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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08/05/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
3. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 08.05.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

1. PROJETO DE LEI Nº 170/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, QUE FICA CRIADO O SISTEMA
CICLOVIÁRIO NO ESTADO DO MARANHÃO, COMO
INCENTIVO AO USO DE BICICLETAS PARA O TRANSPORTE,
CONTRIBUINDO PARA O DESENVOLVIMENTO DA
MOBILIDADE SUSTENTÁVEL. – COM PARECERES
INDIVIDUAIS E FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA. – RELATOR DEP.
RAFAEL LEITOA; OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS – RELATOR
DEP. LÉO CUNHA.

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2017,
DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
PAULO AUGUSTO DA TRINDADE – COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO. – TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORÚM
REGIMENTAL.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2017,
DE AUTORIA DO  DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANOEL BECKMAN” AO SENHOR
CARLOS ALBERTO MARTINS DE SOUSA – COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA, RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS.   –
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE
QUORÚM REGIMENTAL.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 308/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO CONSÓRCIO DOS MUNICÍPIOS DOS
CORREDORES MULTIMODAIS DO MARANHÃO – COMEFC,
PELA PASSAGEM DE SEU 4º (QUARTO) ANIVERSÁRIO. BEM
COMO PARABENIZANDO A PREFEITA DE VILA NOVA DOS
MARTÍRIOS, KARLA BATISTA, PELA SUA REELEIÇÃO COMO
PRESIDENTE DO REFERIDO CONSÓRCIO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, POR FALTA DE QUORÚM
REGIMENTAL.

5. REQUERIMENTO Nº 312/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE, APÓS

OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AOS COLABORADORES PELA
REALIZAÇÃO DA XI REUNIÃO AMPLIADA DO COLEGIADO
DE DEPUTADOS DO PARLAMENTO AMAZÔNICO E EM
ESPECIAL A SENHORA LUCELIA COSTA CARVALHO, GERENTE
DO HOTEL IMPERIAL, EM IMPERATRIZ, PARABENIZANDO-
OS PELA RECEPTIVIDADE DAS AUTORIDADES E
PARLAMENTARES QUE PARTICIPARAM DO EVENTO.

6. REQUERIMENTO Nº 313/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACÊDO, REQUER QUE, APÓS OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA A PASSAGEM DO 35º ANIVERSÁRIO DE
EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESTREITO – MA, A SER
COMEMORADO NA DATA DE 12 DE MAIO DE 2017.

IV - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 314/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO LÉO CUNHA, REQUER QUE, APÓS OUVIDA A MESA,
SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À FAMÍLIA DO SENHOR
JOSÉ WILME RODRIGUES CARREIRO, O “CAÇOTE”, POR
OCASIÃO DO SEU FALECIMENTO OCORRIDO NO DIA 30 DE
ABRIL DO CORRENTE ANO.

8. REQUERIMENTO Nº 317/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO HEMETÉRIO WEBA, REQUER QUE, APÓS OUVIDA
A MESA, SEJA JUSTIFICADA A MINHA AUSÊNCIA DAS SESSÕES
PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS 26, 27 E 28 DO MÊS DE
ABRIL DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DE PARTICIPAÇÃO
NO PARLAMENTO AMAZÔNICO, NA CIDADE DE IMPERATRIZ
(MA).

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 08/05/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 099/17, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição de recolhimento, retenção
ou apreensão do veículo pela identificação do não pagamento do imposto.

ORDINÁRIA 4º E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 095/17, encaminhada pela Mensagem

Governamental Nº 018/2017, que altera a Lei Nº 10.356, de 9 de novembro
de 2015, que autoriza o Poder Executivo a exigir de contribuinte do ICMS
a aposição de selo fiscal em vasilhame que contenha água mineral natural
ou água adicionada de sais em circulação neste Estado, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 096/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que dispõe sobre a notificação direta dos candidatos
aprovados em concurso público.

3. PROJETO DE LEI Nº 097/17, de autoria do Senhor Deputado
Rafael Leitoa, que proíbe a aplicação de multas por infração de trânsito em
rodovias estaduais, por avançar ao semáforo com indicação de sinal
vermelho entre as 23 e 5h, em velocidades iguais ou inferiores a 20
quilômetros por hora.

4. PROJETO DE LEI Nº 098/17,  de autoria do Senhor Deputado
Fábio Braga, que considera de Utilidade Pública a Associação dos
Apicultores de Amapá do Maranhão – MA.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  04/05/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada em quatro de maio de dois mil de dezessete.

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

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE – (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra, a Senhora Primeira Secretária para
fazer a leitura do Expediente.

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

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO N° 312 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações aos colaboradores
pela realização da XI Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do
Parlamento Amazônico e em especial a Senhora LUCELIA COSTA
CARVALHO, gerente do Hotel Imperial, em Imperatriz, parabenizando-
os pela receptividade das autoridades e parlamentares que participaram
do evento.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 08.05.17
EM: 05.05.17

REQUERIMENTO N° 313 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de, após
ouvir o Plenário, que seja registrado nos anais da Assembléia Legislativa a

Passagem do 35º aniversário de emancipação do Município de Estreito
– MA., a ser comemorado na data de 12 de maio de 2017.

Requeiro, ainda, por oportuno, que sejam enviadas mensagens de
congratulações ao Prefeito Cícero Neco, extensivas a todo o povo do
Município de Estreito, bem como ao Presidente da Câmara de Vereadores,
Tavanes Firmo, pela passagem de mais um ano de aniversário daquele
importante município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, 26 de abril de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 08.05.17
EM: 05.05.17

REQUERIMENTO Nº 314 / 17

Senhor Presidente:

Nos termos do que dispõe o artigo 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada mensagem de pesar, à família do Senhor JOSÉ WILME
RODRIGUES CARREIRO, o “Caçote”, por ocasião do seu falecimento
ocorrido no dia 30 de abril do corrente ano.

Caçote Carreiro, tradicional pecuarista da região, figura carismática
e bastante conhecida, era o atual presidente do Partido Social Cristão
(PSC) na cidade de Montes Altos /MA.

Com o seu falecimento deixou a família enlutada e grande
consternação na cidade de Montes Altos, onde era muito estimado. Cidadão
reconhecido, pela seriedade dos seus trabalhos e ilibada conduta, deixa um
legado de honradez irrefutável, predicado que o fez um homem muito
conceituado e respeitado naquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 08.05.17
EM: 05.05.17

REQUERIMENTO N° 315 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja
enviada Mensagem de Congratulação aos Prefeitos e aos Presidentes das
Câmaras dos Municipais abaixo especificados, parabenizando-os pela
passagem do aniversário de fundação de suas respectivas cidades.

MUNICÍPIOS                                                          DATAS
 Barra do  Corda                                                           03/05/17
 Passagem Franca                                                         08/05/17
 São Francisco do Maranhão                                        10/05/17
 Cajapió                                                                        11/05/17
 Nova Iorque                                                                 11/05/17
 Estreito                                                                        12/05/17
 Alto Parnaíba                                                               19/05/17

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de maio de 2017. -
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 08.05.17
EM: 05.05.17
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REQUERIMENTO Nº 316 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração da Assembleia do Maranhão
que seja realizada audiência pública, a ser realizada no dia 17 de maio de
2017, no Interclube de Anapurus, a partir das 16:00 horas. A Audiência
terá como pauta a convocação dos aprovados no último concurso. ´

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 02 de maio de 2017. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À COMISSÃO
DE ADMINISTRAÇÃO, PARA AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 04/05/2017.

REQUERIMENTO Nº 317 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exa que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a minha
ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 26, 27 e 28 do mês de
abril do corrente ano, em virtude de participação no Parlamento Amazônico,
na cidade de Imperatriz (MA).

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 04 de maio de 2017. - HEMETÉRIO WEBA -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 08.05.17
EM: 05.05.17

INDICAÇÃO Nº 594 / 17

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 Senhor
Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe Camarão,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Educação do
Maranhão – SEDUC/MA, as medidas legais e administrativas para inclusão
da previsão de reforma da quadra poliesportiva da escola estadual Antônio
Dino, localizada no Município de Colinas/MA, no Plano de Ações
Articuladas – PAR.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 03 de maio de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 595 / 17

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 Senhor
Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe Camarão,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Educação do
Maranhão – SEDUC/MA, as medidas legais e administrativas para inclusão
da previsão de reforma da quadra poliesportiva da escola estadual João
Pessoa, localizada no Município de Colinas/MA, no Plano de Ações
Articuladas – PAR.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 03 de maio de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 596 / 17

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 Senhor
Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe Camarão,
solicitando que sejam adotadas, pela Secretaria de Estado de Educação do
Maranhão – SEDUC/MA, as medidas legais e administrativas para inclusão
da previsão de reforma da quadra poliesportiva da escola estadual Maria
José, localizada no Município de Colinas/MA, no Plano de Ações
Articuladas – PAR.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 03 de maio de 2017. - NINA MELO - Deputada
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 597 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao SECRETÁRIO ESTADUAL DE SEGURANÇA
PÚBLICA, JEFFERSON MILLER PORTELA, solicitando que
ENCAMINHE EXPLICAÇÕES QUANTO À INVESTIGAÇÃO
SOBRE O DESAPARECIMENTO DOS POLICIAIS ALBERTO
SOUSA E JÚLIO PEREIRA QUE ACONTECEU NO DIA 17 DE
NOVEMBRO DE 2016, EM BURITICUPU.

A presente solicitação justifica-se em virtude da reivindicação dos
familiares dos policiais supracitados. Tal providência é necessária, já que
os familiares apreciam a possibilidade de denunciar o caso à Organização
das Nações Unidas – ONU e à Organização dos Estados Americanos-
OEA, o que causará um transtorno ao Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 598 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que,
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador FLÁVIO DINO e ao Secretário de Estado da Saúde DR.
CARLOS LULA, solicitando que apreciem a possibilidade de
DISPONIBILIZAR 01 (UMA) AMBULÂNCIA PARA O MUNICÍPIO
DE ALCÂNTARA.

A presente solicitação já é uma demanda antiga do município de
Alcântara. Inclusive, em 2015, a população realizou uma manifestação
com o intuito de reivindicar a aquisição de tal ambulância.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 03 de maio de 2017. -
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 599 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao  GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, na
pessoa do Exmo. Sr. Governador FLÁVIO DINO DE CASTRO E
COSTA, solicitando que seja enviada a esta casa legislativa com maior
brevidade possível, Projeto de Decreto Lei, alterando o art. 22, inciso V do
Decreto nº 19.833 de 29 de agosto de 2003, acrescentado como critério
para promoção de 1º Sgt PM a Sub Tenente PM os critérios de antiguidade
e tempo de serviço.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de maio de
2017. - CABO CAMPOS - Deputado Estadual - www.cabocampos.com.br

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

INDICAÇÃO Nº 600 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Davinópolis para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 601 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Amarante do
Maranhão  para envio de recursos para aquisição de câmaras de
vigilância operadas pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição
de coletes a prova de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque)
para utilização das policias Militar e Civil e Guarda Municipal
daquele município, viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao
crime e proteção ao cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 602 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja

encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de João Lisboa para
envio de recursos para aquisição de câmaras de vigilância operadas
pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição de coletes a prova
de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque) para utilização
das policias Militar e Civil e Guarda Municipal daquele município,
viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao crime e proteção ao
cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº  603 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Ministro da Justiça, OSMAR
JOSÉ SERRAGLIO, solicitando a formalização de convênio com o
Governo do Estado do Maranhão e a prefeitura de Campestre do
Maranhão  para envio de recursos para aquisição de câmaras de
vigilância operadas pelo sistema de vídeo monitoramento, aquisição
de coletes a prova de bala (kit completo) e armas taser (eletrochoque)
para utilização das policias Militar e Civil e Guarda Municipal
daquele município, viabilizando melhorias nas estruturas de combate ao
crime e proteção ao cidadão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 28 de abril de 2017. -
Léo Cunha - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 604 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio
Dino, com encaminhamento para o Secretário de Estado da Cultura
e Turismo, o Sr. Diego Galdino, para que efetue com a maior brevidade
possível, a inclusão dos municípios de Primeira Cruz e Humberto de
Campos, neste Estado, no roteiro integrado da “Rota das Emoções”.

Considerando a necessidade de aumentar a oferta turística no
Estado, reconhecendo novos atrativos, e a quantidade de riquezas naturais
e culturais, além da diversidade de ecossistemas abrigadas na região, somadas
ainda ao impulso econômico que seria viabilizado pela inclusão dos
municípios elencados, é que se torna indubitável a agregação destes no
roteiro integrado da “Rota das emoções”.

A “Rota das Emoções”, um dos percursos de maior destaque
turístico nacional, envolve paraísos naturais de três estados do Nordeste
brasileiro, como o Parque dos Lençóis Maranhenses (MA), a Área de
Proteção Ambiental do Delta do Parnaíba (PI) e o Parque Nacional de
Jericoacoara (CE). Contudo, os municípios de Primeira Cruz e Humberto
de Campos, da região Munim, neste estado, embora estejam adjacentes a
região, com uma parte dos territórios inseridos no Parque Nacional dos
Lençóis Maranhenses, e possuam uma diversidade de riquezas naturais,
não fazem parte da “Rota das Emoções”.

Sabe-se que a inclusão dos municípios em epígrafe incentivará a
cadeia produtiva do turismo no Maranhão, intensificando definitivamente
a rotina e as práticas produtivas da região dos Lençóis, já eminentemente
turística. Ademais, esta favorecerá o potencial turístico do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses, tornando um canal definitivo de deslocamento
turístico, e consolidará a economia local, dotando os municípios envolvidos
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de infraestrutura, atraindo investimento para constituir mais um ponto
atrativo do estado.

Deste modo, a fim de proporcionar melhores condições de
infraestrutura, resultando no desenvolvimento dos municípios envolvidos,
sobretudo para o fortalecimento da economia maranhense, justifica-se
assim a presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 03 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 605 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Secretário de Estado de Segurança Pública, Sr.
Jefferson Portela solicitando, com a maior brevidade possível a
disponibilização de viaturas policiais para o município de Codó/MA.

Com uma população de aproximadamente 120.548 habitantes
(censo 2016), o município de Codó enfrenta atualmente um aumento nos
índices de criminalidade, mazela esta que acomete as grandes cidades, e que
migrou para os municípios, causando insegurança em todos os estados.

Sabe-se que a regional de Codó atende os municípios de Timbiras,
Coroatá e Peritoró, razão pela qual se faz necessária a disponibilização de
viaturas objetivando a prevenção e o combate ao crime, a fim de contribuir
para uma melhora na qualidade de vida dos moradores do referido município
que sofrem com a insegurança causada pelo aumento da criminalidade e o
contingente reduzido de policiais, bem como pela inexistência de viatura
suficientes para a realização do policiamento ostensivo, uma vez que
conta com apenas 6 (seis) viaturas, na qual 3 (três) estão paradas por falta
de manutenção.

