sessenta por cento), para pagamento em até 12 (doze)

parcelas, observado:
a) para motocicletas e similares: o valor mínimo de R$ 30,00

(trinta  reais) por parcela;
b) para os demais veículos automotores: o valor mínimo de R$

100,00 (cem reais) por parcela.
Art. 3º A adesão ao Programa:
I - ocorrerá mediante emissão do Documento de Arrecadação

de Receitas Estaduais - DARE via internet no portal da SEFAZ ou nas
suas Unidades de Atendimento, a partir da publicação desta Lei até o
dia 28 de dezembro de 2018;

II - implica o reconhecimento dos créditos tributários nele
incluídos e a desistência de embargos à execução e demais ações, com
renúncia ao direito sobre o qual se fundam, e de eventuais impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 4º A validade da adesão ao programa de parcelamento está
condicionada ao pagamento à vista ou da primeira parcela no prazo
fixado, conforme opção do interessado.

Art. 5º É causa de exclusão automática do programa,
independentemente de notificação do interessado:

I - a falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II - o não pagamento do saldo devedor remanescente após

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento
da última parcela.

Art. 6º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei implica perda de todos os benefícios do programa.

§ 1º A exclusão do programa de parcelamento de débitos fiscais
gera recomposição do débito fiscal e incidência integral das multas e
juros dispensados, além da imediata exigibilidade do crédito tributário
não pago.

§ 2º A recomposição do débito fiscal levará em consideração os
valores pagos pelo contribuinte.

Art. 7º O disposto nesta Lei não implica restituição ou
compensação de valores já recolhidos.

Art. 8º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Lei.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO  “MANUEL BECKMAN”, em 17 de  dezembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 284, DE 26 DE NOVEMBRO DE
2018)

LEI Nº  10.972  DE  17   DE DEZEMBRO   DE 2018

Institui o Programa de Parcelamento de   Débitos
Fiscais relacionados ao Imposto sobre a
Transmissão “Causa Mortis” e Doação, de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 284, de 26 de novembro
de 2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,
Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o Programa de Parcelamento de Débitos Fiscais
destinado a reduzir multas e juros previstos na legislação tributária de
contribuintes em débito com Imposto sobre a Transmissão “Causa
Mortis” e Doação - ITCD para pagamento à vista ou parcelado,
observadas as condições e limites estabelecidos nesta Lei.

Art. 2º Os débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos fatos
geradores  ocorreram até o período de apuração imediatamente anterior
à publicação desta Lei, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
ativa, ajuizados ou não, terão redução de 100% (cento por cento) dos
juros e das multas punitivas e moratórias, se pagos
integralmente à vista.

Art. 3º Os débitos fiscais relacionados ao ITCD cujos fatos
geradores ocorreram até o período de apuração imediatamente anterior
à publicação desta Lei,  constituídos ou não, inscritos ou não em dívida
ativa, ajuizados ou não, terão redução de 60% (sessenta por cento) dos
juros e das multas punitivas e moratórias, se pagos em até 12 (doze)
parcelas mensais e consecutivas.

Parágrafo único. O parcelamento terá valor mínimo de R$
200,00 (duzentos reais) por parcela.

Art. 4º A adesão ao programa:
I – ocorrerá por opção do interessado no período a partir da

publicação desta Lei até o dia 28 dezembro de 2018;
II – implica o reconhecimento dos créditos tributários nele

incluídos e a desistência de eventuais embargos à execução e demais
ações, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam e de eventuais
impugnações, defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 5º A validade da adesão ao programa de parcelamento está
condicionada ao pagamento à vista ou da primeira parcela no prazo
fixado, conforme opção do interessado.

Art. 6º É causa de exclusão automática do programa,
independentemente de notificação do interessado:

I – falta de pagamento de duas parcelas, consecutivas ou não;
II – -não pagamento do saldo devedor remanescente, depois de

decorridos 60 (sessenta) dias do termo final do prazo para pagamento
da última parcela.

Art. 7º A inobservância de qualquer das exigências estabelecidas
nesta Lei implica perda de todos os benefícios do programa.

§ 1º A exclusão do programa de parcelamento de débitos fiscais
gera a recomposição do débito fiscal e incidência integral das multas e
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juros dispensados, além da imediata exigibilidade do crédito tributário
não pago.

