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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/07/2017 – 3ª 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 11.07.2017

I –PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA
(REQ. Nº 506/2017)

1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2017, DE
AUTORIA DO MINISTERIO PÚBLICO DO MARANHÃO, QUE
ALTERA A LEI COMPLEMENTAR Nº 13, DE 25 DE OUTUBRO DE
1991. – DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

II –PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA

(REQ. Nº 506/2017)

2. PROJETO DE LEI Nº 172/2017, DE AUTORIA DO
MINISTÉRIO PUBLICO DO MARANHÃO. QUE CRIA CARGO
DE APOIO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO DO MINISTÉRIO
PUBLICO DO ESTADO DO MARANHÃO ALTERANDO O ANEXO
ll DA LEI ESTADUAL Nº 8.077/2004 E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.  – DEPENDE DE PARECERES DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA;
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E
RELAÇÕES DE TRABALHO; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 503/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO
EM REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 022/2017, QUE
CONCEDE MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO SENHOR
EDEILSON CARVALHO.  - TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DIO AUTOR EM PLENÁRIO.

4. REQUERIMENTO Nº 511/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, SUBSCRITO PELO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA CASA VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
CAROLINA, PELA PASSAGEM DE SEU 158º (CENTÉSIMO
QUINQUAGÉSIMO OITAVO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORREU NO
DIA 08 DE JULHO; OPORTUNIDADE EM QUE REQUER
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR ERIVELTON NUNES E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR VEREADOR EDVAN ALVES COSTA.

5. REQUERIMENTO Nº 512/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE

OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTO DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE VIANA, PELA PASSAGEM DE SEU 260º
(DUCENTÉSIMO SEXAGÉSIMO) ANIVERSÁRIO, QUE OCORREU
NO DIA 08 DE JULHO; OPORTUNIDADE EM QUE REQUER
TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR MAGRADO AROUCHA BARROS E À
CÂMARA DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO NA PESSOA
DO SEU PRESIDENTE, SENHOR VEREADOR VALTER SERRA.

6. REQUERIMENTO Nº 513/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE BREJO, PELA PASSAGEM DE SEU 147º
(CENTÉSIMO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 11 DE JULHO; OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR JOSÉ FARIAS DE CASTRO E À CÂMARA
DE VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR VEREADOR PAULO SÉRGIO SANTOS
DE CARVALHO.

7. REQUERIMENTO Nº 514/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DESTA
CASA VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE TURIAÇU, PELA PASSAGEM DE SEU 147º
(CENTÉSIMO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO) ANIVERSÁRIO, QUE
OCORRERÁ NO DIA 11 DE JULHO; OPORTUNIDADE EM QUE
REQUER TAMBÉM, QUE SE DÊ CIÊNCIA AO EXCELENTÍSSIMO
PREFEITO, SENHOR UMBELINO RIBEIRO E À CÂMARA DE
VEREADORES DAQUELE MUNICÍPIO NA PESSOA DO SEU
PRESIDENTE, SENHOR VEREADOR ELISON JOSÉ CUNHA
BATISTA.

8. REQUERIMENTO Nº 516/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 093/
2017, QUE DISCIPLINA O PROCESSO DE CRIAÇÃO,
ORGANIZAÇÃO E SUPRESSÃO DOS DISTRITOS NO ESTADO
DO MARANHÃO, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 517/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM SUBMETIDOS AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, OS PROJETOS DE LEI Nºs 028, 034, 035, 115 E
153/2017, TODOS DE SUA AUTORIA.

10. REQUERIMENTO Nº 522/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 165/2017, DE SUA AUTORIA.

11. REQUERIMENTO Nº 523/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM DISPENSADOS OS TRÂMITES
REGIMENTAIS, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO, EM REGIME
DE URGÊNCIA, NUMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A
REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, A MOÇÃO Nº
010/2017, DE SUA AUTORIA, MANIFESTANDO REPÚDIO À
DECISÃO DO GOVERNO FEDERAL DE RETENÇÃO DE
RECURSOS DO FUNDEB.

IV – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 515/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA DA
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SESSÃO PLENÁRIA REALIZADA NO DIA 05 DE JULHO DO
CORRENTE ANO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES
À FRENTE PARLAMENTAR DA MICRO E PEQUENA EMPRESA,
CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO.

13. REQUERIMENTO Nº 518/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS AUSÊNCIAS NAS
SESSÕES PLENÁRIAS DURANTE O PERÍODO DE 10 A 14 DE
JULHO DO CORRENTE ANO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE
DE PARTICIPAR, EM BRASÍLIA/DF, DE AUDIÊNCIA COM O
MINISTRO DO MEIO AMBIENTE, SUA EXCELÊNCIA SENHOR
SARNEY FILHO, PREVIAMENTE SOLICITADA CONFORME
OFÍCIO EM ANEXO, PARA TRATAR DO ORDENAMENTO DA
PESCA DO CAMARÃO NO LITORAL DO ESTADO DO
MARANHÃO E, TAMBÉM, PARTICIPAR DE REUNIÃO NA
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DA PESCA, BEM COMO,
MANTER CONTATO COM O SENHOR DAYVSON FRANKLIN
DE SOUZA, SECRETÁRIO NACIONAL DA AQUICULTURA E
PESCA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DAS
ATIVIDADES DA PESCA ARTESANAL PROFISSIONAL,
REPRESENTANDO A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.

14.  REQUERIMENTO Nº 512/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PESAR À
FAMÍLIA DE BOAVENTURA NERY DE OLIVEIRA NETO,
FALECIDA NO DIA 07 DE JULHO, AOS 79 ANOS, EM TERESINA,
PERSONALIDADE ILUSTRE NO MUNICÍPIO DE JENIPAPO DOS
VIEIRAS/MA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 11/07/2017 - TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 176/17, de autoria do Senhor Deputado

Adriano Sarney, que Isenta as Escolas Comunitárias com Título de Utilidade
Pública, do pagamento das faturas de água e de luz.