As viaturas policiais são essenciais para a organização e mobilidade
da polícia, sendo amplamente utilizado para todos os tipos de operações
executadas por qualquer departamento de polícia. Assim, a disponibilização
de viaturas para o referido município irá oferecer mais segurança à população,
uma vez que as viaturas potencializam a ação policial de maneira ostensiva,
sendo essencial para o combate a violência nas ruas, justificando assim a
presente indicação.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 03 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 606 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Diretor de Relações Institucionais, o Sr. José Jorge
Leite Soares, solicitando, com a maior brevidade possível, a ampliação
do serviço de iluminação pública no Povoado Cocal, município de Santo
Amaro/MA.

O povoado Cocal, fica localizado na zona rural do município de
Santo Amaro, distante cerca de 79 km da sede, sendo um dos maiores
povoados do referido município. Entretanto, mesmo possuindo uma grande
quantidade de moradores, a população padece por alguns problemas de
infraestrutura, necessitando de algumas intervenções, como construção de
escola, implantação de sistema de abastecimento de água, energia elétrica,
eis alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora nas condições
de vida da população da localidade, solicitamos por meio desta indicação

a melhoria do sistema de iluminação pública elétrica no povoado Cocal,
uma vez que a energia fornecida no local é rural e por isso sofre muita
oscilação, fazendo com as famílias que residem no aludido povoado, ainda,
utilizem, lamparinas.

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

Isto posto, considerando a importância da iluminação pública e o
seu fornecimento de maneira adequada, faz-se necessária a melhoria do
sistema de iluminação elétrica no povoado Cocal, tendo em vista os inúmeros
benefícios proporcionados a população que reside no povoado, contribuindo
também para a diminuição dos índices de criminalidade na localidade,
justificando a presente indicação.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, 04 de maio de 2017 – JÚNIOR VERDE –
Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 607 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Exmo. Prefeito Municipal, Sr. Edvaldo Holanda Júnior,
com encaminhamento para o Secretário Municipal de Obras e
Serviços Públicos, Sr. Antônio Araújo, solicitando, com a maior brevidade
possível, a recuperação asfáltica da Avenida Brasil, onde está localizada a
Feira do Mangueirão, no bairro da Divineia, nesta capital.

A Avenida Brasil beneficia não apenas o bairro da Divineia, sendo
também importante via de acesso para uma das feiras mais importantes da
região metropolitana, a Feira do Mangueirão. Embora a feira funcione há
mais de 20 (vinte) anos no mesmo local, atendendo os bairros próximos,
como Araçagi, Santa Rosa, Turu e Vila Luizão, esta não possui
regulamentação, padecendo com sérios problemas de infraestrutura, uma
vez que as barracas precisam dividir o espaço das vias com pedestres,
ciclistas, motos e carros.

Ademais, a avenida carece de diversas intervenções, sobretudo em
relação a pavimentação asfáltica, considerando que não há uma via adequada
de trânsito de pessoas e veículos, apresentando em toda a sua extensão,
uma enorme quantidade de buracos, erosões, poeira e lama, situação que é
agravada durante o período chuvoso, provocando diversos acidentes pela
falta de manutenção da via.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do referido bairro, e sobretudo, para os consumidores
atendidos pela feira, solicitamos por meio desta proposição, a recuperação
asfáltica da via da Feira do Mangueirão, concedendo maior segurança e
facilidade de locomoção aos pedestres, que utilizam a via para transitar na
feira, além de fornecer meio adequado para deslocamento do tráfego.

          Por esse motivo, faz-se necessária a recuperação asfáltica
da mencionada via, diante das constantes reclamações dos moradores e
comerciantes do local que são diariamente prejudicados pela dificuldade e
precariedade de acesso, em razão da inexistência de condições adequadas
de infraestrutura. Assim, a reparação viária na Feira do Mangueirão irá
oferecer mais segurança, bem como contribuirá para uma melhora
significativa nas condições de vida da localidade, justificando a presente
demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 03 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 608 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em seu
Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilmo. Superintendente Regional do INCRA no Maranhão,
Sr. George de Melo Aragão, reiterando a solicitação constante na indicação
nº 308/2016, para que efetue com a maior brevidade possível, a raspagem
da estrada de acesso ao povoado São Vaquim, no município de Nina
Rodrigues/MA.

O povoado São Vaquim, fica localizada na zona rural do município
de Nina Rodrigues, possuindo mais de 60 (sessenta) anos de criação.
Contudo, mesmo sendo um dos mais antigos povoados daquela região,
ainda necessita de algumas intervenções, como construção de escola,
instalação de energia elétrica e a pavimentação da estrada de acesso ao
povoado, eis alguns exemplos.

Nesse sentido, visando contribuir para uma melhora na qualidade
de vida dos moradores do povoado São Vaquim, solicitamos por meio
desta Indicação a raspagem da estrada de acesso ao referido povoado, uma
vez que naquela localidade residem várias famílias que sofrem diversos
transtornos e prejuízos provocados pela falta de pavimentação na região

Como consequência de tal situação, a comunidade que possui
perfil extrativista e de pequenos produtores, padece, por não possuir
condições de escoar a sua produção, em razão da dificuldade de acesso de
meios de transportes a localidade, o que impede por sua vez, que a mesma
se desenvolva.

Cumpre ressaltar que, o serviço de raspagem da aludida estrada,
foi realizada até o Povoado Pirinan, comunidade próxima ao Povoado São
Vaquim. Entretanto, a obra não teve continuidade, sendo necessária ainda,
a raspagem de 8km da estrada, chegando até o Povoado São Vaquim,
melhorando assim o acesso das diversas famílias produtoras que residem
na localidade.

Deste modo, torna-se imprescindível a recuperação da supracitada
estrada, a fim de proporcionar melhores condições de infraestrutura,
resultando no desenvolvimento da comunidade, justificando assim a
presente demanda.

Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “ Manuel
Beckman”. São Luís, 03 de maio de 2017 – JUNIOR VERDE – Deputado
Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 609 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminhado
ofício ao Superintendente do Banco do Brasil no Maranhão, o Sr. Ingo
Kobarg Junior, para que tome as medidas legais e administrativas
necessárias, com vistas à manutenção da agência do Banco do Brasil em
Bom Jardim, neste estado.

Tema de insatisfação de comerciantes, servidores e correntistas
em geral, o fim das atividades financeiras da agência desde explosão em
fevereiro deste ano, tem causado inúmeros transtornos àqueles que
dependem direta ou indiretamente dos serviços oferecidos pelo Banco do
Brasil.

O município, distante cerca de 280 km de São Luís, apresenta
grande movimentação comercial, uma vez que sua economia gira,
prioritariamente, em torno do comércio. Este tem sido outro grande
prejudicado com o encerramento das atividades do BB, pois é ele quem
detém cerca de 80% das transações bancarias, obrigando a população a se
dirigir a outros municípios.

Desta forma, no intuito de assegurar o desenvolvimento do
comércio, o crescimento da economia local e assegurar o direito da

população ao uso de serviços financeiros essenciais, solicito a reativação
da agência do Banco do Brasil no município, com a maior brevidade possível.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 03 de maio de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

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

INDICAÇÃO Nº 610 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, com cópia ao Secretário de Segurança
Pública Sr. Jefferson Portela, solicitando aos mesmos a aquisição de
uma Viatura de Polícia de uma Moto  o município de São Roberto /MA.

Justificamos a presente indicação em virtude da necessidade
urgente de garantir melhores condições ao policiamento civil do referido
município no combate a criminalidade, além de maior segurança ao povo
dessa cidade, através de ações para prevenção, preservação e restauração
da ordem pública.

Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata de
questões concernentes a saúde e a boa vontade do atual Governo em
melhorar o Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 26 de abril de 2017. - Dep. Estadual GLALBERT
CUTRIM

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

INDICAÇÃO Nº 611 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado Dr. Flávio
Dino e ao Secretário Estadual de Infraestrutura - SINFRA, Dr. Clayton
Noleto, para que em caráter de urgência, seja viabilizada a recuperação
asfáltica da MA-315,  que liga o município de Paulino Neves a Tutóia no
Entroncamento com a MA-034, principalmente nas imediações dos
povoados de Tutóia Velha, Lagoinha, Alto Alegre e Comum, localizados
na MA-315 e as localidades de Alto Comum, Paxicá na MA- 034  e ainda,
cerca de 3 km da MA-034 que dá  acesso a entrada da sede do município
de Tutóia-MA, tendo em vista  as péssimas condições de trafegabilidade
nos mencionados trechos.

Além da importância da infraestrutura rodoviária, cabe ressaltar
ainda, a relevância dessas vias de acesso no incremento da atividade turística
da região, pois esses municípios compõem um importante roteiro turístico
nacional, denominado Rota das Emoções, roteiro este que tem como
principal mercado emissor do turismo, países europeus, como a Inglaterra,
França, Itália e Alemanha, além do mercado interno com o turismo local.

Em razão da diminuição das distancias essa estrada é uma rota
alternativa para outros estados como Piauí e Ceará, sendo observado o
aumento do fluxo de veículos de forma significativa na região, tornando
imprescindível à recuperação asfáltica dos trechos acima citados, para
assegurar à população, o direito a uma melhor qualidade de vida e
consequentemente a elevação dos indicadores socioeconômicos da região,
se constituindo, portanto, um investimento estrutural de interesse coletivo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de maio de 2017. -
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
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A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO

DEPUTADA FRANCISCA PRIMO - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Algum deputado deseja
se inscrever? Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, telespectadores que
nos acompanham através da TV Assembleia. Senhor Presidente, ontem, a
Justiça determinou que a Prefeitura de São Luís apresente um cronograma
de reforma das feiras de São Luís. A juíza de Direito, Luiza Madeira
Nepomuceno, titular da Primeira Vara da Fazenda Pública, determinou na
última quarta-feira, que o Município de São Luís, por meio do Secretário
de Agricultura, Pesca e Abastecimento, apresente o cronograma detalhado
de reforma, ampliação e adequação das feiras e mercados públicos da
capital, devendo ainda fazer juntar do relatório de conclusão das obras,
com registro fotográfico de cada unidade de reforma, com decisão proferida
nos autos do processo nº 48, datado de 07 de outubro de 2015. O município
tem dez dias para cumprir a decisão sob pena de multa diária de R$ 20 mil.
Este é o primeiro tópico que eu queria tratar na manhã de hoje, Senhor
Presidente. Nós temos 27 feiras na capital e mais o Mercado Central. Toda
e qualquer pessoa que vai à cidade de São Paulo, por exemplo, e vai ao
Mercado Municipal de São Paulo, é motivo de orgulho, é um ponto turístico.
Chegar a São Luís e ir ao Mercado Central de São Luís, é motivo de
tristeza, é motivo de lamentação. Toda e qualquer cidade que se preza tem
um Mercado Central, tem um mercado público, onde as pessoas encontram
especiarias, encontram produtos locais, mas tira-se exemplo do Mercado
Central de São Luís. Na última terça-feira, uma grande chuva, à tarde, os
carros boiando nas imediações do perímetro do Mercado Central de São
Luís. Quem tiver a curiosidade de ir ao Mercado Central de São Luís vai
ver a situação de abandono, eu sou frequentador assíduo dos mercados,
das feiras, vou comer a juçara, vou comer o mocotó, vou comer um
sarrabulho, eu visito as feiras. Feira do João Paulo, Feira da Vila Palmeira,
Feira do Coroadinho, Feira do Anjo da Guarda, eu visito as feiras. Hoje, eu
trago à tribuna desta Casa uma determinação da Justiça para a reforma e o
cronograma da reforma das feiras de São Luís. As 27 feiras estão
abandonadas, estão jogadas. No ano passado, durante a campanha eleitoral,
disseram que iam dar atenção à Feira do João Paulo, o que fizeram? Eles
passaram asfalto próximo à feira do João Paulo, e limitou-se, simplesmente,
a isso. Então, as feiras, os feirantes pedem socorro, pedem apoio, pedem
auxílio e até que enfim, antes tarde do que nunca, a Justiça está de olho e a
Justiça pede solicita ao prefeito que faça reforma nas feiras. Não obstante
na mesma linha, o Ministério Público solicitou a construção de 25 creches
anunciadas desde 2014, ação civil pública tem como alvo a Prefeitura
Municipal de São Luís, em ação civil pública ajuizada dia 28 de março, o
Ministério Público do Maranhão solicitou a construção de 25 creches.
Nós protocolamos denúncia ao Ministério Público, temos acompanhado,
temos fiscalizado, temos o projeto de Olho nas Escolas, já visitamos cinco
escolas públicas municipais, já visitamos onde seriam as instalações de
quatro creches na capital, no São Raimundo, na Cidade Operária, na Chácara
Brasil, e estamos visitando esses locais e formulamos denúncia ao Ministério
Público para que acompanhe, para que fiscalize, para que cobre. O
Ministério Público divulgou, na tarde de ontem, uma Ação Civil Pública,
ajuizada no dia 28 de março, solicitando a construção das 25 creches que
foram anunciadas, que foram prometidas. Para o homem, é bom, é salutar
que ele não prometa muito, mas o pouco que ele prometer que ele possa
cumprir. E não fui eu, é um tema antigo que eu abordo nesta Casa desde o
início de 2015, deputado Eduardo Braide, que eu trato desse tema das
creches em São Luís. Foram prometidas 20 creches durante a campanha de
2012 e, ao assumir em 2013, o prefeito, juntamente com o secretário na