§ 2º A recomposição do débito fiscal levará em consideração os
valores pagos pelo contribuinte.

Art. 8º O disposto nesta Lei não implica restituição ou
compensação de valores já recolhidos.

Art. 9º Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre normas
complementares necessárias à implementação das disposições contidas
nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17 de dezembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 285
DE 27 DE NOVEMBRO DE 2018)

LEI Nº  10.973  DE  17   DE DEZEMBRO   DE 2018

Institui o Programa Especial de Regularização de
Débitos junto à Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão - CAEMA e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 285, de 27 de novembro
de 2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,
Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído o Programa Especial de Regularização
de Débitos junto à Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
– CAEMA intitulado “Fique em dia com a CAEMA”.

§1º Poderão aderir ao programa pessoas físicas e jurídicas, de
direito público ou privado.

§2º O programa abrange os débitos de água e esgoto vencidos
até a data de publicação desta Lei, incluindo os parcelamentos em
atraso.

§3º A adesão ao programa ocorrerá por meio de pedido junto à
CAEMA até o dia 31 de janeiro de 2019.

§4º O deferimento do pedido de adesão ao programa fica
condicionado ao pagamento do valor à vista ou da primeira prestação,
no caso de parcelamento.

Art. 2º No âmbito do Programa “Fique em dia com a CAEMA”,
o interessado, para fins de evitar negativação junto aos órgãos de
proteção ao crédito e suspensão do seu fornecimento de água, poderá
liquidar seus débitos, nas seguintes condições:

I - em parcela única, à vista, com redução de 100% de juros e
multa e desconto de 30% do valor principal da dívida;

II - em até três parcelas iguais e sucessivas, com redução de
100% de juros e multa e desconto de 20% do valor principal da dívida;

III - em até seis parcelas iguais e sucessivas, com redução de
100% de juros e multa e desconto de 10% do valor principal da dívida;

Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, o valor da
parcela não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais).

Art. 3º A falta do pagamento de que trata o art. 2º desta
Lei implicará a exclusão do devedor do Programa “Fique em dia com a
CAEMA” e o restabelecimento da cobrança dos débitos remanescentes,
com o acréscimo dos benefícios antes concedidos.

§1º Em caso de não adesão ao programa ou de descumprimento
de suas condições, a CAEMA deverá consolidar todos os débitos em
atraso do cliente, formando uma única dívida.

§2º Sem prejuízo dos demais efeitos da inadimplência, a dívida
consolidada, na forma do parágrafo anterior, quando não for paga no
prazo, será objeto de protesto cartorário.

§3º Para fins de execução do Programa “Fique em dia com a
CAEMA”, a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão
deverá contratar empresa terceirizada, que ficará responsável pelos
serviços de corte e religação do fornecimento de água, mediante contrato
de êxito, sendo remunerada exclusivamente pelos valores arrecadados
em face do pagamento desses serviços.

Art. 4º A Diretoria da CAEMA, no âmbito de suas
competências, poderá editar atos necessários à execução desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17  de  dezembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 286
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018)

LEI Nº  10.974  DE  17   DE DEZEMBRO   DE 2018

Institui Programa Especial de Parcelamento de
Débitos Fiscais relacionados ao ICM e ao ICMS e
dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 286, de 30 de novembro
de 2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,
Deputado OTHELINO NETO, Presidente da  Assembleia Legislativa
do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da
Fazenda - SEFAZ, o Programa Especial de Parcelamento de Débitos
Fiscais destinado a reduzir multas e juros previstos na legislação
tributária de contribuintes em débito com o ICM e o ICMS, observadas
as condições e limites estabelecidos no Convênio ICMS 126, de 06 de
novembro de 2018, e nesta Lei.

 § 1º O parcelamento alcança os fatos geradores ocorridos até
30 de junho de 2018, relativamente aos créditos tributários, constituídos
ou não, inscritos ou não em dívida ativa, inclusive os ajuizados, bem
como os honorários advocatícios, podendo ainda ser incluídos os valores
espontaneamente declarados ou informados pelo sujeito passivo à
Administração Tributária.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica aos parcelamentos
em curso, exceto para o pagamento do débito remanescente em parcela
única.