2. PROJETO DE LEI Nº 177/17,  de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que dispõe sobre a “Semana Estadual da Educação
Financeira” no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 178/17, de autoria do Senhor Deputado
Adriano Sarney, que institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 179/17, de autoria do Senhor Deputado
Stênio Rezende, que torna de Utilidade Pública a Associação Beneficente
dos Amigos Solidários Manga, no Município de Barão de Grajaú – MA.

5. PROJETO DE LEI Nº 180/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Associação de
Pescadores, Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do
Parque Florêncio – APAEPF do Município de São José de Ribamar,
Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 181/17, de autoria do Senhor Deputado
Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a Colônia de Pescadores,
Z-34 do Município de Santa Quitéria, Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 010/17, de autoria do Senhor Deputado Othelino
Neto, requer que após aprovação do Plenário, seja inscrita nos Anais da
Casa e enviada à Presidência da República Moção de Repúdio à decisão do
Governo Federal de retenção de recursos do FUNDEB.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/17,

de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
“Manoel Bequimão” ao Senhor José Hortêncio Pires dos Santos, 3º Sargento
PM 364/01.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/17, enviado

através da Mensagem Governamental nº 048/17, altera dispositivo da Lei
Complementar nº 170, de 15 de dezembro de 2014, que regulamenta o
Fundo Estadual de Combate ao Câncer.

2. PROJETO DE LEI Nº 175/17, enviado através da Mensagem
Governamental nº 049/17, que   autoriza o Poder Executivo a Conceder
Direito Real de Uso de imóvel ao Instituto Estadual de Educação, Ciência
e Tecnologia do Maranhão – IEMA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 173/17, de autoria do Senhor Deputado

Bira do Pindaré, que considera de Utilidade Pública o Instituto Alcantarense
das Comunidades Remanescentes Quilombolas.

2. PROJETO DE LEI Nº 174/17, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública a Associação Folclórica
Beneficente Bumba Meu Boi Estrela Maior – ASFBEM, com sede e foro
no Município de Paço do Lumiar, no Estado do Maranhão.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em 10/07/17.

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dez de julho de dois mil de dezessete.

Presidente Senhor Deputado Humberto Coutinho.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio

Pereira.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (lê texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 176 / 17

Isenta as Escolas Comunitárias com Título de
Utilidade Pública, do pagamento das faturas de água
e de luz.
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Art. 1º Ficam as Escolas Comunitárias com Título de Utilidade
Pública isentas do pagamento das faturas de água e de luz.

Parágrafo único. Para atendimento no disposto no “caput” deste
artigo será obrigatório a apresentação de Cadastro Nacional da Pessoa
Jurídica – CNPJ; certidões que comprovem a regularidade perante a União,
Estado e Município; escritura comprovando a titularidade da propriedade;
contrato de locação ou comodato, todos devidamente registrado; ou
justificativa judicial, no caso de posse.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de
90(noventa) dias.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 27 de junho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente.

JUSTIFICATIVA

 Os movimentos comunitários são de suma importância para o
desenvolvimento de muitas sociedades onde, com certeza, as desigualdades
sociais são constantes, ou onde essas desigualdades talvez não sejam tão
exacerbadas, mas sempre é preciso a cooperação geral na demanda de
objetivos comuns - o bem-estar de todos. Sempre é fundamental a
conjugação de forças para dinamizar o desenvolvimento de todas as partes
particulares de maneira harmônica, pois, desta forma, a evolução da atividade
econômica e política caminha de maneira igualitária, minorando os
diferenciais que geralmente ocorrem no desenrolar das atividades produtivas
da sociedade.

O trabalho comunitário deveria ser próprio de países socialistas
ou comunistas, entretanto, estas nações já têm por princípio, a prática
destas atividades e fazem no seu dia-a-dia. Contudo, os países capitalistas,
onde as desigualdades são constantes, já tem em seu corpo alguns ideais de
cooperativismo, tendo em vista que as saídas para as crises já não estão
somente nos princípios econômicos e nos acordos políticos de patrões e
empregados, mas nos apoios aos movimentos comunitários que tem dado
bons resultados nas nações subdesenvolvidas, como paliativos às
dificuldades que os povos pobres enfrentam nos tempos modernos. Este
trabalho tem por outro lado, deixado de lado as usurpações praticadas
pelos monopólios internacionais, fazendo aumentar absurdamente seus
lucros e por tabela, sua acumulação e concentração em detrimento da
igualdade internacional entre os povos.

As escolas comunitárias, nesse contexto, são importantes por
dois motivos fundamentais, tais como: a) supre parcialmente a questão do
ensino nas comunidades carentes e b) conscientiza as comunidades de sua
participação no processo educacional. Supre a questão do ensino
parcialmente, porque é dever do Estado proporcionar educação para todos,
entretanto, se as condições do Estado, como a crise enfrentada pelo Brasil
atualmente, não ajudam a que todos tenham acesso ao ensino do primeiro
e segundo graus, esse processo de associação já ajuda. E, em segundo lugar,
o processo de conscientização comunitário está em primeiro plano, tendo
em vista que os direitos e deveres do cidadão devem ser conhecidos por
todos indiferentemente de raça, classe social e religião, pois numa estrutura
oligopolista, não há interesse para que o cidadão conheça seus direitos e
viva sempre subjugado aos homens do poder, porta-vozes dos trustes
internacionais.

O problema da educação nos países subdesenvolvidos é grave
pelo número de analfabetos existentes, pela desqualificação da mão-de-
obra industrial, agrícola e de serviços e, sobretudo, pela baixa taxa de
investimentos em capital humano, pois isto incentiva a formação de bolsões
de miséria em bairros pobres e até mesmo o surgimento de cortiços e
favelas. Todavia, cabe ao povo, organizar-se em comunidades educacionais
para tentarem minorar este estado de coisas, proporcionando à população
pobre, pelo menos condições de sair do analfabetismo e já com este introito,
poder-se caminhar com seus próprios pés. A educação comunitária
deve ser abraçada por todos os comunitários, pois como se sabe é um
dever do Estado oferecer educação básica para todos, contudo se não
possível, os movimentos cooperativos devem assumir esta tarefa que
deve ter a participação de todos os habitantes.