época, Geraldo Castro, alguns vereadores e deputados estaduais estiveram
na Cidade Operária e lançaram a pedra fundamental, a pedra de construção
da creche da Cidade Operária. Nós temos cobrado porque aumentou de 20
para 25 creches. Para a eleição do prefeito em outubro do ano passado, ele
disse que estaria no cronograma não construir em quatro anos, mas que
estava no cronograma. E hoje, deputado Eduardo Braide, eu trago à tribuna
desta Casa uma solicitação do Ministério Público, por meio de uma Ação
Civil Pública ajuizada no dia 28 de março, solicitando à Prefeitura de São
Luís que construa as 25 creches em São Luís. E para finalizar, Senhor
Presidente, deputado Othelino, quero dirigir a palavra a V. Ex.ª. No ano de
2015, nós realizamos uma audiência pública na cidade de Alcântara, com
muitas demandas, muitas solicitações e, em 2015, solicitamos uma
ambulância para a cidade de Alcântara, pedido que reforçamos em 2016.
Hoje, Senhor Presidente, protocolamos mais uma vez, nesta Casa, a
solicitação de uma ambulância para a cidade de Alcântara. Como o prefeito
de Alcântara é do PCdoB, é nosso amigo, eu o conheço muito antes de ser
prefeito, tenho apreço, admiração e respeito pelo Anderson, atual gestor,
prefeito de Alcântara, solicito a intervenção do presidente desta Casa,
deputado Othelino, em defesa da população de Alcântara, para que o
governo do Estado e o secretário de Saúde possam disponibilizar uma
ambulância para a cidade de Alcântara. Então hoje protocolamos mais uma
vez, pela terceira vez, estamos solicitando, pedindo ao governo do Estado
do Maranhão, que não faça distinção entre municípios, entre pedidos de
deputados e que conceda uma ambulância para a cidade de Alcântara. Mais
uma vez estamos solicitando uma ambulância para a cidade de Alcântara.
Como está chegando mais uma remessa de ambulância, que V. Ex.ª possa
interceder junto ao governo do Estado para que possa destinar uma dessas
ambulâncias para a Prefeitura de Alcântara. O pedido não é meu, o pedido
é da população de Alcântara que já aguarda ansiosamente há dois anos por
uma ambulância. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Deputado Wellington, eu já assim como Vossa
Excelência, destinei no ano passado a emenda, de minha autoria, indicando
a entrega de uma ambulância para o município de Alcântara e o Governo do
Estado já adquiriu mais de cem ambulâncias e está entregando, à proporção
que as ambulâncias vão chegando, vão entregando, não entregou tudo de
uma vez porque os fabricantes não conseguem entregar na velocidade que
nós gostaríamos de receber, mas Vossa Excelência faz muito bem em destinar
a indicação da ambulância para Alcântara, até tendo em vista a votação que
Vossa Excelência teve lá. Não há novos oradores inscritos, no Pequeno
Expediente. Algum colega gostaria de se inscrever? Vou suspender a Sessão,
por cinco minutos, para ver se conseguimos completar o quórum para a
Ordem do Dia ou caso algum colega resolva utilizar o Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Reaberta a sessão. Deputado Eduardo Braide, por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, internautas que nos
assistem. Senhor Presidente, ontem a Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados, deputado Wellington do Curso, aprovou o
parecer pela admissibilidade da PEC 282. Essa é uma PEC que trata da
reforma política. É uma PEC de autoria do Senado, que veio do Senado da
República e que prevê, dentre outras coisas, a implantação da Cláusula de
Barreira, o fim das coligações e a possibilidade de formação de federações
para a disputa dos pleitos. É um tema, Senhor Presidente, da maior
importância. Hoje nós temos no Brasil, deputada Francisca Primo, todas
as atenções voltadas, e com justiça, para a reforma trabalhista e a reforma
da Previdência, mas eu já alertei desta tribuna que nós não podemos deixar
passar em branco a discussão da reforma política porque na verdade é a
mãe de todas as reformas, porque a reforma política, deputado Paulo
Neto, é que vai dizer como serão escolhidos os representantes do povo no
ano que vem. E aí eu faço esse alerta porque tramita em outra comissão na
Câmara, que é a comissão especial, uma série de propostas prevendo a
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mudança da legislação eleitoral. Existe a previsão, deputado Paulo Neto,
da extinção dos cargos de vice: vice-presidente da República, vice-governador
e vice-prefeito. Esse é um debate que precisa ser levado para saber qual a
opinião que se tem sobre a classe política, mas principalmente do eleitor,
da sociedade civil organizada, pois existe também a proposta de implantação
da lista fechada, deputada Francisca Primo. A lista fechada, senhores
deputados, para que vocês tenham ideia, deputado Edilázio Júnior, você
deixa de votar no candidato, você perde o direito de escolher diretamente
o candidato que você quer eleger, deputada Francisca Primo, e passa uma
procuração aos partidos que vão estabelecer uma lista cuja ordem será
estabelecida pelos partidos. Então, se a lista fechada for aprovada para
valer, já nas eleições do ano que vem, quando você, deputada Francisca
Primo, quando V. Ex.ª sair de casa para pedir voto, não pedirá mais voto
para V. Ex.ª, mas para a lista, e aí tem que explicar ao seu eleitor qual é a
ordem em que V. Ex.ª estará na lista. E, se V. Ex.ª não for a primeira da lista,
for a terceira ou quarta, obrigatoriamente quem votar no seu partido, antes
de eleger a senhora, vai ter que eleger aqueles que estão na sua frente. Por
outro lado, e aí é uma crítica que faço à proposta da lista fechada, não existe
lista fechada sem um financiamento público de campanha, Deputado
Wellington do Curso. E para que a lista fechada passe, tem que passar
necessariamente junto com ela o fundo eleitoral, um fundo que prevê,
Deputada Francisca Primo, recursos públicos da ordem de 2,2 bilhões de
reais. Então eu pergunto: no momento de crise por que passa o País
tratando de reforma da previdência, reforma trabalhista, será que é justo o
povo brasileiro utilizar dois bilhões e duzentos milhões de reais para
bancar campanhas públicas para o ano que vem, Deputado Edilázio Júnior?
Por outro lado, nós sabemos que não existe e não está consolidada a
democracia interna nos partidos brasileiros, Deputado Edilázio. E aqui eu
falo enquanto presidente estadual. Para mim seria fácil subir a esta tribuna
e defender a lista fechada porque no meu estado comando um partido e
certamente teria a preferência na hora da escolha da ordem da lista, mas eu
sou contra e radicalmente contra. A reforma política - e eu ouvi um debate
agora que aconteceu na segunda-feira no programa Roda Viva - acima de
tudo, é uma reforma cultural. E não se muda a cultura eleitoral de cima para
baixo, Deputado Edilázio Junior. As pessoas saem de suas casas no dia da
eleição para escolher o candidato que querem que cheguem até a Câmara de
Vereadores, que chegue até o Congresso Nacional, que chegue até as
Assembleias, que cheguem até os Poderes Executivos. Então não é justo
você, um país que durante muito tempo, Deputado Paulo Neto, lutou pelo
movimento das “Diretas Já” para que possa escolher diretamente seu
candidato, agora vai retroceder, Deputada Nina Melo, e vai retirar o direito
do cidadão escolher diretamente seu candidato e colocá-lo nas mãos dos
Partidos. Por outro lado, e aí é outra crítica que tenho a fazer, a operação
Lava Jato, Deputado Paulo Neto, demonstra que o problema da nossa
democracia está nos Partidos. É exatamente nos partidos que aconteceu
todo esse problema, Deputado Edilázio Júnior. E aí o que se quer? Retirar
a escolha do eleitor diretamente no seu candidato para delegar essa escolha
para os partidos políticos. Algo que não me parece certo de ocorrer nesse
momento que nós estamos vivendo. Mas o meu motivo de subir a esta
tribuna é para reforçar o convite a todos os senhores e senhoras deputados
para a audiência pública que nós faremos. Essa Casa criou uma Comissão
Especial para o acompanhamento da Reforma Política e essa audiência
pública acontecerá, Deputada Nina Melo, na segunda-feira, às 8h30, com
a participação da nossa Bancada Federal. Foram convidados 18 deputados
federais, os três senadores, com a participação de todos os presidentes de
Partidos no Maranhão. Assim já foi encaminhado o convite a todos com a
participação de vereadores dos 217 municípios do Maranhão, que também
foram convidados, porque não é justo a Bancada Federal, Deputado Paulo
Neto, o Congresso Nacional votar uma matéria que influencia a todo o
sistema eleitoral, sem ouvir a classe política e, o mais importante, sem
ouvir a sociedade civil organizada. E é por isso que também foram
convidados a OAB, o Movimento de Combate à corrupção eleitoral, todas
as entidades que lidam diretamente com a questão da política e do sistema
eleitoral e o mais importante de tudo, o eleitor, já que é uma audiência
pública e é aberta a todos para que a gente possa, deputado Edilázio
Júnior, discutir e debater com a nossa bancada federal quais são as sugestões
que o Maranhão tem para apresentar junto à reforma política que está
tramitando no Congresso Nacional. Fica, portanto, aqui o convite, segunda-
feira, às 08h30. E aí eu quero explicar que, por conta do quórum da nossa

bancada federal, vários deputados federais pediram que fosse feito na
segunda-feira pela manhã, porque muitos viajam na segunda-feira à tarde
para Brasília. Então o que quero aqui? Reforçar o convite e dizer da
importância da participação de cada um de vocês. Será aqui, deputado
Paulo Neto, no plenário, no Auditório Fernando Falcão, às 08h30min, da
manhã. E dizer da importância de cada um de vocês participar da audiência
e opinar, para que a nossa bancada federal, os deputados federias e os
senadores saibam que irão votar uma matéria, mas que precisam ouvir os
deputados estaduais, os vereadores, aqueles que quiserem participar, a
sociedade civil organizada, o Ministério Público que foi convidado, a
Associação dos Juízes Federais, a OAB, como já disse, o Movimento de
Combate à Corrupção Eleitoral, enfim, é uma oportunidade que nós temos
antes dessa matéria ir a Plenário, deputada Francisca Primo. Já para finalizar,
Senhor Presidente, eu só quero fazer uma ressalva, e isso me parece que é
uma estratégia que está sendo adotada pelo Congresso, enquanto as
atenções, deputado Hemetério Weba, estão voltadas para a reforma
trabalhista e a reforma da Previdência, ontem incluíram em pauta e já
aprovaram na CCJ uma parte da reforma política. Então nós temos que
estar atentos e nós temos que discutir esse assunto antes de virar lei, antes
de virar uma emenda constitucional, antes de ser aprovado no Congresso
Nacional. Fica, portanto, aqui o reforço ao convite, segunda-feira, às
08h30min da manhã, no Auditório Fernando Falcão, audiência pública
para nós discutirmos a reforma política com a nossa bancada federal. Era
o que tinha a relatar, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há mais oradores inscritos no Pequeno
Expediente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há quórum para deliberação. Requerimento à
deliberação da Mesa: Requerimento nº 310/2017, de autoria do deputado
Eduardo Braide. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão
ordinária de segunda-feira, 08 de maio: Projeto de Lei n.º 170/2017, de
autoria do deputado Bira do Pindaré; Requerimento n.º 312/2017, de autoria
do deputado Wellington do Curso; Requerimento n.º 313/2017, de autoria
da deputada Valéria Macedo; Requerimento n.º 314/2017, de autoria do
deputado Léo Cunha. Comunico aos senhores deputados e senhoras
deputadas a realização de sessão solene solicitada pelo deputado Max
Barros para entrega de Medalha Manoel Bequimão ao Senhor Manoel
Lages Castelo Branco, às 11 horas, neste plenário. Comunico ainda, senhores
deputados e senhoras deputadas, a realização da confraternização do Dia
das Mães, às 17 horas, na sede da Associação dos Magistrados do
Maranhão, na Avenida Eduardo Magalhães. É importante o
comparecimento para prestigiar a Festa das Mães da Assembleia.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou
Blocos. Solicito aos senhores deputados que combinemos aqui de cada
bloco utilizar só cinco minutos por conta da sessão solene solicitada pelo
deputado Max Barros. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Partido
Verde. Declina. O aniversariante declina. Bloco Parlamentar Democrático,
declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão declina. Bloco
Parlamentar Independente. Concedo a palavra ao deputado Wellington do
Curso, por oito minutos. Deputado Wellington do Curso, por oito minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, senhoras
deputadas e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham através da TV Assembleia. Nós
protocolamos, na Mesa Diretora desta Casa, um projeto de lei que já
recebeu a numeração 099 e que dispõe sobre a proibição de recolhimento
de detenção ou apreensão do veículo por identificação do não pagamento
do imposto. O projeto de lei foi apresentado no início desta semana e já
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recebeu numeração nº 099. É um projeto de lei muito importante, é um
projeto de lei que vai ao encontro do anseio da sociedade, da população.
Nós ouvimos a população do nosso estado, nós percorremos as ruas da
nossa capital e de outras cidades, ouvimos a população e apresentamos
um projeto de lei que já é realidade em outros estados. Esse projeto dispõe
sobre a proibição de recolhimento, retenção ou apreensão de veículos pela
identificação do não pagamento do imposto. Artigo 1º: Não haverá
recolhimento, retenção ou apreensão do veículo pela identificação do não
pagamento do imposto, exceto se existir outra hipótese de recolhimento ou
retenção prevista na Lei Federal nº 9.503. O não pagamento do imposto,
até as data limites fixadas, sujeita o infrator às penalidades estabelecidas,
bem como a lavratura do componente de autos de infração por servidor
do Estado, poder e de Polícia, a ser realizado no local onde se verificou o
débito. Senhoras e senhores, o IPV, Imposto sobre Propriedade de Veículos
Automotores, pode ser definido como tributo sobre a propriedade de
veículos, sujeitos ao registro e licenciamento. Tem previsão constitucional,
todos nós sabemos disso, e é cobrado anualmente pela receita estadual. No
entanto, essa conduta é arbitrária, é ilegal, pois tem o intuito coercitivo da
cobrança do imposto, do tributo. O que nós estamos apresentando, nesta
Casa, é o Projeto de Lei 099 que na verdade é a atenção e o apoio aos
motoristas, à população. Não estamos dizendo que eles vão ficar como
devedores de forma ilegal. Não! Só estamos dizendo que o proprietário de
veículo não pode ser penalizado com a retirada do seu bem, com a retirada
do seu veículo. Muitos pais de família estão perdendo os veículos nessas
apreensões de forma irregular, de forma ilegal, inconstitucional. Então
solicitamos a apreciação da CCJ, posteriormente, a apreciação dos demais
pares, os demais deputados desta Casa. E essa Lei já é realidade em outros
estados. Essa lei já é realidade em outros locais do Brasil. E é por isso que
apresentamos diante de muitos estudos, depois de muitos estudos e de
ouvir a população do nosso Estado. Nesse sentido o confisco é ato pelo
qual se apreendem ao fisco bens pertencentes ao outrem. Assim a
Constituição Federal determina, no seu artigo 150, IV, que sem prejuízo de
outras garantias asseguradas ao contribuinte é vedado à União, aos Estados
e ao Distrito Federal e aos municípios utilizar tributo com efeito de confisco.
Não pode se utilizar a cobrança do IPVA, Deputado Edilázio, Deputado
Max Barros, não se pode utilizar a cobrança do tributo para confiscar o
bem. Deputado Edilázio, que é advogado. Deputado Edilázio, o que tem
ocorrido no Estado do Maranhão é ilegalidade. A Constituição, no seu
artigo 150, diz que sem prejuízo a outrem, outras garantias asseguradas
aos contribuintes é vedado à União, aos Estados, Distrito Federal e aos
municípios utilizar tributo com efeito de confisco. Súmula nº 70: é
inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a
cobrança de tributo. Súmula 323: é inadmissível a apreensão de mercadorias
como meio coercitivo para pagamento de tributos. Súmula 547: não é lícito
à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira em estampilhas
e despache mercadorias nas alfandegas e exerçam suas atividades
profissionais. É inadmissível que uma pessoa, Deputado Max Barros, que
esteja devendo, por exemplo, o IPTU, e o Fiscal da Prefeitura chegue e
lacre sua casa para que você não possa entrar e nem sair da sua casa. Têm
outros meios de cobrança, de multas, de colocar na dívida ativa, outros
meios, da mesma forma é o veículo. Não pode simplesmente apreender o
veículo do cidadão, do pai de família. Tem que existir blitz, tem que existir
fiscalização? Com certeza, mas não a apreensão, a retenção do veículo do
cidadão de bem. O jornalista Caio Hostílio, professor Caio Hostílio, o que
tem acontecido no Maranhão é uma ilegalidade, está errado e precisa ser
corrigido. Uma blitz realizada em São Luís é para fiscalizar, sim, a
documentação. Aplica-se a multa por está atrasado. Verifica-se o veículo:
se têm entorpecentes, se tem armas, a documentação do veículo e do
condutor, mas jamais apreender o veículo, jamais rebocar o veículo. Está
errado e não sou eu que estou dizendo isso; é a Constituição Federal que é
bem clara. Não podemos utilizar o tributo com efeito de confisco. Não
podemos permitir que isso continue acontecendo no Estado do Maranhão.
E não sou eu que estou dizendo; é a população que tem reclamado. Hoje,
no Estado do Maranhão, na Prefeitura de São Luís, tem um grave problema,
e nós estamos averiguando e traremos uma ampla discussão na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão sobre essas apreensões de veículos,
sobre a Vip Leilões, como está acontecendo na capital, no Estado do
Maranhão com esses veículos aprendidos. Então é um Projeto de Lei de