Art. 2º Os créditos tributários do ICM e do ICMS consolidados
pela SEFAZ, exceto aqueles decorrentes exclusivamente de penalidade
pecuniária por descumprimento de obrigação acessória, serão reduzidos,
em multa e juros, desde que pagos nas seguintes condições:

I - em parcela única, com redução de 95% (noventa e cinco por
cento) dos juros e das multas punitivas e moratórias, na hipótese de
pagamento até 10 de dezembro de 2018;

II - em até 06 (seis) parcelas mensais, iguais e sucessivas, com
redução de 75% (setenta e cinco por cento) dos juros e das multas
punitivas e moratórias;
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III - em até 12 (doze) parcelas mensais, iguais e sucessivas,

com redução de 55% (cinquenta e cinco por cento) dos juros e das
multas punitivas e moratórias.

Parágrafo único. Na hipótese dos incisos II e III do caput deste
artigo, a adesão poderá ser efetuada até 1º de março de 2019.

Art. 3º Os créditos tributários decorrentes exclusivamente de
penalidade pecuniária por descumprimento de obrigações acessórias,
desde que pagos em parcela única, terão redução de seu valor original
em 50% (cinquenta por cento), na hipótese de pagamento até 10 de
dezembro de 2018;

Art. 4º Os benefícios previstos nesta Lei ficam condicionados
ao pagamento dos débitos exclusivamente em moeda corrente.

Art. 5º Os honorários advocatícios, quando cabíveis, serão
recolhidos em conformidade com o número de parcelas concedidas.

Art. 6º A formalização da quitação ou do parcelamento implica
o reconhecimento dos débitos pelo sujeito passivo, ficando
condicionada à desistência de eventuais ações ou embargos à execução
fiscal, com renúncia ao direito sobre o qual se fundam os respectivos
autos judiciais, bem como a desistência de eventuais impugnações,
defesas e recursos apresentados no âmbito administrativo.

Art. 7º Implica a revogação do parcelamento, com a perda de
todos os benefícios do Programa:

I - a inobservância de quaisquer das exigências estabelecidas
nesta Lei;

II - estar em atraso com o pagamento de 3 (três) parcelas
mensais, consecutivas ou não.

Art. 8º O disposto nesta Lei não autoriza a restituição ou
compensação de importâncias já pagas do imposto e seus acréscimos.

Art. 9º Para a operacionalização do Programa aplicam-se, no
que couberem, as demais disposições vigentes na legislação tributária
deste Estado, exceto as disposições insculpidas no parágrafo único do
art. 79 e no § 1o do art. 81 do Regulamento do ICMS – RICMS/03.

Parágrafo único.  Ato do Poder Executivo poderá dispor sobre
normas complementares necessárias à implementação das disposições
contidas nesta Lei.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 17  de dezembro  de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 287
DE 30 DE NOVEMBRO DE 2018)

LEI Nº  10.975  DE  17   DE DEZEMBRO   DE 2018

Autoriza o Procurador-Geral do Estado a realizar,
nos termos do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar
nº 20, de 30 de junho de 1994, transação de créditos
tributários e não tributários e dá outras
providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a  Medida Provisória nº 287, de 30 de novembro
de 2018, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu,
Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Fica o Procurador-Geral do Estado autorizado a efetuar,
nos termos do art. 4º, XXIII, da Lei Complementar nº 20, de 30 de
junho de 1994, transação de crédito tributário e não tributário inscritos

em dívida ativa e objeto de cobrança judicial, mediante termo,
devidamente homologado pelo juiz, nos autos do processo judicial.

§1º Somente o crédito cuja ação de execução fiscal tenha sido
ajuizada até a data de publicação desta Lei e com fato gerador até 31 de
outubro de 2018 poderá ser objeto da transação disciplinada nesta
norma.

§2º Também poderá ser objeto da transação o crédito inscrito
em dívida ativa que, embora não submetido à cobrança por execução
fiscal, seja objeto de medida judicial proposta pelo devedor, ainda que
a inscrição na dívida ativa esteja suspensa por decisão judicial.