Devido à importância que as escolas comunitárias têm para a
sociedade e a dificuldade que a maioria delas vem enfrentando para suprir
suas demandas operacionais (gastos com água e energia elétrica) peço a
aprovação do presente Projeto de Lei que visa isenta-las dos pagamentos
de tais tributos, a fim de ajudar na continuidade dos seus trabalhos.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 27 de junho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 177 / 17

Dispõe sobre a “Semana Estadual da Educação
Financeira” no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

Art. 1º Fica criada a “Semana Estadual da Educação Financeira”
no Estado do Maranhão.

Art. 2º A “Semana Estadual da Educação Financeira” será naquela
que coincidir com a Semana Nacional de Educação Financeira.

Art. 3º A “Semana Estadual da Educação Financeira” será destinada
à realização de eventos, seminários, palestras e atividades que busquem
estimular a educação financeira.

§ 1º Entre outros assuntos relacionados, deverão ser abordados os
seguintes temas relativos à educação financeira:

I – noções de economia monetária, fiscal e de capitais;
II – noções de planejamento financeiro; e
III – princípios contábeis, especialmente débito e crédito.
Art. 4º Os estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino

médio da rede pública e privada de ensino poderão incluir nos seus
calendários acadêmicos participação na “Semana Estadual da Educação
Financeira”.

Art. 5º O Conselho Estadual de Educação como órgão consultivo,
normativo, fiscalizador e deliberativo do sistema educacional de ensino,
poderá verificar o cumprimento do estabelecido nesta Lei.

Art. 6º Poder Público Estadual poderá dar ampla divulgação em
seus meios de comunicação oficiais sobre o tema na semana que antecede
a semana instituída por esta Lei.

Art. 7° O Poder Executivo regulamentará os dispositivos desta
Lei.

Art. 8° Esta Lei entra em vigor 90 (noventa) dias após a data de
sua publicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de julho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA
A presente proposta tem por objetivo contribuir para a

conscientização da sociedade em relação ao planejamento de suas finanças.
Conduzindo jovens cidadãos aos hábitos financeiros mais seguros,
proporcionando um futuro financeiro com mais qualidade de vida.   Vai ao
encontro de uma necessidade de melhor formar os jovens a respeito do
planejamento financeiro e gerenciamento da economia pessoal e familiar,
tão relevantes em tempos de instabilidade financeira e crises econômicas
em todo o mundo.

Em 2010, o Governo Federal, por meio do Decreto 7397/2010,
publicado no Diário Oficial de União de 22 de dezembro de 2010, instituiu
a Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), que começou a
promover as diretrizes da educação financeira no Brasil.

Esta ação é de grande importância para a formação de crianças e
adolescentes que são susceptíveis ao descontrole financeiro em razão do
estímulo ao consumo feito pelo capitalismo.

Os problemas relacionados ao descontrole financeiro são
detectados em todos os âmbitos da sociedade. A falta de uma educação
financeira favorece o endividamento em todas as fases da vida, gerando um
grande impacto na vida das famílias brasileiras, tornando um circulo vicioso.

Os governos aproveitaram a pujança e implementaram diversos
programas sociais e distribuição de renda. Estimulou o consumo, a
formalização de pequenos negócios, a bancarização da população e o
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acesso ao acredito.  Mas isso não é suficiente, o mau uso do dinheiro e o
estimulo ao crescimento sem a devida calibragem jogaram as famílias e o
próprio governo no endividamento.

Paralelamente, ocorre o surgimento de produtos financeiros mais
complexos como, aplicações financeiras, investimento, poupança, crédito,
seguros. Nesse sentido, as pessoas precisam entender melhor os conceitos
básicos de risco financeiro e suas implicações.

De forma objetiva, Medeiros (2003) e Lelis (2006) compreendem
que a educação financeira é um tema no qual se discute a importância do
dinheiro, a forma como se deve administrá-lo, ganhá-lo, gastá-lo, poupá-lo
e consumi-lo conscientemente.

Entende-se que o conceito que mais representa a realidade brasileira
sobre a educação financeira é o seguinte:

O processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades
melhoram sua compreensão dos conceitos e dos produtos
financeiros, de maneira que, com informação, formação e
orientação claras, adquiram os valores e as competências
necessários para se tornarem conscientes das oportunidades e
dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem
informados, saibam onde procurar ajuda, adotem outras ações
que melhorem o seu bem-estar, contribuindo, assim, de modo
consistente para formação de indivíduos e sociedades
responsáveis, comprometidos com o futuro conceito de
educação financeira definido pela OCDE em 2005, adaptado
para a realidade brasileira (BRASIL, 2010).

A educação financeira invadiu todos os veículos de imprensa. Os
bancos passaram a investir milhões em cartilhas, site e treinamentos. Há
uma estratégia de educação financeira em nível nacional.

A educação financeira é um assunto presente no cotidiano das
empresas e pessoas, mesmo que ainda pouco discutido no meio empresarial,
ela tem revelado ser um assunto preocupante para todos, pois vem
refletindo diretamente na vida pessoal e familiar dos envolvidos de forma
negativa. Por causa disso, faz-se necessário um entendimento maior sobre
o tema, isto é, um conhecimento mais abrangente sobre o gerenciamento
do dinheiro no cotidiano das pessoas.

Conclui-se que a educação financeira constitui um recurso que
orienta as pessoas a evitarem o uso inadequado do dinheiro e o gasto
inconsciente, impedindo, assim, o endividamento.

É necessário dar início a um plano de conscientização estadual em
relação a um planejamento de suas finanças e consumo planejado.

Salienta-se que o ato de consumir não é errado, desde que haja
controle com relação ao que está sendo consumido e do comportamento
adotado frente às questões financeiras. Necessário incentivar os indivíduos
a utilizarem a compra inteligente. Diante disso, a educação financeira se
torna imprescindível.

Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 05 de julho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 178 / 17

Institui a Política Estadual de Desenvolvimento Rural
Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do Estado do Maranhão,
que norteará a elaboração e a implementação do Plano Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar.

§ 1º A Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da
Agricultura Familiar tem por objetivo orientar as ações de governo voltadas
para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o fortalecimento
da agricultura familiar no Estado, garantida a participação da sociedade
civil organizada.