suma importância e que precisa ser amplamente discutido por todos os
deputados, pelo Executivo, pelo Departamento Estadual de Trânsito.
Nós não podemos passar em brancas nuvens. Nós não podemos fechar os
olhos, principalmente para esta irregularidade. Está ocorrendo de forma
irregular, o veículo não pode ser rebocado, não pode ser apreendido, pela
falta de pagamento. Isso estar errado. Se estiver irregular, multa-se o veículo,
coloca-se na dívida ativa, tem outros meios para se coibir, outros meios
para se cobrar e outros meios para pagar o tributo, para receber o tributo,
mas não recolhendo o bem, não confiscando o bem. Então apresentamos o
Projeto de Lei nº 099, que é um anseio da população do Estado do Maranhão,
é um anseio dos condutores de veículos do Estado do Maranhão, dos
motoristas do Estado do Maranhão. E trazemos a pauta, não minha, uma
discussão que não é minha, mas da população. E eu conto com a apreciação
da Comissão de Constituição e Justiça e dos demais deputados, para que
esta lei possa coibir, possa proibir este abuso que vem ocorrendo no
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento e que Deus abençoe
a todos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Deputado Othelino Neto por
dez minutos com aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – A senhora Deputada Andréa
Murad, por 10 minutos, com direito a aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Deputado Rigo Teles, por 10
minutos, com direito a aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DO MARANHÃOZINHO – Deputado Júnior Verde, por
dez minutos, com direito a partes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOSIMAR DE MARANHÃOZINHO – Agora chamo o deputado Cabo
Campos, dez minutos, com direito a aparte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Convido agora para fazer uso da palavra o Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE – Deputado Sousa Neto, V. Ex.ª tem direito a fala, dez
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JÚNIOR VERDE - Por falta de quórum regimental, estamos encerando a
presente Sessão. Que Deus abençoe a todos.

Resumo da Ata da Quadragésima Sexta Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no três de
maio de dois mil e dezessete.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Stênio Rezende.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Eduardo

Braide.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, , Ana do Gás, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde,
Léo Cunha, Nina Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim,
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Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério Cafeteira, Sérgio Frota,
Stênio Rezende, Vinícius Louro e Wellington do Curso. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Max Barros, Othelino Neto,
Professor Marco Aurélio, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Valéria Macêdo e Zé
Inácio. O Presidente em exercício, Deputado Stênio Rezende declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata
da Sessão anterior, que foi aprovado, do expediente encaminhado à
publicação e concedeu a palavra aos Deputados: Cabo Campos, Rigo
Teles, Wellington do Curso, Júnior Verde, Bira do Pindaré e Vinícius Louro.
Não havendo mais oradores inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação, em
único turno do Parecer nº 132/2017, da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, em redação final ao Projeto de Lei nº 009/2017, de autoria da
Deputada Francisca Primo, que institui a “Semana Jovem Consciente”,
sendo este parecer aprovado e o Projeto encaminhado à Sanção
Governamental. Em primeiro e segundo turnos, regime de urgência, foi
aprovado e também encaminhado à Sanção Governamental o Projeto de
Lei nº 063/2017, de autoria da Deputada Nina Melo, que denomina
“Maternidade Estadual Lindonêsa Dourado” a maternidade estadual
localizada no Município de Colinas, com parecer verbal e favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em seguida, o Plenário
aprovou o Requerimento nº 275/2017, de autoria da Deputada Nina Melo,
solicitando que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de
Congratulações ao ex-Presidente da República, Senhor José Sarney, pela
passagem de seu aniversário, no dia 24 de abril do ano em curso; 276/2017,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, encaminhando Mensagem
de Congratulação à Academia de Polícia Militar “Gonçalves Dias”, pelos
24 anos a serviço da população maranhense; Requerimento nº 282/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene, no dia 06 de julho do ano em curso, para entrega do Título
de Cidadã Maranhense a Senhora Lenilde Maria Sá Fortes de Arruda.
Foram também aprovados os Requerimentos nºs 292 e 293/2017, de autoria
do Deputado Fábio Braga, com Mensagem de Congratulações às populações
do Município de Riachão e Grajaú, pela passagem de seus aniversários
comemorados no mês de abril; Requerimento nº 294,/2017, de autoria da
Deputada Nina Melo, subscrito pela Deputada Ana do Gás, solicitando
que sejam registrados nos Anais desta Casa Votos de Congratulações à
população do Município de Passagem Franca, pela passagem do seu
aniversário comemorado no mês de maio; 295, 296, 297, 298 e 299/2017,
todos de autoria da Deputada Nina Melo, encaminhando Mensagem de
Congratulações às populações dos Municípios de São Francisco do
Maranhão, Estreito, Cajapió, Barra do Corda e Cândido Mendes, pela
passagem de seus aniversários, comemorados no mês de maio. Foram
ainda aprovados os Requerimentos nºs: 300/2017, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de Congratulações ao
Senhor Anibal da Silva Lins, parabenizando-o pela sua eleição como
Presidente do Sindicato dos Servidores da Justiça do Estado do Maranhão,
para o triênio 2017-2020; e o Requerimento 301/2017, de mesma autoria
encaminhando Mensagem de Congratulações ao Presidente da Câmara
Municipal de Imperatriz, Vereador José Carlos Soares Barros, por ter
cedido a Casa Legislativa, no dia 27 de abril, para a realização da XI
Reunião Ampliada do Colegiado de Deputados do Parlamento Amazônico.
Conforme acordo das Lideranças, o Presidente submeteu à deliberação do
Plenário, que aprovou o Requerimento nº 304/2017, de autoria do
Deputado Júnior Verde, solicitando que seja convocado o Secretário de
Agricultura Familiar, Senhor Adelmo Soares, para prestar esclarecimentos
sobre ações daquela Secretaria, no Município de Duque Bacelar. Sujeito à
deliberação da Mesa foi deferido o Requerimento nº 303/2017, de autoria
do Deputado Júnior Verde, ao Comandante Geral da Polícia Militar do
Estado do Maranhão, Coronel QOPM José Frederico Pereira, solicitando-
lhe informações a respeito do quantitativo dos Praças dessa Corporação
que foram para a inatividade. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs 305/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto;
306/2017, de autoria do Deputado Rigo Teles; 308/2017, de autoria do
Deputado Adriano Sarney; 309/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde
e 310/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos

e Blocos ouviu-se o Deputado Rigo Teles pelo Partido Verde e o Deputado
Adriano Sarney pela Liderança deste Partido. O Deputado César Pires
falou pela Liderança do PEN e o Deputado Rafael Leitoa pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
do tempo que lhes foi destinado. No Expediente Final não houve orador
inscrito. 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, 04 de
maio de 2017.

Ata da Trigésima Nona Sessão Ordinária da Terceira Sessão
Legislativa da Décima Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia dezenove de abril de dois
mil e dezessete.

Presidente  Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário Senhor Deputado Ricardo Rios.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:

Adriano Sarney, Ana do Gás, Bira do Pindaré, César Pires, Edilázio Júnior,
Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca Primo, Graça
Paz, Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael
Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sérgio Vieira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria
Macêdo, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes os
Senhores Deputados: Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira,
Cabo Campos, Doutor Levi Pontes, Edson Araújo, Fábio Macêdo, Glalbert
Cutrim, Hemetério Weba, Nina Melo e Paulo Neto. O Presidente declarou
aberta a Sessão: “Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos nossos trabalhos”. Determinou a leitura do texto bíblico, do
resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do seguinte expediente:
Requerimentos nºs: 234/17, do Deputado Sérgio Frota para que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente Sessão, os Projetos de Lei nº 039/2017 e 046/2017,
ambos de sua autoria; 235/17, da Deputada Graça Paz, para que seja
discutido e votado em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária,
logo após a presente sessão, o Projeto de Resolução Legislativa nº 016/
2017, que concede Titulo de Cidadã Maranhense a Senhora Kênia Régia
Anasenko Marcelino, e dá outras providências de sua autoria; 236 a 238/
17, todos de autoria do Deputado Júnior Verde encaminhando Votos de
Congratulações às populações dos Municípios de Grajaú, Pedreiras e
Riachão pela passagem de seus aniversários comemorados no mês de abril;
239/17, do Deputado Adriano Sarney, encaminhando votos de
congratulações à população do Município de Vitória do Mearim, pela
passagem de seu aniversário comemorado no mês de abril; 240/17, do
Deputado Fábio Braga, encaminhando Mensagem de Congratulações à
população do Município de Santa Quitéria do Maranhão, pela passagem
de seu aniversário comemorado no mês de abril; 241/17, do Deputado
Wellington do Curso, encaminhando Mensagem de Congratulações, pela
passagem do Dia do Exército Brasileiro, comemorado em 19 de abril,
requer ainda que seja dada ciência ao Tenente Coronel Marcus Vinicus
Soares Guimarães de Oliveira, Comandante do 24ª Batalhão de Infantaria
Leve; 242/17, do Deputado César Pires, requerendo o registro da Frente
Parlamentar em Defesa da Vida no Trânsito; 243/17, do Deputado Rigo
Teles, requerendo o registro da Frente Parlamentar em defesa da implantação
do campus da Universidade Federal do Maranhão na região central do
Estado do Maranhão. Indicações nºs: 553/17, do Deputado Stênio Rezende,
ao Secretário de Estado de Segurança, Senhor Jefferson Portela, solicitando-
lhe uma viatura policial, com tração 4x4, para Delegacia de Polícia do
município de Paulo Ramos;  554 e 555/17, do mesmo Deputado,  ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando-lhe
que sejam disponibilizadas ambulâncias para os Municípios de Barão de
Grajaú e Riachão; 556/17, do Deputado Fábio Braga, ao Superintendente
Regional do DNIT no Estado do Maranhão, Senhor Geraldo de Freitas
Fernandes, solicitando o máximo empenho daquela autoridade na agilização
do processo de pavimentação da BR 324, no trecho que alcança desde a
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cidade de Balsas, neste estado, até a Cidade de Ribeiro Gonçalves, no
estado do Piauí, um perímetro com aproximadamente 110 quilômetros de
extensão, 50% dos quais encravados em território maranhense,
pavimentação essa que já vem sendo prometida pelo Ministério dos
Transportes há anos e 557/17, do Deputado Léo Cunha, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando a construção de
feira livre nos principais povoados da zona rural do Município de Paulo
Ramos. Não havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou
o expediente lido à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Bira do
Pindaré Raimundo Cutrim, Fábio Braga, Eduardo Braide, Rigo Teles,
Professor Marco Aurélio e Valéria Macêdo. O Deputado Bira do Pindaré
relatou sua alegria em relação a escolha do novo Bispo Diocesano de
Imperatriz, Dom Vilson Basso, que estava até então na Cidade de Caxias,
está sendo transferido a partir desta data para a Diocese de Imperatriz. O
Parlamentar destacou o importante trabalho social desenvolvido pelo
sacerdote. Em seguida, o Deputado Raimundo Cutrim discorreu sobre os
contornos políticos dados a citação do Governador Flávio Dino na
“Operação Lava Jato”. Por sua vez, o Deputado Fábio Braga criticou a
lentidão na duplicação da BR-135, destacando que a demora dessa obra
tem causado grandes transtornos para todos que necessitam transitar
naquela área. Na Tribuna o Deputado Eduardo Braide relatou sua alegria
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 083/2017 bem como o seu
compromisso em relação a agilidade da tramitação do referido Projeto
nesta Casa, parabenizando os agentes comunitários de saúde do Maranhão
por essa conquista. Em seguida, ouviu-se o Deputado Rigo Teles que
informou ter protocolado um Requerimento para criação da Frente
Parlamentar em defesa da Implantação do Campus da Universidade Federal
do Maranhão – UFMA, na região Central do Estado do Maranhão. No
seu turno, o Deputado Professor Marco Aurélio cumprimentou os agentes
comunitários de saúde presentes na galeria e relatou sua felicidade com a
escolha do novo Bispo da Diocese de Imperatriz. Por fim, a Deputada
Valéria Macêdo destacou seu comprometimento com a aprovação do
Projeto de Lei nº 083/2017 e registrou a importância dos agentes comunitários
de saúde e de endemias para população brasileira e maranhense
parabenizando esses profissionais pela união e mobilização da classe na
luta por seus direitos. Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno
Expediente, o Presidente informou que as inscrições dos Deputados Júnior
Verde, Sérgio Vieira, Vinícius Louro e Wellington do Curso ficaram
transferidas para a próxima Sessão Ordinária e declarou aberta a Ordem do
Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro e segundo turnos do
Projeto de Lei nº 074/2017, do Deputado Stênio Rezende, que foi retirado
da Ordem do Dia, por acordo das lideranças com a anuência do autor. Em
seguida, ele anunciou a discussão e votação, ainda e primeiro e segundo
turnos do Projeto de Lei nº 083/17, de autoria do Poder Executivo,
encaminhado pela Mensagem nº 015/17, que institui a Política Estadual de
Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do Maranhão
e do Projeto de Resolução Legislativa nº 015/2017, de autoria do Deputado
Stênio Rezende, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Senador
José Agripino Maia, que dependiam de parecer das comissões e suspendeu
os trabalhos para que a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, a
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e a Comissão
de Saúde emitissem os respectivos pareceres. Reabertos os trabalhos, o
Presidente da CCJC, Deputado Professor Marco Aurélio, informou que o
Projeto de Lei nº 083/17 e o Projeto de Resolução nº 015/2017 foram
aprovados pelas respectivas Comissões. Assim, o Presidente da Mesa
submeteu à apreciação do Plenário o Projeto de Lei nº 083/17, do Poder
Executivo, o qual foi aprovado e encaminhado à Sanção Governamental.
Em segundo turno, regime de urgência foi colocado em votação o Projeto
de Lei nº 010/2017, também de autoria do Poder Executivo, que institui o
Programa Mais Asfalto, no âmbito do Estado do Maranhão. Na sequência
foi anunciada a votação em destaque da Emenda do Deputado Eduardo
Braide, que foi discutida e encaminhada a votação pelo autor, assim como
pelo Deputado Edilázio Júnior. Ambos defenderam o acolhimento da
Emenda cuja votação também foi discutida e encaminhada pelo Deputado
Bira do Pindaré que se manifestou contrariamente a mesma, defendendo a
aprovação do Projeto na sua forma original. Em seguida, o Deputado
Eduardo Braide solicitou votação nominal à referida Emenda. Submetido a
apreciação do Plenário o pedido de votação nominal foi negado e a Emenda