Art. 2º A transação fica limitada ao pagamento em cota única
com os seguintes benefícios:

I – redução de até 100% (cem por cento) da multa; e
II – redução de até 100% (cem por cento) dos juros de mora.
§1º A celebração da transação não acarretará dispensa do crédito

principal.
§2º A transação só produzirá efeitos após a homologação

judicial.
§ 3º A data limite para a celebração de transação é 28 de fevereiro

de 2019.
§ 4º Poderá haver parcelamento, nos termos de leis específicas.
Art. 3º O termo de transação deve conter, no mínimo, cláusula

dispondo sobre:
I – o montante do crédito transacionado, custas processuais e

honorários advocatícios;
II – a renúncia ou desistência expressa de quaisquer meios de

defesa ou impugnações judiciais ou administrativas, presentes ou
futuros, que versem sobre o crédito transacionado;

III – a anuência do sujeito passivo sobre a manutenção da
garantia da execução fiscal, se houver, até a comprovação do efetivo
pagamento do valor resultado da transação, incluindo acessórios;

IV – o pagamento pelo sujeito passivo das despesas
processuais, bem como dos honorários advocatícios devidos; e

V – o prosseguimento da ação de execução fiscal caso haja o
descumprimento das obrigações constantes do termo de transação.

§1º O crédito somente será considerado extinto após o
cumprimento integral dos termos de transação, devendo ser requerida
ao juízo a extinção da correspondente ação de execução fiscal.

§2º O pagamento integral do crédito transacionado deverá
ocorrer em, no máximo, 48 (quarenta e oito) horas após a homologação
judicial da transação.

Art. 4º A Procuradoria-Geral do Estado e a Secretaria de Estado
da Fazenda – SEFAZ poderão expedir normas complementares ao
disposto nesta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  17 de  dezembro de 2018.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  405/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei Ordinária nº 229/2018,

de autoria do Senhor 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.

 Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
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seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária  nº 229/2018) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 229/2018, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 17 de dezembro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Antonio Pereira
Deputado Eduardo Braide
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 229 / 2018

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.

Art. 1º - Fica as salas de cinema localizadas no Estado do
Maranhão, obrigadas a reservar, no mínimo uma sessão mensal
destinadas a pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e
seus familiares.

§1º Durante tais sessões, não serão exibidas publicidades
comerciais, as luzes deverão estar levemente acessas e o volume de
som será reduzido.

§2º As pessoas com Transtorno do Espectro Autista e seus
familiares terão acesso irrestrito à sala de exibição, sendo permitido
entrar e sair ao longo da exibição.

Art.2º - As sessões deverão ser identificadas com o símbolo
mundial do espectro autista, que será fixado na entrada da sala de
exibição.

Parágrafo único. As empresas responsáveis pelo cinema,
deverão informar mensalmente as entidades sociais situadas no
Estado do Maranhão, a data e horário a ser realizada a exibição
do filme.

Art.3º - As salas de cinema terão prazo de 90 (noventa) dias
para se adequar ao disposto.

Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  406/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Resolução Legislativa nº

082/2018, oriundo da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle, que Dispõe sobre a regulamentação da remuneração dos
membros da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

 Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Resolução Legislativa, a fim de que, segundo a
técnica legislativa, seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do
art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Resolução Legislativa  nº 082/2018) a Redação Final na forma do anexo
a este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 082/
2018, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 17 de dezembro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Vinicius Louro
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 082 / 2018

Dispõe sobre a regulamentação da remuneração
dos membros da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - A remuneração mensal dos membros da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão para a 19º Legislatura constitui-se
de subsídio, fixo em parcela única, correspondente ao percentual 75%
(setenta e cinco por cento) do subsídio dos Deputados Federais.

Art. 2º -  O subsídio do Deputado será calculado com base no
comparecimento da sessão deliberativa e será calculado por valor
correspondente ao quociente entre o subsídio e o número de sessões
deliberativas realizadas no mês anterior ao pagamento.

§ 1º - O subsídio será devido na sua totalidade:
 I - no primeiro mês da 19ª Legislatura;
 II - quando não houver sessão deliberativa no mês anterior ao

pagamento;
§ 2º - Para os fins do disposto no caput deste artigo, considerasse

realizada a sessão Plenária da Assembleia Legislativa com Ordem do
Dia previamente determinada, apurando-se a frequência dos
parlamentares, ainda que não se obtenha quorum para abertura dos
trabalhos.

§ 3º - Quando houver votação nominal, a frequência será apurada
através do registro de votação, exceto para os Deputados em legítimo
exercício do direito de obstrução parlamentar, para os quais prevalecerá
a presença no painel.