§ 2º A Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da
Agricultura Familiar será desenvolvida, no que couber, em articulação com
as demais ações de desenvolvimento agrícola, bem como com as outras
políticas públicas, os órgãos e os conselhos de representação da agricultura
familiar no âmbito federal.

Art. 2º São princípios da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar:

I - a produção de alimentos básicos e a sua distribuição, preservados
os interesses dos produtores e consumidores, mediante a adoção de
tecnologias viáveis e estratégias;

II - o abastecimento adequado e a segurança alimentar como
condições básicas para a tranquilidade social, a ordem pública, o processo
de desenvolvimento socioeconômico e os direitos da cidadania;

III - a adoção da sustentabilidade socioeconômica e ambiental
como paradigma na redução das desigualdades sociais e regionais e na
promoção de agroecossistemas viáveis;

IV - o reconhecimento, pelo Poder Público, da diversidade de
características da agricultura familiar quanto à estrutura fundiária, às
condições do solo e do clima, à capacidade gerencial, às condições
socioeconômicas e culturais, na definição de suas ações;

V - a participação social na formulação, na execução e no
monitoramento das políticas agrícolas e dos planos de desenvolvimento
rural sustentável e solidário como condição necessária para assegurar a sua
legitimidade;

VI - a articulação do Estado com a administração federal e com as
administrações municipais, com vistas a promover o desenvolvimento
sustentável do setor agrícola e dos espaços rurais;

VII - o acesso das famílias rurais aos serviços essenciais de saúde,
educação, segurança pública, transporte, eletrificação, comunicação,
habitação, saneamento, lazer e cultura, bem como a outros benefícios
sociais;

VIII - a articulação entre o Poder Público e a iniciativa privada,
com vistas a dotar a produção da agricultura familiar de condições de
competitividade nos mercados;

IX - a compatibilização entre a política agrícola estadual e a política
agrária, a fim de fornecer a esta as condições necessárias à sua viabilização
técnica e socioeconômica;

X - a geração de emprego e renda, bem como a distribuição de
recursos públicos para manter e elevar o potencial e a sustentabilidade do
setor agrícola;

XI - o desenvolvimento da agricultura familiar com vistas a sua
integração gradual na economia de mercado;

XII - a universalização do acesso às políticas públicas estaduais e
federais com foco no atendimento da agricultura familiar e dos povos e das
comunidades tradicionais;

XIII - a agricultura como atividade econômica que deve
proporcionar rentabilidade compatível com a de outros setores da economia;

XIV - o apoio à organização associativa de produtores e
trabalhadores rurais como condição necessária para a estabilidade e para o
pleno desenvolvimento do setor agrícola e dos espaços rurais;

XV - a valorização da responsabilidade coletiva e compartilhada,
tendo por base os princípios da autogestão e da cooperação;

XVI - o reconhecimento da importância do patrimônio ambiental,
sociocultural e econômico relacionado com as atividades agropecuárias e
com os espaços rurais;

XVII - a transparência dos programas, das ações e da aplicação de
recursos públicos no âmbito das políticas públicas relativas ao
desenvolvimento rural sustentável;

XVIII - a dinamização econômica com base nas inovações
tecnológicas para o estabelecimento de modelo sustentável de produção
agropecuária, extrativista, florestal e pesqueira;

XIX - o fortalecimento dos mecanismos de controle e gestão
social, tendo como base o fortalecimento das organizações da sociedade
civil.

Art. 3º São objetivos da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar:

I - Acompanhar os instrumentos do Poder Público destinados a
promover, regular, fiscalizar, controlar e avaliar as atividades e suprir as
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necessidades do setor agrícola, com vistas a assegurar o incremento da
produção e da produtividade agrícola, a rentabilidade dos empreendimentos,
a estabilidade dos preços e do mercado, a redução das disparidades regionais
e de renda e a melhoria das condições de vida da família rural;

II - garantir a regularidade do abastecimento alimentar mediante
oferta crescente e sustentada dos produtos básicos para a alimentação da
população;

III - estimular e apoiar as iniciativas de organização cooperativa e
associativa de produtores e trabalhadores rurais;

IV - eliminar distorções que afetem o desempenho das funções
socioeconômicas da agricultura;

V - proteger o meio ambiente, garantir o uso racional dos recursos
naturais e estimular a recuperação dos ecossistemas degradados;

VI - promover a formação de estoques estratégicos e a elevação
dos padrões competitivos, com vistas ao estabelecimento de melhores
condições para a comercialização, o abastecimento e a exportação dos
produtos;

VII - prestar apoio institucional ao produtor rural, garantindo
acompanhamento prioritário e diferenciado ao agricultor familiar, aos povos
e comunidades tradicionais, bem como aos beneficiários dos programas de
reforma agrária;

VIII - prestar assistência técnica e extensão rural pública, gratuita
e de qualidade para a agricultura familiar e para os povos e comunidades
tradicionais;

IX - promover a integração das políticas públicas destinadas ao
setor agrícola com as demais, de modo a proporcionar acesso da família
rural à infraestrutura e aos serviços de saúde, assistência social, saneamento,
segurança, transporte, eletrificação, habitação rural, cultura, lazer, esporte
e comunicação, incluídos a telefonia e o acesso à internet e a sinal de
televisão e rádio;

X - estimular o processo de agroindustrialização, incluídas a
fabricação de insumos e as demais fases da cadeia produtiva, com preferência
para:

a) as regiões produtoras na implantação de projetos e
empreendimentos;

b) a diversificação com foco nos empreendimentos agroindustriais
rurais de pequeno porte;

XI - promover e estimular o desenvolvimento de ciência, tecnologia
e inovação agrícolas, públicas e privadas, em especial aquelas voltadas
para a utilização dos fatores internos de produção;

XII - garantir a integração e a ampliação do acesso, entre outros
itens, a:

a) infraestrutura de produção e logística de qualidade no campo;
b) transferência da tecnologia gerada pela pesquisa agropecuária,

prioritariamente com enfoque agroecológico;
c) equipamentos e sistemas de comercialização e abastecimento

alimentar;
d) educação contextualizada de qualidade, capacitação e

profissionalização;
XIII - garantir o papel estratégico dos espaços rurais na construção

de um modelo de desenvolvimento rural sustentável e solidário com base
na agrobiodiversidade;