rejeitada contra os votos dos Deputados: Eduardo Braide, César Pires,
Adriano Sarney, Sousa Neto, Josimar de Maranhãozinho, Edilázio Júnior
e Max Barros. Em seguida foi aprovado o Projeto de Lei nº 010/2017, no
seu texto original, registrando-se a abstenção dos Deputados: Eduardo
Braide, César Pires, Adriano Sarney, Sousa Neto, Josimar de
Maranhãozinho, Edilázio Júnior e Max Barros, sendo o Projeto
encaminhado a Sanção Governamental. Em primeiro e segundo turnos,
regime de urgência, foram aprovados os Projetos de Resolução Legislativa
nº 015/2017, de autoria do Deputado Stênio Rezende, que concede título
de Cidadão Maranhense ao Senador José Agripino Maia, com parecer
verbal favorável da Comissão, de Constituição, Justiça e Cidadania, sendo
esta matéria encaminhada a promulgação. Em segundo turno, tramitação
ordinária foram aprovados e também encaminhados à promulgação os
Projetos de Resolução Legislativa nºs: 036/2016, de autoria do Deputado
Professor Marco Aurélio, que concede Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Tenente - Coronel PM George Silva Cavalcante;
037/2016, do mesmo autor concedendo o título de Cidadão Maranhense
ao Senhor Carlos Hermes Ferreira da Cruz; 040/2016, de autoria dos
Deputados Doutor Levi Pontes, Rigo Teles e Stênio Rezende, que concede
a Medalha “Manoel Beckman” ao Juiz de Direito Sebastião José Lima
Bonfim. O Projeto de Resolução Legislativa nº 033/2016, de autoria do
Deputado Edson Araújo, ficou transferido para a próxima Sessão devido a
ausência do autor. Em seguida foram aprovados os Requerimentos nºs:
209/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde solicitando que seja
realizada uma Sessão Solene no dia 08 de junho de 2017, às 11h, para
entrega da Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Izac Muniz Matos,
Coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão; 216, 217 e 218/
2017, todos de autoria do Deputado Júnior Verde, solicitando que seja
registrado nos Anais desta Casa Votos de Congratulações aos Municípios
de São Félix de Balsas, Codó e Santa Quitéria do Maranhão pela passagem
de seus aniversários comemorados no mês de abril; Requerimentos nºs:
227/17, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio, solicitando que
seja realizada uma Sessão Solene em comemoração aos 100 anos do Banco
do Brasil no Estado do Maranhão; 233/2017, de mesma autoria, solicitando
a realização de uma Sessão Solene, no dia 08 de junho de 2017, para entrega
da Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Felipe Camarão. Sujetos a
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 228/2017, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, enviando Mensagem de Pesar
ao Senhor Zilmar Mendes, pelo falecimento do Senhor Raimundo Silva,
ocorrido no dia 12 de abril, no Município de São Vicente Férrer e 229/
2017, de autoria do Deputado  Adriano Sarney, solicitando que seja
consignada nos Anais da Casa, Mensagem de Pesar pelo falecimento da
Senhora Marina Kiyokawa de Paiva, esposa do ex-Deputado Estadual
João Batista de Paiva, ocorrido na data de 12 de abril, em Imperatriz. Na
forma do Art. 113 do Regimento Interno, foram incluídos na Ordem do
Dia da próxima Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 234/2017, de
autoria dos Deputados Sérgio Frota; 235/2017, de autoria da Deputada
Graça Paz; 236, 237 e 238/2017 do Deputado Júnior Verde; 239, 240 e
241/2017, respectivamente dos Deputados Adriano Sarney, Fábio Braga e
Wellington do Curso. Inscrito no primeiro horário do Grande Expediente,
o Deputado Josimar de Maranhãozinho respondeu as críticas do Deputado
Federal Aluízio Mendes à atual prefeita de Cidade de Zé Doca e denunciou
uma série de irregularidades praticadas pelo prefeito anterior,
principalmente na área de educação. No Tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Vinícius Louro pela Liderança do Bloco Parlamentar Democrático
registrou sua felicidade pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2017 e
cumprimentou todos os Agentes Comunitários de Saúde por essa
importante conquista. O Deputado Wellington do Curso falando pela
Liderança do Bloco Parlamentar Independente  parabenizou os Agentes
Comunitários de Saúde pela a aprovação do Projeto de Lei nº 083/2017  e
em seguida, discursou em defesa do Exército Brasileiro, solicitando do
Governo Federal o fortalecimento das Forças Armadas. No Expediente
Final não houve orador inscrito. 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, 19 de abril de 2017. Deputado Humberto Coutinho -



SEGUNDA-FEIRA, 08 DE MAIO DE 2017                                                                                      DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
Presidente. Deputado Ricardo Rios - Primeiro Secretário. Deputado Stênio
Rezende - Segundo Secretário.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 27 DE ABRIL DE 2017 ÀS 11h

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão solene convocada através do Requerimento
nº 112/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney, em homenagem ao
Dia do Contabilista, comemorado no dia 25 de abril. Convido, para compor
a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Magno Vasconcelos, Secretário Adjunto
da Fazenda do Estado do Maranhão; o Senhor Antônio das Graças Alves
Ferreira, Presidente do Conselho Regional de Contabilidade; o Senhor
José Maria da Silva Filho, Presidente do Sindicato dos Contabilistas do
Estado do Maranhão; Senhor Gilberto Alves Ribeiro, Presidente do
Sindicato das Empresas e de Serviços Contábeis e das Empresas de
Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no Estado do
Maranhão; o Senhor Ranio de Jesus Azevedo Gamita, do Fórum Executivo
Tributário, Sindicont; o Senhor Flávio Olímpio, Contador e Consultor
Legislativo da Assembleia Legislativa. Eu gostaria também de chamar para
compor a Mesa uma jovem mulher, para que a gente não fique só com os
homens na Mesa, uma estudante, porque nós vemos as estudantes e eu
gostaria para compor a Mesa. Se o professor pudesse indicar, muito
obrigado. Agradeço a presença das entidades de uma forma geral e de
outros representantes do governo que aqui se encontram. Muito obrigado.
Quero agradecer também a presença da Fiema, das outras entidades
empresariais, dos alunos do curso de Contabilidade e de outros cursos que
estão aqui presentes, dos professores e professoras, da TV Assembleia,
dos membros da imprensa, dos funcionários desta Casa que fazem e sempre
fizeram um excelente trabalho nas nossas sessões solenes. Agradeço a toda
Mesa por ter vindo e, é claro, aqui eu falo em nome dos contabilistas, eu
não sou um, mas eu tenho respeito muito grande por eles, porque eu
aprendi aqui, nesse meu primeiro mandato, que eu tenho uma bandeira,
minha bandeira da iniciativa privada, minha bandeira que nós só
conseguimos desenvolver o nosso estado do Maranhão se nós tivermos o
incentivo da iniciativa privada. Eu realmente não acredito que máquina
pública por si só conseguirá de forma absoluta desenvolver o nosso estado
do Maranhão da forma que nós queremos e da forma que nós possamos
atingir os nossos potenciais que são grandes, são enormes, nosso potencial
econômico, nosso potencial social, potencial das pessoas e dos
maranhenses. Então acredito que só incentivando a nossa iniciativa privada,
os empresários, as pessoas, os produtores, só incentivando a nosso iniciativa
privada, os profissionais liberais, é que nós podemos um dia chegar onde
nós queremos chegar, em um desenvolvimento e em uma independência
maior do nosso povo, com educação, com dignidade e com a renda, mas
uma renda levada a sério, uma renda que não seja baseada na economia que
nós temos hoje, que é majoritariamente baseada no poder público. Hoje,
no interior do Maranhão, se você vai para uma prefeitura e o salário atrasa,
você tem todo o comércio daquele município atingido por aquele atraso do
salário, porque grande parte da circulação de valores daquele município é
feita pelo recurso que o poder público coloca no mercado. Então, eu quero
e acredito que nós podemos reverter essa lógica, incentivando as nossas
potencialidades e fazendo com que essa relação entre o que o poder público
gera e o que a iniciativa privada gera cada vez menor, ultrapassando assim
essa questão da dependência do poder público. De forma alguma eu estou
criticando as iniciativas do poder público para subsidiar ou apoiar de
alguma forma o complemento de renda, eu acho que isso é importante
também, principalmente nas famílias carentes, mas eu acho que é
importante, sobretudo, e aí, em longo prazo e demandando um pouco mais
de esforço, a gente incentivar de uma vez por todas a iniciativa privada que
é realmente o motor da nossa economia, ou deveria ser assim. Eu vejo
dessa forma, dando esse sermão sobre o que eu penso do desenvolvimento
do nosso Estado, que é baseado na iniciativa privada e que precisa ser
assim, fomentando as potencialidades do nosso estado que são muitas. Eu

vejo e aprendi na Assembleia Legislativa que, para que a gente possa
trabalhar a iniciativa privada de uma forma geral aqui no Maranhão, nós
precisamos dos contabilistas, pois são os contabilistas que entendem a
linguagem da Casa das Leis, que entendem as regras. São os contabilistas
que fazem essa intermediação. São os contabilistas que podem também
trazer críticas, mas também podem trazer a esta Casa, de uma forma geral,
sugestões para que a gente possa melhorar tanto aqui como em Brasília
também, em particular. Então são os contabilistas que entendem essa
linguagem e que podem fazer essa tradução, vamos dizer assim, para o
empresário, para aquele que está ali na ponta porque, além do próprio
contabilista muitas vezes ser empresário, são eles que entendem. E isso eu
aprendi porque várias vezes eu fiz aqui a audiências públicas diretamente
com as entidades empresariais e outras organizações, e eu não estou falando
apenas dos empresários, mas de outras organizações, cooperativas e tudo
mais, associações, e muitas vezes eles não entendem a linguagem das leis e
das regras. Eu já aprendi que quem pode fazer essa tradução de forma
melhor e de forma confiável, porque eu aprendi também que os empresários
e aqueles que estão ali do outro lado, na ponta, vamos dizer assim, confiam
nos contabilistas. São os contabilistas que vão passar isso para eles. Então
esse elo é fundamental, esse elo é importante, porque é esse elo que vai
fazer com que a gente possa chegar nesse desenvolvimento de que eu tanto
falei aqui no começo da minha fala, porque sem ter esse entendimento das
leis, sem ter esse entendimento das regras, e aqui eu não falo apenas das
leis da Assembleia Legislativa, das leis do Congresso Nacional, mas eu
também falo aqui das regras do Executivo, que está aqui presente, e é o
contabilista que vê aquilo e que traduz aquilo para as organizações. Claro
que é importante também o serviço daqueles contabilistas que também
trabalham nas entidades públicas, porque são eles que fazem com que a
gente possa melhorar também nesse setor, no setor público. Então eu
resolvi, após algumas audiências públicas importantes que nós fizemos
aqui nesta Assembleia Legislativa, com a presença dos contabilistas, fazer
essa justa homenagem, que não é homenagem do deputado Adriano, é a
homenagem da Assembleia Legislativa, tanto é que no convite é a
Assembleia Legislativa, por meio do seu presidente Humberto Coutinho,
que convida os contadores para esta sessão solene. Foi apenas um
requerimento que eu fiz para que a gente pudesse votar e aprovar esta
sessão solene, trâmites da Casa, mas quem está homenageando aqui são
todos os deputados, é a Casa, é a Assembleia Legislativa que está
homenageando todos os contabilistas, uma justa homenagem que acredito
que venha fortalecer a classe e que terá certamente o maior apoio nosso. E
eu quero aproveitar este momento, quero ser breve, mas aproveitar este
momento para dizer também que essas audiências públicas, esse contato
mais próximo que nós estamos tendo esta gerando na verdade um benefício
direto para o estado do Maranhão. Por exemplo, na última reunião que nós
tivemos com os contadores, muito proveitosa, na sala de comissões, nós
recebemos algumas indicações, algumas sugestões, em particular do fórum
que está aqui representado pelo Ranio nesta Mesa, e também do conselho
e dos sindicatos, pontos importantes que nós discutimos e que nós já
evoluímos para projeto de lei. Então hoje quero aqui dizer que dei entrada,
na Assembleia Legislativa, no Projeto de Lei nº 90/2017, que trata e que
dispõe sobre o instrumento eficaz de garantia do exercício das prerrogativas
do profissional contábil, na esfera estadual, quanto aos atos e procedimentos
administrativos e da observância da tabela oficial de seus honorários no
âmbito do estado do Maranhão. Projeto de lei que já dei entrada e que eu
tenho detalhado. Depois eu quero passar para cada um de vocês, para que
vocês entendam. Como ainda está em trâmite na Assembleia Legislativa,
ainda tem espaço para outras sugestões. Isso aí já é um projeto, já foi uma
sugestão da categoria, mas ele ainda está aberto para outras sugestões e
para mais debates. Também podemos fazer outras reuniões para tratar
desses projetos que são três. Esse é um, que é muito importante, mas nós
temos outro, que é o Projeto de Lei nº 91/2017, que altera o dispositivo da
Lei nº 9.096, de 18 de dezembro de 2009, que institui o Fórum Permanente
Maranhense das Microempresas e as Empresas de Pequeno Porte, um
micro fórum que na verdade existe, mas nunca foi efetivamente colocado
em prática. De repente, após essa lei que já altera o microfórum, prestigiando
e dando espaço ao contador, ao profissional contabilista. Então que a gente
possa também reativar esse debate na Assembleia Legislativa. Então, tendo
em vista as disposições do Art. 76 da Lei Complementar Federal n.º 123,
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porque o microfórum maranhense é baseado no microfórum nacional, a
partir da Lei Complementar Federal n.º 123, a Lei das Micro e Pequenas
Empresas, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar nº
128, de 14 de dezembro de 2008, e do Decreto 6.174, de 1º de agosto de
2007. Aqui nessa lei nós alteramos o Art. 3º e colocamos entidades de
apoio e representação no segmento de microempresas e empresas de
pequeno porte, o Conselho Regional de Contabilidade, para representar
os contabilistas no microfórum. Temos aqui, por fim, um último Projeto
de Lei, o de nº 92/2017, que altera o dispositivo da Lei nº 7.765, de 23 de
julho de 2002, que regula o Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais,
TARF, e dá outras providências. Aqui nós temos representantes da Cefasc
que está me olhando aqui, mas é uma luta nossa e nós vamos trabalhar para
que a gente possa também ter um profissional contabilista, do Conselho
Regional de Contabilidade, fazendo parte do Tribunal Administrativo de
Recursos Fiscais. Eu acho que é importante que nós tenhamos esse
representante. Então são esses três projetos de lei que deixei para anunciar
publicamente aqui nesse nosso evento, a fim de que a gente possa dar
início as nossas tratativas. Eu agora gostaria de registrar, como já fiz
anteriormente, os acadêmicos e graduados do curso de Ciências Contábeis
e profissionais de contabilidade: a Patrícia Cristina Pires Sales, da
coordenação do Curso de Ciências Contábeis do Ceuma. Muito obrigado.
Claudiana Saketo, representante da Faculdade Pitágoras e CRC Jovem.
Muito obrigado. Nilton Prazeres, vice-presidente do Conselho Regional
de Contabilidade. Obrigado pela presença. Eraldo Campelo, conselheiro
do Conselho Federal de Contabilidade. Carlos Travelo, contador. Roberto
Bastos, relações institucionais da Fiema, representando aqui o presidente
da Fiema, o Baldez. E o Dr. José Olívio, vice-presidente, representando o
presidente da Jucema. Muito obrigado. Inclusive nós fizemos também
uma audiência pública com a Jucema e os contadores e outras entidades
aqui na Assembleia Legislativa, foi muito proveitosa, precisamos refazer
agora para saber das atualizações. Agora eu gostaria de saudar a Senhorita
Darlene Diniz, que é estudante e a quem eu pedi, agora há pouco, para
representar os estudantes de contabilidade e o gênero feminino aqui na
Mesa, a Darlene Diniz. Muito obrigado, Darlene. Eu gostaria agora de
conceder a palavra ao Senhor Antônio das Graças Alves Ferreira, presidente
do Conselho Regional de Contabilidade.