§4º Não será considerada falta à sessão deliberativa do
parlamentar que estiver ausente exercendo atividades decorrente das
Comissões Permanentes ou Temporárias fora Assembleia Legislativa
ou representando o Poder Legislativo em solenidades em outro Poder.

§5º - Ressalvada a hipótese do §§ 4º e 5º, é vedado o pagamento
de subsídio integral decorrente da sessão deliberativa durante a qual o
parlamentar não tenha tido sua presença registrada na forma dos §§ 2º
e 3º.

Art. 3º - É devida ao Parlamentar, no início e no final da
Legislatura, Ajuda de Custo equivalente ao valor do subsídio mensal
destinada a compensar as despesas de mudança e transporte.

Art. 4º - O Deputado licenciado para exercer o cargo de
Secretário de Estado poderá optar pela remuneração do cargo em que
estiver investido.

Art. 5º No mês de dezembro de cada sessão legislativa os
Deputados Estaduais perceberão o valor correspondente a um
subsídio proporcional ao efetivo comparecimento às sessões
deliberativas realizadas até 30 de outubro, a ser regulamentado
por Ato da Assembleia Legislativa do Maranhão.

Parágrafo único. Fará jus a percepção do subsídio integral
o parlamentar licenciado nos termos do art. 39, I, ou para
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tratamento de saúde na forma prevista no Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão.

Art. 6º Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  407/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 250/2018, de autoria

da comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, que
Estabelece o percentual dos subsídios dos Deputados Estaduais no
Estado do Maranhão.

 Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,
seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 250/2018) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 250/2018, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 17 de dezembro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Vinicius Louro
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 250/ 2018

Estabelece o percentual dos subsíd ios dos
Deputados Estaduais no Estado do Maranhão.

Art. 1º. O percentual previsto no §2º do art. 27 da Constituição
Federal fica fixado em 75% (setenta e cinco por cento) do subsídio do
Deputado Federal.

Paragrafo único. A previsão do caput não implica em aumento
automático dos subsídios dos Deputados Estaduais.

Art. 2º - Fará jus à percepção do subsídio integral o parlamentar
licenciado nos termos do art. 39, I ou para tratamento de saúde, na
forma prevista no Regimento Interno da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

 COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº  408/2018

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão o Projeto de Lei nº 120/2018, de autoria

do Senhor Deputado Rogério Cafeteira,  Dispõe sobre as diretrizes
para a implantação do Programa Censo de Pessoas com TEA-
Transtorno do Espectro Autista – de seus familiares no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

 Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
o presente Projeto de Lei, a fim de que, segundo a técnica legislativa,

seja dada à matéria a forma adequada, nos termos do art. 210, do
Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei nº 120/2018) a Redação Final na forma do anexo a este Parecer, que
está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 120/2018, nos termos do
voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 18 de dezembro de 2018.

Deputado Glalbert Cutrim - Presidente e Relator
Deputado Vinicius Louro
Deputado Rogério Cafeteira
Deputado Edilázio Júnior

PROJETO DE LEI Nº 120/2018

Dispõe sobre as diretrizes para a implantação do
Programa Censo de Pessoas com TEA- Transtorno
do Espectro Autista – de seus familiares no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º - Ficam criadas diretrizes para a implantação do
Programa Censo de Pessoas com TEA- Transtorno do Espectro Autista
– de seus familiares (família nuclear) e seu cadastramento, com objetivo
de identificar, mapear e cadastrar o perfil sócio-econômico ético-cultural
das pessoas com TEA e seus familiares, com vistas ao direcionamento
das políticas públicas de saúde, educação, trabalho e lazer no Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 2º - O Poder Público poderá assegurar que o Programa
Censo de pessoas com TEA e seus Familiares e seu cadastramento,
realizar-se-á a cada 4(quatro) anos, oportunidade que o Poder Público
poderá dispor de mecanismos de atualização mediante auto
cadastramento.

Art. 3º - Com os dados obtidos por meio da realização do
Censo de pessoas com TEA e seus familiares, será elaborado um
cadastro, que deverá conter:

I – Informações quantitativas sobre os tipos e os graus de
autismo no qual a pessoa com TEA foi acometida;

II – Informações necessárias para contribuir com a qualificação,
a quantificação e a localização de pessoas com TEA e seus familiares;

III – Informações sobre o grau de escolaridade, nível de renda,
raça e profissão de pessoas com TEA e seus familiares.