XIV - fortalecer processos de dinamização econômica, social,
cultural e política dos espaços rurais;

XV - priorizar o fortalecimento da agricultura familiar e dos povos
e comunidades tradicionais, definidos em lei federal, visando à garantia da
soberania e da segurança alimentar e nutricional e à democratização do
acesso à terra;

XVI - garantir o acesso universal à água de qualidade e em
quantidade suficiente, com prioridade para as famílias em situação de
insegurança hídrica e para a produção de alimentos da agricultura familiar;

XVII - formular e implementar programas e ações que assegurem
a preservação da biodiversidade, a reprodução do patrimônio cultural e a
permanência das populações rurais com dignidade nas áreas rurais,
observando a diversidade social e étnico-racial e a equidade de gênero e
geração;

XVIII - promover nas áreas rurais a conformidade com as leis
trabalhistas vigentes;

XIX - garantir apoio à regularização ambiental dos
estabelecimentos rurais da agricultura familiar, em especial à inclusão desses
estabelecimentos no Cadastro Ambiental Rural - CAR, criado pela Lei
Federal nº 12.651, de 25 de maio de 2012;

XX - garantir apoio à regularização sanitária dos estabelecimentos
agroindustriais rurais de pequeno porte;

XXI - consolidar mecanismos e instrumentos de gestão social no
planejamento, elaboração, integração, controle e monitoramento das
políticas públicas.

Art. 4º A formulação e a implementação da Política Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar no âmbito do
Estado do Maranhão serão realizadas, observando que seja garantida a
participação da sociedade civil organizada, tendo como base as seguintes
diretrizes:

I - potencialização da diversidade ambiental, social, cultural e
econômica, além da valorização das múltiplas funções desempenhadas
pela agricultura familiar e por povos e comunidades tradicionais;

II - dinamização da pluriatividade econômica por meio das
inovações tecnológicas e da democratização do acesso às tecnologias
relacionadas a sistemas de produção sustentáveis, sobretudo de base
agroecológica;

III - fortalecimento dos fatores de atratividade geradores de
qualidade de vida, inclusão social e igualdade de oportunidades nos espaços
rurais;

IV - fortalecimento de arranjo institucional articulado de forma
intersetorial que estimule a integração das ações do Estado com as
organizações da sociedade civil, no âmbito da Política Estadual de
Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar.

§ 1º Regulamento estabelecerá os requisitos administrativos e
orçamentários para a execução da Política Estadual de Desenvolvimento
Rural Sustentável da Agricultura Familiar, bem como os critérios para
firmar convênios, acordos de cooperação, ajustes ou outros instrumentos
congêneres com órgãos e entidades da administração pública federal e com
consórcios públicos, entidades de direito público e privado, sem fins
lucrativos, observada a legislação vigente.

§ 2º Serão viabilizados incentivos e estímulos para a elaboração de
leis municipais que instituam as políticas municipais de desenvolvimento
rural sustentável e da agricultura familiar, bem como o respectivo plano
municipal, alinhados com esta Política.

Art. 5º Constituem público alvo dos planos e ações derivados da
Política Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura
Familiar:

I - o agricultor familiar, conforme o art. 3º da Lei Federal nº 11.326,
de 24 de julho de 2006;

II - o trabalhador assalariado em atividade agropecuária, conforme
regulamento;

III - o beneficiário de programas estaduais ou federais de crédito
fundiário;

IV - a mulher de baixa renda residente no meio rural, conforme
regulamento;

V - o jovem filho de agricultor familiar ou trabalhador assalariado
a que se referem, respectivamente, os incisos I e II deste artigo;

VI - o quilombola formalmente reconhecido;
VII - o indígena.
Art. 6º Constituem fontes de recursos para implementar a Política

Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável da Agricultura Familiar
aqueles estabelecidos na forma do § 2º do art. 4º desta Lei, observada a
legislação vigente.

§ 1º Os órgãos públicos e entidades da sociedade civil participantes
da Política poderão receber recursos de fundos estaduais e de outros
fundos nacionais e internacionais que apoiem ações de desenvolvimento
rural sustentável solidário.

§ 2º Os programas e projetos oriundos da União vinculados à
agricultura familiar e aos povos e comunidades tradicionais poderão ter
sua execução viabilizada por meio de convênios, contratos e parcerias com
os órgãos públicos estaduais e entidades da sociedade civil.

Art. 7º O Poder Executivo regulamentará no que couber os
dispositivos desta Lei. .
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Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 28 de junho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem como objetivo estabelecer a
política estadual de desenvolvimento da agricultura familiar, visando criar
os meios para atuar na formulação de políticas públicas articulando entre
os diferentes níveis de governo e organizações da sociedade civil, tendo
como principais atribuições coordenar, avaliar, analisar, executar ações e
acompanhar na esfera estadual, as ações relativas ao desenvolvimento
rural sustentável e solidário e à execução de programas de agricultura
familiar. É uma forma do poder público estimular as ações da população na
zona rural, instituindo um importante instrumento para ampliação e
qualificação dessa cadeia produtiva, avançando na oferta de serviços
públicos que irão garantir melhores condições de vida no campo.

A Política visa criar as ferramentas de fortalecimento da agricultura
familiar, uma vez que permite a melhoria da produção, além de ser condição
necessária para que outras políticas públicas cheguem às famílias, a exemplo
do crédito, comercialização, garantia safra, dentre outras. Inova ao instituir
importantes instrumentos de assistência ofertada às famílias de agricultores
familiares, contribuindo para alcançar metas que assegurem a melhoria
significativa na qualidade de vida.