O SENHOR ANTONIO DAS GRAÇAS ALVES FERREIRA –
Bom dia a todos e a todas. Em um primeiro momento, quero agradecer a
presença de todos os profissionais contáveis, aos estudantes, aos nossos
colegas de conselho aqui, aos ex-presidentes, já alguns nominados pelo
deputado Adriano Sarney, mas destacar também a nossa vice-presidente
do movimento do profissional, representando aqui a ala feminina, Maria
de Nazaré dos Santos Barros. Também os conselheiros Fernando José, o
Nilton Prazeres, já nominado, vice-presidente da Administração, o Eraldo
Campelo, nosso representante do Conselho Federal, o pessoal do fórum,
aqui o Felipe, os outros aí para não esquecer ninguém, o nosso vice-
presidente da área técnica, Francisco Gilvan, que também é coordenador
do Curso de Ciências Contábeis da UFMA, e os demais colegas profissionais
que aqui se encontram. Quero agradecer em primeira instância essa honra
que está sendo dada ao profissional da contabilidade pelo reconhecimento
do seu dia. Antigamente nós falávamos Dia do Contabilista, mas,
modernamente, atualizando, esse contabilista envolve o técnico em
contabilidade formado em nível médio que deixou de ter o seu registro a
partir de 02 de junho de 2015. Com a força da atualização da nossa norma
que regulamenta a profissão no Brasil, o contador é aquele formado em
nível superior. Então esse termo contabilista passou mais modernamente
a ser chamado de profissional da contabilidade, embora a gente ainda tenha
aquele costume de chamar de contabilista. Eu quero aproveitar para agradecer
a presença, na Mesa, do Excelentíssimo Senhor Deputado Adriano Sarney,
do Senhor Magno Vasconcelos, representando a Secretaria da Fazenda,
que é o secretário adjunto da Fazenda do Estado do Maranhão. O Francisco
Gilvan, que eu já falei que é o presidente da Academia Maranhense de
Ciências Contábeis, coordenador do curso de Ciências Contábeis da UFMA
e vice-presidente técnico do conselho. O José Maria da Silva Filho,
presidente do Sindcontma, o nosso Sindicato dos Profissionais de
Contabilidade. O Gilberto Alves, presidente do Sescap. Eu não vou ler o
nome todo porque senão passaria o tempo todo falando aqui desse sindicato

que é muito grande. Ranio de Jesus Gamita, representando o Fórum
Executivo Contábil. O Flávio Olímpio, contador e consultor legislativo da
Assembleia, nosso colega, foi professor nosso quando eu atuei lá no
Uniceuma há muito tempo. A Senhora Darlene Diniz, estudante de
Contabilidade. Então, feitas essas nominações da Mesa, o que nós queremos
dizer no primeiro instante? Nós somos um exército do bem. Nós hoje, essa
informação pesquei aqui no site federal que é atualizado diariamente, somos
528.342 profissionais ativos e registrados no Sistema Contábil Brasileiro
e também 59.377 organizações contábeis. No Maranhão, nós somos 7.200
profissionais ativos, representando aí 1.36% da classe contábil do País e
474 organizações, representando 0,8% de todas as organizações do País.
Então, colegas contadores, estudantes, profissionais de forma geral e demais
convidados para esta sessão, o que nós podemos destacar da profissão
contábil? O contador é o primeiro profissional a ser chamado na hora de
constituir uma organização, seja ela de iniciativa pública ou privada. Então,
se esse profissional é o primeiro a ser chamado, significa dizer que nós
somos muito importantes. É como se nós fossemos médicos das empresas
e das organizações, nós as vimos nascerem, crescerem se desenvolverem e
até a sua morte, porque também precisam de nós na hora de dar baixa nos
registros competentes. Nós somos aqueles profissionais que temos o
conhecimento, que pudemos ajudar a classe empresarial, também as
entidades sem fins lucrativos, as entidades com fins sociais. Então, se nós
temos esse conhecimento e se nós somos tão importantes e por que não
ter o reconhecimento da sociedade? Entendo que nós já evoluímos bastante,
e deixamos de ser aquele guarda livros e, o próprio nome já dizia, nós
éramos responsáveis por guardar os livros das entidades, hoje não se fala
mais em guarda livros. A evolução da sociedade, a evolução dos negócios,
de uma forma geral, nos impôs uma condição de participantes ativos desse
processo de crescimento e desenvolvimento de qualquer entidade e de
qualquer município, de qualquer Estado e de qualquer nação. Se nós somos
tão importantes, por que não colocarmos isso presente na sociedade?
Existe aquela comparação que se faz com o ovo de galinha, com o ovo de
pata, por exemplo, por que o ovo de galinha é mais demandado, é mais
procurado e todo mundo gosta de ovo de galinha e ou pelo menos não
usam no dia a dia o ovo da pata? Porque a galinha quando põe ovo ela sai
gritando e todo mundo dizendo que colocou o ovo. Então, se nós somos
tão importantes assim, por que não dizer isso e não demostrar isso para a
classe empresarial e para a sociedade de forma geral? Então, às vezes, a
culpa é nossa, nós precisamos mudar essa postura de ficarmos
enclausurados, envolvidos em nós mesmos, esquecendo que nós somos os
produtores de informações. Nós temos o principal produto das empresas
das entidades, que são as informações, somos nós que produzimos e, às
vezes, elas são trabalhadas e são divulgadas por outros profissionais, eu
sempre brinco com o seguinte: que nós produzimos e outros ganham o
dinheiro com a informação que nós produzimos. Então, nós precisamos
sair dessa clausura, precisamos mostrar a todo mundo da nossa importância,
então, mais uma vez, agradecer esse momento pela iniciativa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão pelo Projeto, pela iniciativa do
Requerimento do nosso deputado Adriano Sarney e ficamos bastante
satisfeitos no momento que ele nos apresenta 3 Projetos de sua iniciativa
que vão contribuir sobremaneira sobre nossa atuação no mercado de
trabalho. Quero destacar aqui o seguinte: que o sistema contábil tem evoluído
bastante, como já disse, e que hoje participa efetivamente de todas as
decisões que são tomadas no Congresso Nacional, só para destacar, hoje
nós temos uma vice presidência institucional do Conselho Federal que
atua diretamente no Congresso Nacional. Destacando as demandas atuais,
nós participamos efetivamente da reforma do Código Comercial Brasileiro,
que é de 1850, portanto bem novinho e que está sendo atualizado com a
participação efetiva do Conselho Federal, reforma da Lei 4.320, que todos
nós que trabalhamos na área pública conhecemos aí que é de 1964, da
época do Regime Militar, está sendo atualizada, apesar de ser uma lei nova
ainda em termos de aplicabilidade, mas muita coisa precisa ser renovada.
Um papel importante que nós trabalhamos junto a prestação de contas
eleitorais, que foi outro ganho que nós tivemos por meio de discussões
com o Tribunal Superior Eleitoral e que saíram resoluções dessas eleições
passadas até a ultima e vai ser melhorado nas próximas eleições, que tenha
participação efetiva do profissional de contabilidade. Antigamente, nós
participávamos apenas como coadjuvantes; hoje nós somos ator principal.
Somos dois profissionais que assinam nossa prestação de contas é o
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advogado e o contador ou profissional da Contabilidade, que o técnico
também pode assinar e não mais uma participação só de assinar, da resolução
passada do TSE diz lá que nós devemos participar dessa prestação de
Contas, desde o início. Então, o partido, o candidato ou o comitê financeiro
e tal. No momento que ele movimentar o primeiro recebimento de doações
o contador já tem que está presente. Então, efetivamente, colegas, nós
estamos crescendo, estamos desenvolvendo e estamos participando
efetivamente desse momento na sociedade. Logicamente que precisamos
participar ainda mais e para não tomar o tempo dos demais, eu quero
agradecer e encerrar minhas palavras para dizendo o seguinte: juntos nós
seremos cada vez mais fortes. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO ADRIANO SARNEY
- Aproveitar e convidar todos aqui presentes a fazer parte da nossa Frente
Parlamentar em Defesa do Micro e Pequeno Empresário, participar do
lançamento desta Frente Parlamentar que, em breve, estarei, vou repassar
pra todos vocês com a presença do Presidente da Frente Parlamentar em
Defesa da Micro e Pequena Empresa do Congresso Nacional, nós estamos
trazendo para o Maranhão também essa Frente Parlamentar para que a
gente possa assim incentivar o empresariado e a presença dos contabilistas
é essencial para que essa Frente Parlamentar trabalhe e funcione, tanto é
que um cargo de diretoria da Frente Parlamentar será dado ao um
representante contabilista. Concedo agora a palavra ao senhor Gilberto
Alves Ribeiro, Presidente do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis
e das Empresas de Assessoramento, Perícias, Informações e Pesquisas no
Estado do Maranhão.

O SENHOR GILBERTO ALVES RIBEIRO – Bom dia a todos
profissionais contábeis, empresários contábeis, estudantes, deputados.
Hoje, como é um dia especial, eu peço permissão ao meu presidente
Gracias, que já nominou toda a Mesa e eu quero fazer novamente porque
eu acho que a classe contábil hoje tem que agradecer este dia e essa presença
neste Plenário. Que esse dia seja um início da entrada definitiva da classe
contábil dentro da Assembleia Legislativa, solicitando maior participação,
não só nesses três projetos que o Deputado Adriano Sarney já apresentou,
mas em até em formação de uma Frente Parlamentar também, por que não
de empresários contábeis, de empresas de contabilidade, coisas, Deputado,
que já estamos fazendo no município, já está em pleno andamento essa
Frente Parlamentar. Excelentíssimo Senhor Deputado Adriano Sarney,
Excelentíssimo Senhor Magno Vasconcelos que hoje também é uma pessoa
que está junto com a gente em todos os eventos baseado também como
Secretário. Senhor Antônio das Graças Alves Ferreira grande amigo e
presidente do Conselho de Contabilidade. Senhor Francisco Gilvan
presidente da nossa Academia de Ciências Contábeis a qual eu tenho
orgulho de fazer parte. Senhor José Maria da Silva Filho também guerreiro
presidente do SINDICONT Maranhão, Sindicato dos Contabilistas. Senhor
Ranio de Jesus Azevedo Gamita, uma nova adesão, uma pessoa que está
trabalhando junto com a classe contábil na parte profissional e nas tratativas
técnicas. Senhor Flávio Olímpio, contador e consultor da Assembleia
Legislativa. Senhora Darlene Diniz, estudante de contabilidade do CEUMA
que, brevemente, será nossa colega profissional. Senhoras e Senhores,
como já falaram hoje é um dia para nossa classe contábil de grande alegria,
não por toda nossa trajetória de trabalho e serviços dentro das instituições
públicas e das empresas privadas. O Deputado Adriano Sarney foi muito
feliz quando falou da ingerência do Estado dentro das empresas e dentro
do setor privado, isso nós contadores nós sentimos na pele todos os dias,
é um reflexo profissional das nossas queixas junto a Secretaria de Fazenda
Estadual, Secretaria Municipal. E muitas vezes, a gente é uma coisa que
não coa, bate e ali fica, porque a gente se sente sem força de mudar a
legislação que aqui chega e que nos é passado de garganta abaixo, sem a
gente poder detalhar aquilo e participar das tratativas dessas leis. Isso está
nos levando a ter um processo sair da nossa, por trás das nossas mesas,
das nossas gestões enquanto entidades para participação política desse
Estado no âmbito municipal, estadual, pois no federal também nós já
temos uma Frente Parlamentar da FENACON. Eu gostaria de dizer que
hoje, como o Garcia já colocou, o Conselho Federal representa em média
520 mil empresas, mil profissionais no país inteiro e nós temos hoje
também que a pirâmide de contábil no Brasil é formada pelo SFC, pelas