Art. 4º - O Poder Público poderá, através do sistema de
gerenciamento e mapeamento dos dados, contemplar em sua
composição, ferramentas de pesquisa básica e de pesquisa ampla,
abrangendo os cruzamentos de informações quantitativas necessárias
à articulação e às formulações de políticas públicas, para manuseio dos
demais órgão do Poder Público, previamente autorizados.

§1º - Os dados obtidos por meio do Censo de Pessoas com
TEA e seus Familiares e seu cadastramento são inalteráveis e deverão
ser transpostos para o sistema de banco de dados dos órgãos autorizados
mencionadas no caput.

§ 2º -  As estatísticas do cadastro deverão estar disponíveis,
preservando-se os direitos invioláveis de sigilo, a fim de proteger as
pessoas com autismo e suas famílias, para que se possa mensurar a
evolução e o georreferenciamento do transtorno na sociedade, bem
como a resposta do Poder Público ao tratamento apropriado.

§ 3º - As informações contidas no Programa Censo de Pessoas
com TEA e seus Familiares e o seu cadastramento terão caráter sigiloso
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e será usada exclusivamente para fins estatísticos, não podendo ser
objeto de certidão ou servir de prova em processo administrativo,
fiscal ou judicial, objetivando assegurar a confidencialidade e o respeito
à privacidade das pessoas com TEA e seus familiares;

§4º - Os dados do Programa Censo de Pessoas com TEA e seus
Familiares e o seu cadastramento poderão ser compartilhado com órgãos
públicos que atuem nas áreas da saúde, educação e pesquisa, desde que
justificada a necessidade pelo requerente, que deverá assinar termo de
responsabilidade quanto ao suo dos dados compartilhados.

§5º - O Poder Público poderá realizar convênios e cooperação
técnica com entidades públicas e particulares, caso necessário, para o
provimento do diagnóstico, para prestarem informações ao Programa
Censo de Pessoas com TEA e seus Familiares e o seu cadastramento,
para fins de estatística e cadastramento da pessoa com TEA e seus
familiares.

Art. 5º - Poderá o Poder Público  empreender estudos para
desenvolver outros indicadores de forma a subsidiar com estatísticas a
melhoria da qualidade no tratamento da pessoa com TEA, como por
exemplo, informando a quantidade de profissionais especialistas
disponíveis e imprescindíveis ao tratamento multidisciplinar do
autismo como neurologista, psiquiatra, psicólogo, fonoaudiólogo,
psicopedagogo, educador físico etc., que atendem na rede pública e
privada de forma georreferenciada (capital, regiões metropolitanas e
regiões administrativas), dessa forma, com dados estatísticos a  respeito
do déficit de profissionais especialistas visando uma solução futura
por meio de políticas públicas de incentivo específico.

Art. 6º - O Poder Público poderá promover cursos de
capacitação para realização do Programa Censo de Pessoas com TEA
e seus Familiares e o seu cadastramento, devendo este ser orientado
por entidades representativas do segmento de pessoas com TEA e
equipe multidisciplinar composta por: psicólogo, assistente social,
psicopedagogo, fonoaudiólogo, neurologista, enfermeiro e psiquiatra.

Art. 7º - Poderá o Poder Público editar normas complementares
para o cumprimento das disposições desta lei.

Art. 8º - Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

P O R T A R I A   Nº 1144/2018

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
Processo nº 0728/2018-ALEMA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras JÉSSICA BARROS DE

OLIVEIRA, matrícula nº 1625821 e ANDRESSA VALADARES DA
SILVA, matrícula nº 1638907, ambas lotadas na Diretoria de
Comunicação Social, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, no Contrato nº 030/2018-ALEMA e Tomada de Preços nº
001/2018-CPL, firmado entre a Assembleia Legislativa e a Empresa
AMPF MARÃO (AGENCIA VIRTUAL) ME, que tem como objeto
contratação de empresa especializada em ações que envolvam serviços
de  webdesign e webdevelopment, tratamento dados, provedores de
serviços de aplicação, hospedagem na internet, portais, provedores de
conteúdo e outros serviços de informações na internet, 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, 12
de dezembro de 2018. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente
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