Uma pesquisa desenvolvida pela FAO em 93 países constatou
que, em média, mais de 80% das explorações agrícolas são de agricultores
familiares. Em um estudo dedicado a recomendações de políticas para a
agricultura familiar da América Latina e Caribe, a FAO mostra a enorme
importância da produção familiar para a segurança alimentar dessa grande
região do planeta, onde oito em cada 10 explorações agrícolas pertencem à
agricultura familiar. São 16,5 milhões de explorações: 56% (mais de 9,2
milhões) estão na América do Sul; 35%, na América Central e no México
(5,8 milhões); e 9%, no Caribe (1,5 milhão). Nessas explorações, vivem
cerca de 60 milhões de pessoas (FAO, 2014). O Brasil, parte desse contexto
latino-americano, tem mais de 4,3 milhões de explorações familiares, que
correspondem a 84,4% do total das explorações agrícolas do País.

A pressão dos movimentos sociais mais o reconhecimento de
setores governamentais da importância estratégica da agricultura familiar
para enfrentar questões como a erradicação da pobreza, a segurança
alimentar e nutricional e a preservação do meio ambiente resultaram em
políticas públicas de amparo aos pequenos produtores rurais (incluindo
os que se dedicam ao artesanato e ao extrativismo), alicerçadas por uma
nova concepção de desenvolvimento rural. Desde então, é crescente o
número de famílias que as acessam e vem vivenciando melhores condições
de vida. Os programas brasileiros, vinculando o fortalecimento da produção
familiar com a segurança alimentar e nutricional, têm sido referência para
outros países. Os agricultores familiares do MARANHÃO, reivindicam
o direito às políticas públicas, razão dessa matéria legislativa voltada ao
apoio à produção familiar.

Dessa forma faz-se necessária uma política que venha fortalecer a
agricultura familiar e contribuir para diminuir as desigualdades sociais e
regionais em território maranhense, gerando ocupação e renda nos pequenos
municípios de base agrícola e rural, na sustentação de um modelo de
desenvolvimento que venha valorizar a cultura dos produtores familiares,
garante diversidade de produção e segurança alimentar. Enfim, a proposta
mostra o reconhecimento pelo direito dos pequenos produtores às políticas
públicas e de reproduz, com o objetivo orientar as ações de governo
voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o
fortalecimento da agricultura familiar no Estado.

Isso facilita o desenvolvimento de políticas públicas específicas
para o desenvolvimento sustentável do setor porque a agricultura familiar
segue uma lógica diferenciada em relação a outros segmentos rurais. Nessa
avaliação, a implantação da política possibilita priorizar as ações de governo,
desenvolver o trabalho de maneira articulada com as diferentes instituições
que atuam no setor, além de garantir a participação da sociedade civil.

 Levando-se em conta esse importante valor social, peço aos meus
Nobres Pares que aprovem o presente Projeto de Lei.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 28 de junho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

PROJETO DE LEI Nº 179 / 17

Torna de Utilidade Pública a Associação Beneficente
dos Amigos Solidários Manga, no Município de Barão
de Grajaú–MA.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação
Beneficente dos Amigos Solidários Manga, com sede e foro no Município
de Barão de Grajaú, no Estado do Maranhão.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 03 de Julho de 2017. -  Stênio Rezende -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 180 /2017

Considera de Utilidade Pública a Associação de
Pescadores, Aquicultores e Artesãos em Regime de
Economia Familiar do Parque Florêncio-APAEPF
do Município de São José de Ribamar Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Associação de
Pescadores, Aquicultores e Artesãos em Regime de Economia Familiar do
Parque Florêncio-APAEPF do Município de São José de Ribamar do
Maranhão, com sede e foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de julho
de 2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 181 /2017

Considera de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-34 do Município de Santa Quitéria
Maranhão.

Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a Colônia de
Pescadores, Z-34 do Município de Santa Quitéria do Maranhão, com sede
e foro no Município.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de julho
de 2017. - EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual  - PSB

MOÇÃO Nº 010/2017

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõem o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, após aprovação do Plenário, seja inscrita nos anais da Casa e
enviada à Presidência da República MOÇÃO de repúdio, nos seguintes
termos:

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO manifesta repúdio à decisão do Governo
Federal de retenção de recursos do FUNDEB (Fundo de
Desenvolvimento da Educação Básica), cujos efeitos se
mostram desfavoráveis para o equilíbrio financeiro-
orçamentário dos municípios e do Estado do Maranhão, com
consequências deletérias para a política salarial dos
professores, merenda escolar e desenvolvimento da educação
pública, dentre outras.
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Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís – MA, 10 de Julho de 2017. - OTHELINO NETO - Deputado
Estadual

REQUERIMENTO Nº 511/ 2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de CAROLINA, pela
passagem de seu 158º (Centésimo Quinquagésimo Oitavo) aniversário,
que ocorrerá no dia 08 de JULHO, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssima Senhor Prefeito Municipal, Erivelton
Neves, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu
presidente, o Senhor Vereador Edvan Alves Costa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 512 / 2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de VIANA, pela passagem
de seu 260º (Ducentésimo Sexagésimo) aniversário, que ocorrerá no dia 08
de JULHO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê ciência ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Magrado Aroucha Barros, e à
Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa do seu presidente, o
Senhor Vereador Valter Serra.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 513/ 2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de BREJO, pela passagem
de seu 147º (Centésimo Quadragésimo Sétimo) aniversário, que ocorrerá
no dia 11 de JULHO, oportunidade em que requeiro, também, que se dê
ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, José Farias de Castro,
e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa da sua presidente,
o Senhor Vereador Paulo Sérgio Santos de Carvalho.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 514/ 2017

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa e encaminhado
voto de congratulações à população do Município de TURIAÇU, pela
passagem de seu 147º (Centésimo Quadragésimo Sétimo) aniversário, que
ocorrerá no dia 11 de JULHO, oportunidade em que requeiro, também,
que se dê ciência ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Umbelino
Ribeiro, e à Câmara de Vereadores daquele município, na pessoa da sua
presidente, o Senhor Vereador Elison José Cunha Batista.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 30 de JUNHO de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 515 / 2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja justificada a minha ausência da sessão plenária
realizada no dia 05 de julho  do corrente ano, para tratar de assuntos
referentes a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa conforme
declaração em anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 07 de julho de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 516 /2017