Academias de Ciências Contábeis, pela Federal Nacional das Empresas de
Serviço Contábil, pelos sindicatos, SESCON’s, SESCAP’s, que têm na
sua base 400 mil empresas representadas no Brasil inteiro. Aqui no
Maranhão, o SESCAP, que é o Sindicato das Empresas de Serviços
Contábeis, representa cerca de 428 empresas em São Luís e 371 empresas
no restante do Estado. Dessas empresas, nós representamos, o SESCAP
representa 60 atividades e todas elas sofrem no dia a dia a questão de
atendimento junto aos órgãos públicos, de atendimento junto ao setor
político e isso, a partir de hoje, nós queremos buscar como tratativa e
tendo o Deputado como nosso interlocutor. Eu acho que é a base que nós
temos que fazer para que a gente, que entende como o próprio deputado
falou, de deglutir essas leis todas, esse projetos todos, possamos assessorá-
lo e passar a ele todas as informações do que está acontecendo com as
micro e pequenas empresas, com a grande ingerência do Estado nas
instituições privadas que travam o processo, pois quem emprega, apesar
do Deputado falar que na maioria dos municípios quando há atraso de
salários trava o município, mas quem verdadeiramente emprega nesse país
e nesse Estado são as micro e pequenas empresas. E a elas o Estado deve
dar atenção, fazendo com que elas paguem os impostos de maneira mais
fácil, com uma tratativa melhor, que nós contadores possamos ir aos
órgãos de estados e municípios e ser melhores tratados, que a gente possa
ter um canal imediato que tenha um fluxo de retorno também imediato. É
essa a bandeira do SESCAP, aqui no estado do Maranhão, para que a gente
possa avançar. O nosso dia, o Dia do Contabilista é dia de homenagem, é
dia de alegria, é bem prático também dizer, como o professor Gracias
falou, que nós já avançamos muito, mas há muito o que fazer, o perfil do
profissional contábil mudou, a maneira do profissional contábil se vestir
mudou, e isso não é ainda o final, o perfil do profissional antes de
profissional que nas escolas que ele já tem que ter esse perfil e eu vejo a
professora com o trabalho imenso pela frente a fazer como outros
professores, para mudar esse perfil a partir da base da escola. Eu queria
dizer também que o sistema FENACON, SESCON e SESCAP, a
FENACON hoje é a maior federação de serviço do País, nós temos uma
universidade corporativa, UNIFENACON que funciona via web que
qualquer professor ou aluno pode adentrar e fazer sua inscrição e ver a
base dos cursos, nós temos 400 cursos na nossa base, somos donos de
uma certificadora digital de segunda raiz espalhada pelo Brasil inteiro com
vários postos de certificação digital, ou seja, o profissional contábil moderno
está altamente amparado na tecnologia para crescer, basta ele se movimentar
e procurar as entidades de classe representativas para que possam se
ajustar e daí crescer. Eu espero novamente e eu digo isso que este seja o
marco, esse dia hoje seja um marco da adesão estado com o setor contábil
maranhense, seja ele público, privado e todas as atividades. Queria
parabenizar todos por nosso dia e que seja um sempre dia de sucesso
daqui para frente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Concedo a palavra ao senhor Ranio de Jesus
Azevedo Gamita, representando o Fórum Executivo Tributário dos
Contabilistas.

O SENHOR RANIO DE JESUS AZEVEDO GAMITA –
Inicialmente, eu quero cumprimentar vocês que estão na plateia e, de
forma bem específica, a equipe do Fórum Executivo Contábil, que se faz
representada nesse momento pelo nosso diretor, o Felipe Arnor, Raquel
Spin, Nubia Souza, Alex Almeida, Radames Santos e também pela Leudelir
Pereira. Mas também não posso esquecer-me de fazer citação em relação
à professora Iomara, que representa aqui o IMEC, a professora Patrícia,
que representa o Uniceuma. Eu não sei se o professor Souzias, da FACAM,
já se faz presente. Mas preciso saudá-los, porque, durante essa semana,
eles, de forma bem específica, abriram suas faculdade e receberam o Fórum
Contábil para o ciclo de palestras e levando um pouco mais o que é prática
para o nosso dia a dia para dentro das faculdades, que é isso que os nossos
alunos realmente precisam também. Quero fazer menção ao colega Franklin,
que representa, ele é diretor da Confederação chamada APROCON,
também gostaria de fazer menção à Claudiana, que é colega professora do
Pitágoras, ao professor Francisco, a professora Nazaré, e, se assim nós
fôssemos falar, terminaria nosso tempo que me falaram que eu tinha mais
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ou menos 40 a 60 minutos. Então, eu tenho um monte de papel pra ler e
por volta de 1 hora da tarde, nós estaremos saindo para o almoço. Mas
muito bem, eu quero também cumprimentar todos que fazem parte da
Mesa, pra mim também é uma alegria muito grande hoje estar falando em
nome dos profissionais contábeis. Os profissionais que hoje sem ele o
nosso país, sem esse profissional o país estaria totalmente quebrado. A
verdade é essa, sem nós, sem essa mão de obra que é tão preciosa, hoje nós
teríamos seríssimos problemas financeiros e orçamentários, econômicos e
contábeis na nossa Nação. Mas eu gostaria também de ressaltar que já faz
muito tempo que nós estamos começando a intensificar isso por meio de
uma luta, por meio de um grupo técnico de estudo, que nós não somos
apenas meramente preparadores de uma escrituração contábil, nós não
somos simplesmente apuradores de débito e crédito, nós não somos
simplesmente elaboradores de imposto no final de um determinado período.
Não! Nós contadores, nós técnicos, nós profissionais da contabilidade,
nós trabalhamos dentro de uma ciência. E como nós trabalhamos dentro de
uma ciência, isso quer dizer que nós precisamos estar trabalhando com
isto, nós trabalhamos com a razão e não há melhor conceito do que trabalhar
com a razão do que aquele conceito de que Deus nos deu lá no Livro de
Provérbios: “Trabalhar com a razão é trabalhar com sabedoria”. É realmente
levantar dessa cadeira onde é tão confortável todos os dias estar, que é tão
confortável reclamarmos, é tão confortável falar que não está bom, mas
nós não podemos apenas falar; não está bom. Nós precisamos efetivamente
apresentar uma política de boas práticas, para que aquilo que não está
funcionando possa efetivamente funcionar. Este é o meu papel e é o teu
papel também, nós não estamos aqui para fazer ou contar lorotas, não!
Nós estamos aqui efetivamente para mudar e nós não podemos ser pessoas
ordinárias, nós profissionais da contabilidade, nós não somos ordinários,
nós somos profissionais extraordinários, nós sempre fazemos muito mais.
Muito mais do que aquilo que nós deveríamos estar fazendo. E é por isso
que hoje nós estamos aqui, para dizer que nós, nós contabilistas, nós
profissionais da contabilidade, nós somos um instrumento de suma
importância para a economia e para a sobrevivência do nosso país. O
professor Gilberto falou com muita propriedade, o que nós queremos não
é apenas chegar ao final do mês e calcular imposto. Não! Isso não é ciência.
Dessa forma, eu estou me transformando simplesmente em uma máquina.
O que nós queremos como profissionais da contabilidade é ser chamados
para discutir qualquer que seja o assunto econômico, qualquer que seja o
assunto orçamentário, qualquer que seja o assunto financeiro, qualquer
que seja o assunto tributário, é isso que nós queremos. Nós queremos
estar participando seja na Assembleia Legislativa, nível estadual, seja nível
municipal, seja nível federal, seja nível mundial, seja aonde for. E se nós, se
nós profissionais, se a gente entendesse o tamanho do nosso papel, dentro
de um contexto econômico, financeiro e contábil de um país, nós não
estaríamos mais chorando pelos cantos dessa cidade. Nós estaríamos
efetivamente levantando e falando aonde é que eu posso servir, afinal de
contas, foi isso o que o nosso Mestre maior nos disse: “Eu não vim pra ser
rei, eu vim para servir”. Ser rei é bom, ser o primeiro do biscoito é melhor
ainda, mas a orientação que nós temos é que nós estamos aqui para servir
e é exatamente por isso que eu quero parabenizar cada um de vocês que são
profissionais, que são estudantes, porque são pessoas brilhantes e podem
ter certeza de que vocês estão hoje na melhor profissão que há, não tem
outra. O médico cuida de gente, muito bem. Mas para que a gente possa
estar vivo, sobrevivendo, se a gente precisa de riqueza e quem cuida da
riqueza, quem dá as orientações técnicas, não é o médico da saúde, são os
médicos da contabilidade. Ontem, eu me arrisquei a dizer numa das palestras
o seguinte: O nosso Deus, o nosso criador, foi aquele que fez a primeira
integralização. Sabe aonde é que está a primeira integralização, está lá no
livro de Gênesis, quando Ele fez a primeira criação, Ele fez o lançamento,
PL, lá para o ativo circulante, e ali quando ele fez aquele lançamento, nós
somos devedores para com Ele, Ele é o credor, é Ele que é o credor, nós
estamos aqui hoje também para agradecer a Deus, porque sem Ele nós
estaríamos terminantemente perdidos. Portanto, colegas, para não estender
muito, que possamos realmente não ser apenas uma simples máquina, que
todos os meses nós passamos 75% do nosso tempo, 75% do nosso tempo
para cumprir declarações acessórias, 75%. Os outros 25% talvez seja pra
tomar uma água, pra tomar um café, pra comer um biscoito, pra colocar
uma conversa em dia com o colega e talvez pra pensar em fazer

contabilidade. Fazer a contabilidade no sentido de elaborar informação
gerencial, estratégica, para o meu e para o teu cliente também. E esse não
é o nosso papel, não é isso que nós aprendemos na faculdade. Sabemos
que tem a lei nº 6.404/76, nós sabemos que tem a alteração da lei nº 11.637,
ou é 11.638, não lembro agora e a 11. 941 também de 2009, todas elas nos
orientam a ser um instrumento, um instrumento de apoio para decisão do
empresário e da nação também. Então, Deputado Adriano, Secretário da
Fazenda, e todos os companheiros que aqui estão representando alguma
instituição, nós fazemos um apelo, que vocês possam nos colocar dentro
do processo de discussão de todos os assuntos inerentes a minha e a
profissão dos nossos colegas, porque é desse jeito que nós teremos, de
fato, uma profissão e um país melhor. Em todos os lugares, advogado fala,
em todos os lugares economista fala, em todos os lugares o médico fala,
mas o profissional contábil quase não tem vez e essa é a nossa oportunidade,
pessoal, de mudar isso, fazer com que nós possamos ser efetivamente
ouvidos. Se for necessário falar baixo, nós vamos falar baixo. Se for
necessário falar num tom mais médio, precisamos falar. Se for necessário
falar mais alto para que as pessoas nos escutem, vai ser feito assim. Isso é
como filho, nós falamos: “menino, não mexa! Você não pode virar que ele
vai e mexe. Menino, não mexa! Oh rapazinho você não me ouviu?” É mais
ou menos assim, nós precisamos estar unidos, chorar menos e fazer mais,
sabe por quê? Porque eu sou mais contador, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Passar a palavra ao senhor Magno Vasconcelos,
neste ato representando o Secretário de Fazenda do Estado do Maranhão.

O SENHOR MAGNO VASCONCELOS – Bom dia a todos, a
todas, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade que o deputado
está me dando de falar, eu não preparei nenhum improviso, nem um
discurso, até achei que eu não ia usar da palavra, ia só estar aqui presente,
representando a Secretaria de Fazenda e o Secretário Marcellus mas como
está me sendo dada essa oportunidade, eu não vou deixar de aproveitar.
Vocês estão de parabéns não só pelo dia, mas por terem escolhido um
representante jovem, atuante, como o nobre Deputado Adriano. Com
certeza, a Casa do Povo, aqui representada pelo nobre Deputado, agora
sim vai estar completa porque tem técnicos competentes, pessoas
realmente são de uma utilidade, como já foi dito aqui pelos representantes
que anteriormente falaram, imprescindível. Nós da Secretaria da Fazenda
trabalhamos com uma ação, com uma árdua missão, que é de cobrar imposto
e principalmente de cobrar imposto no momento atual em que vivemos de
dificuldades econômicas, de crise econômica e política que o país está
atravessando. Sabemos. Temos consciência da missão que estamos
desempenhando. Sabemos também da importância de nossos trabalhos,
assim também como sabemos da importância do trabalho de vocês. Sabemos
também que existem muitos pleitos, que existem muitas reclamações,
muitas queixas. Estamos trabalhando dentro da medida do possível para
solucioná-las. Eu já tive oportunidade, Deputado, de participar de uma
reunião na Associação Comercial onde estavam presentes mais de 300
contadores. Lá nós fomos inqueridos, perguntados, questionados sobre
várias ações da Secretaria de Fazenda e as coloquei, as expliquei e ficamos
lá de 8 até, salvo engano, 23h30 conversando. Eu sei que muita daquelas
questões não foram equacionadas, mas muitas avançaram e essa é a nossa
missão. Eu sou secretário adjunto e servidor de carreira. Sou auditor fiscal,
assim como o Marcellus também é auditor fiscal, só que é da Receita
Federal e eu sou da Receita Estadual e trabalhamos não só agora como
gestores, mas no nosso dia a dia nessa relação fisco, contribuinte e vocês
são as pessoas mais importantes nessa relação, porque o empresário, eles
conhecem muito no que se trata, principalmente na parte tributária, mas
como foi dito aqui, o profissional da Contabilidade não só trata de tributos,
ele é o assessor numero um do empresário e vocês podem ter certeza de
que essas ações que hoje a Secretaria de Fazenda do Estado tem
desenvolvido, de cobranças, de alertas, de contato com vocês têm no
fundo  valorizado muito mais ainda a profissão de vocês, porque muitos
empresários que não eram demandados,  como estão sendo agora,  talvez
por isso não reconheciam a importância do trabalho do profissional da
Contabilidade, e podem ter certeza de que vamos tirar desse limão uma
grande limonada. Então, o que pode estar parecendo um azedume, um
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azedo, uma relação difícil no fundo vai trazer grandes ganhos  a vocês, que
é nada mais nada menos do que o reconhecimento da importância do
trabalho de vocês. Então, nós reconhecemos  o secretário Marcellus pediu
viesse aqui participar desta solenidade,  que como já disse, é de uma
grandeza e bem representada aqui pelo deputado Adriano, a quem eu
gostaria fazer aqui,  fugindo um pouco do assunto, uma breve referência,
eu estava sentado ali, você passou e falou comigo, me levantei e o
cumprimentei e aí eu ouvi a sua voz, lembrei de seu pai Zequinha, que eu
tive a oportunidade de conhecê-lo, há mais de 30 anos, quando eu participei
da JDS - Juventude Democrática Social que funcionava bem ali, no baixo
Leblon, perto da Beira Mar, que nós tínhamos reuniões constantes lá. Era
uma iniciação política, o Zequinha depois foi deputado estadual , o
Alexandre Costa Junior foi deputado estadual, Pavão Filho que depois
veio a ser deputado estadual e hoje é vereador, a Sônia que foi prefeita de
uma cidade aqui próxima que parece que ela voltou novamente, o único
que não teve um cargo político foi o César Belo que também ele destoou
um pouco, mas ele participava muito também daquela época que tinha,
inclusive, uma oratória muito boa, seu pai também um grande orador,
excelente orador e todos se destacaram na política. Eu também participei
um pouco, na Universidade fui presidente de Diretório Acadêmico, ainda
era presidente do DCE e na minha instituição presidente de Sindicato,
auditor por duas vezes, três da Associação. Então aquilo foi uma grande
inserção para a gente. Então volto a dizer, lhe parabenizo pela sua iniciativa
em ter chamado os profissionais da área e os parabenizá-los aqui, na Casa
do Povo, porque aqui não é só a Casa dos Deputados é a Casa do Povo,
então muito obrigado a vocês, muito obrigado, deputado, pela oportunidade.
Bom dia a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ADRIANO SARNEY – Bom, aqui era para ser apenas uma Sessão Solene
homenageando o profissional da contabilidade, que agora aprendi a palavra
correta que nosso presidente me disse, contabilista é uma coisa do passado,
vamos dizer assim, agora é profissional da contabilidade, que até acho
melhor mesmo. Então era para ser apenas uma Sessão Solene, dia muito
importante homenageando a classe, acredito que em relação à Sessão Solene
do Dia do Contabilista, que hoje é o Dia do Profissional da Contabilidade,
acho que é a primeira aqui na Assembleia, já teve uma ou outra Sessão
Solene em relação ao ano da contabilidade, mas em relação à Sessão Solene
do Dia do Contabilista, foi dia 25, mas hoje estamos comemorando porque
aqui na Assembleia Legislativa as Sessões Solenes são às quintas-feiras,
então hoje pegamos a primeira quinta-feira após o dia oficial. Então era
para ser apenas esta Sessão Solene, mas daqui já tiramos muitas ideias,
ideias boas, os oradores aqui falaram muito bem. E quero comunicar que
nós vamos, Gilberto, fazer e colher as assinaturas a partir da semana que
vem para que a gente possa criar a frente parlamentar em defesa do
profissional da contabilidade, e para que a gente possa discutir nesse
âmbito. Essa questão da frente já foi levantada em outra reunião que nós
fizemos e nós naquele momento preferimos deixar apenas a frente
parlamentar do micro e pequeno empresário para trabalhar, para que a
gente não pudesse desviar muito o foco. Mas nós conversando aqui na
Mesa, a gente conversando aqui na Mesa a gente achou necessário, sim,
fazer a frente porque existem questões bem específicas da contabilidade
que só poderão ser tratadas no âmbito da frente parlamentar. E também
porque essa frente parlamentar, como todas as frentes parlamentares que
nós temos nos estados, tem uma ligação muito forte com a frente
parlamentar nacional do Congresso Nacional, que ao meu vê é de
fundamental importância aqui para toda a classe. E abrindo aqui e
começando iniciando os trabalhos da frente parlamentar em defesa do
profissional da contabilidade, nós vamos abrir uma ponte direta com o
coordenador e presidente da frente nacional. Então eu já deixo de já o
convite a todos aqueles que queiram participar. Já conversei com o Gilberto,
já conversei com o presidente e todos aqui da Mesa também para que a
gente possa marcar em breve uma ida a Brasília, uma reunião com o
presidente nacional da frente parlamentar lá de Brasília, para que a gente já
marque algumas questões com ele, algumas pautas. E o convide para vir
para São Luís para que a gente possa fazer o nosso lançamento local aqui
em São Luís. E aproveitar a nossa viagem para que a gente possa também
visitar, a bancada federal em Brasília os deputados federais, para que eles
também possam fazer parte da frente parlamentar nacional, que acredito

que nenhum deles fazem parte. Hoje em dia poucos fazem parte. E nós
temos uma bancada de 17 deputados federais e vamos fazer essa visita lá.
E aqui deixo o convite a todos vocês. Enfim, o que queremos dizer e marcar
também essa nossa Sessão Solene, parabenizar mais uma vez a todos os
profissionais da contabilidade, a todos vocês que estão aqui presentes de
forma geral. E também reafirmar, mais uma vez, que essa ligação entre o
contador, entre o profissional da contabilidade é muito importante, mas
não apenas o que vem daqui para aí para o profissional, mas muito mais
importante do que isso é a ajuda, e agora quero pedir a ajuda da classe, a
ajuda de vocês para esta Casa. A ajuda de vocês é essencial para que a gente
possa entender, os deputados aqui assim como os empresários, assim
como aqueles que os clientes de vocês também não são os profissionais
adequados para discutir somente os deputados, discutir os projetos de lei
que passam por aqui. Então essa ligação nossa é fruto também de uma
necessidade muito grande que sentimos na pele aqui que foi a aprovação de
alguns projetos de lei que passaram de forma muito acelerada nesta Casa,
sem a devida discussão e sem o devido conhecimento de toda a sociedade,
mas que precisa ser feito pelo contador, pelo profissional para que a gente
possa ter também nós deputados, porque sou economista e sou
administrador, não sou contador, então muitas vezes tive que recorrer à
ajuda do profissional da contabilidade para entender os projetos de lei que
passaram por aqui, que a grande maioria passou de forma, vamos dizer
assim, sorrateira, muito rápida, sem discussão, sem nada disso. Mas que
nós já aprendemos a lição e que os últimos que passaram por esta Casa já
tiveram mais dificuldades e, certamente, com esse apoio e com, vamos
dizer assim, esse conhecimento de toda a classe e essa musculatura que
vamos ter, a partir de agora, caminhando juntos, a Assembleia Legislativa
junto com os contadores e agora com a Frente Parlamentar também dos
micro e pequenos empresários, com as entidades empresariais nós vamos
assim conseguir discutir mais esses projetos, criar novos projetos para que
a gente possa sim trabalhar de forma mais adequada, aliado e alinhando o
pensamento e também a técnica. Bom, mais uma vez quero agradecer a
todos os membros da Mesa, mas em especial a todos vocês que vieram
hoje, em uma data um pouco complicada, porque é uma data que todos
vocês estão fazendo aí a apresentação, apresentando e finalizando as
declarações de imposto de renda, mas muito obrigado e isso só demonstra
que é do interesse da classe e demonstra também o interesse desta
Assembleia Legislativa de nos aproximarmos cada vez mais. Feliz Dia do
Profissional da Contabilidade, meus parabéns. Um grande abraço. E nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE,
REALIZADA AOS 03 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2017,
ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO LÉO FRANKLIN, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
DEPUTADO  GLALBERT CUTRIM – Presidente
DEPUTADO  FÁBIO BRAGA
DEPUTADA GRAÇA PAZ
DEPUTADO CABO CAMPOS
DEPUTADA ANA DO GÁS
DEPUTADO LÉO CUNHA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº002/2017 – Emitido ao Projeto de Lei nº 056/2017,

de autoria do Poder Executivo, que INSTITUI o Programa Maranhão
Verde, destinado a fomentar e desenvolver projetos voltados para apoio à
conservação e recuperação ambiental.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado GLABERT CUTRIM
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do voto

do Relator.
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SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 04 de maio de 2017.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 09/05/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 075/2017, de autoria da
Senhora Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a criação do Programa
“Pro-Meninas”, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO
MARCO AURÉLIO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 077/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade de se garantir às gestantes de alto risco o internamento em
hospitais da rede privada, com custeio pelo estado, para o caso de
constatada falta de leitos em hospitais da rede pública, e se tratar de
deslocamento iguais ou superior a 200 quilômetros - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 085/2017, de autoria da
Senhora Deputada Ana do Gás, que Assegura aos Servidores Públicos da
Administração Direta, Autárquica ou Fundacional, incluindo os funcionários
das Fundações mantidas ou instituídas pelos Estados a redução de carga
horária semanal para quem possuem filhos (as) portadores de deficiência
congênita ou adquirida - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 079/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a divulgação
dos nomes dos responsáveis administrativos e dos médicos responsáveis
pelas chefias de plantão nas entradas principais e de acesso ao público dos
hospitais, casas de saúde, prontos-socorros e ambulatórios localizados no
Maranhão - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

05- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 069/2017, de autoria
do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Institui, no âmbito do Estado
do Maranhão, o Dia Estadual da Prevenção, Controle e Orientação da
Osteoporose - RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

06- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 080/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui, no Estado de
Maranhão, o Cartão Acessibilidade para a pessoa com deficiência e dá
outras providências - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

07- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 084/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a divulgação
da Lei do Feminicídio nos estabelecimentos de Ensino Público no Estado
do Maranhão - RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

08- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 078/2017, de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigatoriedade do servidor da Secretaria de Estado da Saúde, informar à
Vara da Infância, da Juventude, e de Violência Doméstica, ocorrência que
envolva a criança, o adolescente ou o idoso com indício de maus-tratos -
RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

09- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 087/2017, de autoria
do Senhor Deputado Othelino Neto, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Rede Buriti do Povoado Bom Gosto, no Município de Tutoia,
no Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

10- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 081/2017, de autoria
do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que Considera de Utilidade Pública
o Conselho Regional dos Eixos do Parque Vitória a Parque Jair - G13, no
Município de São José de Ribamar, no Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;

11- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 089/2017, de autoria
do Senhor Deputado Cabo Campos, que Considera de Utilidade Pública o
Instituto Técnico de Ensino Profissionalizante - 11 ELO, no Município

de São Luís, no Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO
VINICIUS LOURO;

12- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2017,
de autoria do Senhor Deputado Eduardo Braide, que Propõe o Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Pedro Robson Holanda da Costa, natural
de Brasília/Distrito Federal - RELATOR DEPUTADO ANTONIO
PEREIRA;

13- MOÇÃO Nº 006/2017, de autoria do Senhor Deputado César
Pires, que Propõe Mensagem de Aplausos ao Presidente do Senado Federal,
ao Presidente da Câmara dos Deputados e aos Parlamentares da Bancada
Maranhense na Câmara dos Deputados e no Senado - RELATOR
DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 03 de maio de 2017. Máneton Antunes de Macêdo - Diretor
Legislativo

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Contratação de empresa para execução dos serviços de
engenharia de implantação de piso em granito no hall principal do pavimento
térreo do Edifício Sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Nos termos do art. 43, inciso VI, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de
1993 e do art. 13 da Resolução Administrativa nº 788/2011, de 09 de
agosto de 2011, HOMOLOGO o resultado da Tomada de Preços nº 006/
2016-CPL/ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº
019/2017-CPL/ALEMA e Pareceres da Procuradoria Geral/ALEMA e
Auditoria Geral/ALEMA, constantes nos autos do Processo
Administrativo nº 5371/2016-ALEMA e, AUTORIZO a emissão da
respectiva Nota de Empenho e celebração do Contrato Administrativo
com a empresa TRICONE CONSTRUÇÕES LTDA, com valor total de
R$ 165.825,86 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e vinte e cinco reais
e oitenta e seis centavos), nos termos do Edital e da Propostas vencedora.
Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São
Luís – MA, 04 de maio de 2017. Deputado Humberto Coutinho. Presidente.

Objeto: Registro de Preços de material e equipamentos para o
sistema de combate a incêndio, visando futuras e eventuais aquisições pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º,
inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/
1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do
artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da
Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 002/2017-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 004/2017-
CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 4742/2015-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com as empresas vencedoras do
certame: a KWA MATERIAIS LTDA para os Lotes 01, 05, 06, 08, 13 e
14, com valor global dos lotes de R$ 262.247,64 (duzentos e sessenta e
dois mil duzentos e quarenta e sete reais e sessenta e quatro centavos); a
P.H. BARROS SANTANA COMÉRCIO para os Lotes 02, 10 e 12, com
valor global de R$ 78.956,00 (setenta e oito mil novecentos e cinquenta e
seis reais); a M.C.S. DE LIMA ROOS para os Lotes 03, 04, 09 e 15, com
valor global dos lotes de R$ 195.045,00 (cento e noventa e cinco mil e
quarenta e cinco reais)) e a N. RIBEIRO DA SILVA EIRELI para os Lotes
07, 11 e 16, com valor global de R$ 112.284,12 (cento e doze mil duzentos
e oitenta e quatro reais e doze centavos), totalizando todos os lotes em R$
648.532,76 (seiscentos e quarenta e oito mil quinhentos e trinta e dois
reais e setenta e seis centavos), nos termos do Edital, seus anexos e das
Propostas vencedoras. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento
das normas legais. São Luís–Ma, 27 de abril de 2017. Deputado Humberto
Coutinho - Presidente.

Objeto: Registro de Preços de materiais elétricos nas espécies
luminárias visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do artigo 4º, inciso XXII,
da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do
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artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da
Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do Registro de
Preços objeto do Pregão Presencial nº 007/2017-SRP/CPL/ALEMA, em
conformidade com o Termo de Adjudicação nº 009/2017-CPL/ALEMA e
Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 0260/2017-ALEMA e autorizo a celebração da Ata de
Registro de Preços com a empresa vencedora do certame a KWA
MATERIAIS LTDA para o Lote 01 – R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);
Lote 02 – R$ 45.999,00 (quarenta e cinco mil novecentos e noventa e nove
reais); Lote 03 – R$ 21.899,00 (vinte e um mil oitocentos e noventa e nove
reais) e Lote 04 – R$ 56.879,00 (cinquenta e seis mil oitocentos e setenta
e nove reais), totalizando os lotes em R$ 124.777,00 (cento e vinte e
quatro mil setecentos e setenta e sete reais, nos termos do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–Ma, 27 de abril de 2017.
Deputado Humberto Coutinho. Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 018/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata da Contratação
de empresa especializada no fornecimento de arranjos florais e coroas com
flores naturais para atender os eventos institucionais da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes
de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 19 de maio de 2017, na Sala
de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição

dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 04 de maio de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL.  Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1334/2017-AL.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
torna público que realizará licitação na modalidade Pregão, sob a forma
Presencial, de nº 019/2017-CPL/ALEMA, cujo objeto trata do Registro de
Preços de material permanente, tipo “televisor tipo led smart tv de 43
polegadas com acesso a internet e wi-fi integrado e suportes para tv tipo
led”, visando futuras e eventuais aquisições pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 22 de maio de 2017, na Sala
de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia,
sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à disposição
dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª
feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser consultados e obtidas cópias
gratuitamente. Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na
Comissão Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de
Licitação assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para
consulta, no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”.
São Luís, 04 de maio de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS
LEAL. Presidente da CPL
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