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em uma sessão
extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 093/2017,
que disciplina o processo de criação, organização e supressão dos distritos
no Estado do Maranhão, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 06 de julho de 2017. -
EDIVALDO HOLANDA -  Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 517 / 2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que sejam
submetidos ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e votação
em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão os
Projetos de Lei n.º 28, 34, 35, 115, 153 / 2017, todos de minha autoria.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

“MANUEL BECKMAN”, em 27 de junho de 2017. - ADRIANO
SARNEY - Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 518/2017

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
seja justificada as minhas ausências nas Sessões Plenárias durante o período
de 10 a 14 do mês de julho do corrente ano, tendo em vista a necessidade
de participar, em Brasília-DF, de audiência com o Ministro do Meio
Ambiente a sua Excelência o Senhor Sarney Filho, previamente solicitada,
conforme ofício em anexo, para tratar do Ordenamento da Pesca do Camarão
no Litoral do Estado do Maranhão e também, participar de reunião na
Confederação Nacional da Pesca, bem como manter contato com o Senhor
Dayvson Franklin de Souza, Secretário Nacional da Aquicultura e Pesca
para tratar de assuntos de interesse das atividades da Pesca Artesanal
Profissional, representando a Assembleia Legislativa do Estado.

Plenário Deputado “Nagibb Haickel”, do Palácio “Manoel
Bequimão”, em 06 de julho de 2017. - Edson Araújo - Deputado Estadual
- PSB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 519 / 2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a V. Exª. que seja retirado de tramitação o PROJETO DE LEI Nº
168/17, de minha autoria, que denomina “Poeta Gonçalves Dias” o
Aeroporto Internacional de São Luís – MA.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 520         /2017

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, que acontecerá no dia 13 de julho de
2017, a partir das 14 horas, na Câmara Municipal de Matões do Norte. A
audiência tem como objetivo discutir a CONVOCAÇÃO DOS
APROVADOS NO CONCURSO DE MATÕES DE NORTE,
contando com a representatividade da Prefeitura, Ministério Público,
Judiciário entre outros.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de julho 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. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 521 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeremos que seja enviada Mensagem de Pesar
à família de Boaventura Nery de Oliveira Neto, falecido no dia 07 de julho,
aos 79 anos em Teresina, personalidade ilustre no Município de Jenipapo
dos Vieiras - MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de junho de 2017. -
OTHELINO NETO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 522 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam
submetidos ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão,
os Projetos de Lei nº 165/2017, de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 10 DE JULHO DE 2017. - CÉSAR PIRES
- Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

REQUERIMENTO Nº 523 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a aprovação do Plenário, sejam
dispensados os trâmites regimentais, para discussão e votação, em
Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária a realizar-se logo após
a presente Sessão, a Moção nº 010/2017, de minha autoria, manifestando
repúdio à decisão do governo federal de retenção de recursos do FUNDEB.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís-Ma, em 11 de julho de 2017. - Othelino Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO REQUERIMENTO
NA ORDEM DO DIA. 11.07.17
EM: 10.07.17

INDICAÇÃO Nº 841/2017.

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvido o Plenário, seja encaminhada solicitação à Excelentíssima Senhora
Fátima Pelaes, Secretária Especial de Políticas para as Mulheres, com o
objetivo de requerer, junto ao Ministério da Justiça e na égide do Programa
Rede Brasil Mulher, a adoção das medidas administrativas necessárias,
pelos órgãos competentes, as providências legais e administrativas no
sentido de desenvolver e instalar um banco de dados nacional, com o
objetivo de compilar as informações relativas às medidas adotadas para o
combate da prática de violência contra a mulher.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão” em São Luís, 10 de julho 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 842 /2017.

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 sejam encaminhados ofícios ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe
Camarão, e à Excelentíssima Senhora Secretária da Mulher do Estado do
Maranhão, Senhora Laurinda Pinto, solicitando que sejam adotadas, pela
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC e pela Secretaria de Estado da
Mulher – SEMU, as providências legais e administrativas no sentido de
celebrar uma parceria entre a SEDUC e SEMU, para promover a
implementação de políticas públicas voltadas à conscientização da classe
estudantil quanto ao combate da prática de violência contra a mulher.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 10 de julho 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 843/2017

 Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, pedindo
que ele autorize no mais breve espaço de tempo possível, o inicio das
obras e serviços de manutenção e recuperação do mercado público da
cidade de Coroatá, pela importância que a unidade representa para a
economia daquela comunidade.

Um mercado público, especialmente numa cidade de interior, é
sempre um dos mais importantes e requisitados equipamentos urbanos à
disposição da população independentemente do seu porte, porque ele é ao
mesmo tempo um centro social e  econômico, mas, não raro, é  também
centro cultural. Ou seja, ele é um locus onde as pessoas circulam até com
certa frequência para comprar, vender, trocar, emprestar, se divertir, ou
simplesmente interagir.

Em Coroatá não seria diferente porque fundado há mais de 60
anos o Mercado Público recebeu ao longo desse período algumas reformas
e transformações importantes, sendo a última delas no ano de 2010 que
adquiriu o formato em que se encontra atualmente, e representa o maior
centro de trocas comerciais do município.

Ocorre que a cidade cresceu e o uso intensivo de suas instalações,
também, forçando uma deterioração natural na vida útil de cada uma dessas
instalações, já que aumentou bastante nos últimos anos a demanda por
espaços físicos, seja no comércio formal, que ocupa as áreas internas do
prédio; seja pelo comércio informal, que toma conta do seu entorno e que
é majoritariamente composto por vendedores ambulantes, oriundos da
zona rural da própria cidade e de municípios vizinhos, como Timbiras e
Codó, por exemplo.

Dito de outro modo, a deterioração ocorre como consequência
lógica do uso intensivo das instalações, claro. Mas é determinada, sobretudo,
pela distancia entre as fases de uso e de manutenção/recuperação dessas
instalações e aí, tratando-se de instalações públicas, entra em cena a questão
da gestão, da disponibilidade de recursos financeiros e da vontade política
para realizar a obra ou os serviços de interesse da coletividade.

Em síntese é esse o cenário que cobra a recuperação das partes que
precisam ser refeitas e da manutenção dos espaços que carecem de sobrevida,

sendo esta a razão pela qual peço aos colegas da Mesa Diretora que
aprovem a presente indicação fazendo-a chegar às mãos do senhor
secretário, de sorte que o mercado em referência tenha suas instalações
recuperadas, preservadas e devolvidas à população em condições de uso
com conforto e segurança, deixando à mostra o interesse da Assembleia
Legislativa em colaborar no equacionamento de tão importante demanda
social.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 06 de Julho de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual –
SD

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

INDICACÃO N° 844/2017.

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, encaminhe ao Senhor Presidente da
Companhia Energética do Maranhão - CEMAR, Augusto Miranda da
Paz Júnior, a presente Indicação solicitando a este que adote as medidas
legais e administrativas necessárias, no sentido de viabilizar, com a maior
brevidade possível, a Implantação do Programa “Luz Para Todos”
para a Zona Rural do Município de São João do Paraíso, neste Estado.

Sabe-se que o acesso à energia elétrica é indispensável para o
desenvolvimento das atividades humanas e melhorias na qualidade de vida
de uma sociedade, causadas pelas transformações resultantes dos impactos
econômicos e sociais que ela proporciona. E, buscando-se a viabilização
desses benefícios aos moradores que ainda não foram incluídos no programa
em referência, solicita-se a inclusão das localidades rurais do município em
referência conhecidas como Região da Baixa Boa, Região à beira do Rio
Sucupira, Região da Baixa Funda (próximo ao Assentamento Picos Baixa
Grande e Fazenda São Paulo) e ainda, Região da Patagônia, Região Jussara,
Região Angelim e Região Serrinha, dentre outra, todas integrantes da Zona
Rural do Município de São João do Paraíso. Desta forma, a fim de que
possa impulsionar o desenvolvimento tanto no campo social quanto
econômico daquelas localidades, solicita-se a implantação do “Luz Para
Todos” junto às comunidades respectivas, o que irá proporcionar, também,
uma melhor qualidade de vida àquela população.

São Luís (MA), 06 de julho de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICACÃO N.° 845/2017

Senhor Presidente,

 Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Infraestrutura, Cleyton
Noleto, esta Indicação solicitando a adoção de providências no sentido de
que sejam executados Serviços de Terraplanagem da Estrada dos
Cantins, Zona Rural do Município de São João do Paraíso, neste
Estado.

Trata-se de uma estrada vicinal essencial para o fluxo de pessoas
e bens entre as várias localidades daquela região e a Sede do Município de
São João do Paraíso, passando, ainda, por grandes e pequenas propriedades.
Entretanto, em vista da intrafegabilidade daquela via, com muita poeira em
período de estiagem e muitos buracos e lama no período chuvoso, a estrada
respectiva tem estado em condições bastante precária ultimamente,
impossibilitando, desta forma, a circulação de pessoas, o tráfego de veículos
e transportes escolares, o socorro rápido para os enfermos até a Sede do
município ou para os grandes centros da região bem como o escoamento da
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produção de grãos e produtos agropecuários em geral causando, assim,
sérios prejuízos aos criadores e produtores rurais daquela região.

Desta forma, o serviço de terraplanagem da vicinal respectiva
trará mais segurança a todos bem como melhores condições de vida e saúde
aos moradores e facilitará o escoamento da produção agropecuária, o que
proporcionará relevante desenvolvimento àquela região.

São Luís (MA), 06 de julho de 2017. - VALÉRIA MACEDO -
Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 846/ 2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para análise
do anteprojeto de lei em anexo, que visa alterar a composição do TARF –
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais - incluindo o Conselho
Regional de Contabilidade.

A presente indicação se justifica tendo em vista o anteprojeto
tratar de matéria de competência do Executivo Estadual, pois a Constituição
Estadual em repetição obrigatória da CF/88 determina em seu art. 43, V,
que compete privativamente ao Governador do Estado dispor sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual e, neste caso, a matéria
tratada no Projeto em análise refere-se à matéria eminentemente
administrativa do Poder Executivo, pois visa alterar a composição de um
órgão que compõe a estrutura organizacional da Secretaria de Fazenda do
Estado (art. 1º da Lei 7.765/02),

E, devido a relevância que o anteprojeto traz, reconhecendo que o
Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais é um órgão administrativo
de julgamento em segunda e última instância para a apreciação dos processos
de natureza fiscal e tributária, ligado à Secretaria de Fazenda do Estado
(Sefaz), e disciplina a consulta à legislação tributária e o pedido de restituição
de tributos pagos indevidamente, analisando ainda o papel do profissional
contábil na estrutura tributária e fiscal do Estado, é de grande importância
técnica a sua participação no Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 27 de junho 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 847/ 2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminhado
ofício ao Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, para análise
do anteprojeto de lei em anexo, que visa incluir no MICROFORUM
(Fórum Permanente Maranhense das Empresas de Pequeno Porte) a
participação efetiva do Conselho Regional de Contabilidade - CRC/MA
em sua composição.

A presente indicação se justifica tendo em vista o anteprojeto
tratar de matéria de competência do Executivo Estadual, pois a Constituição
Estadual em repetição obrigatória da CF/88 determina em seu art. 43, V,
que compete privativamente ao Governador do Estado dispor sobre criação,
estruturação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes
e outros órgãos da administração pública estadual.

E, devido a relevância que o anteprojeto denota, ao adentrar na
esfera de participação social, principalmente do profissional contábil que
é fundamental para a gestão e o desenvolvimento das MPEs e, posto ao
fato das instituições apoiadoras das MPEs, normalmente firmarem parceria

com o Conselho Regional de Contabilidade de cada Estado, buscando
viabilizar uma alternativa para apoiar as MPEs, é incontestável a
importância do profissional contábil no processo de nascimento,
crescimento e maturidade das MPEs. Dessa forma, é imprescindível a
participação do profissional contábil no MICROFORUM, dando apoio
técnico e orientação a todos os entes envolvidos no processo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 27 de junho de 2017. - ADRIANO SARNEY -
Deputado Estadual – PV - 4º Vice-Presidente

ANTEPROJETO DE LEI Nº    DE 2017

Altera dispositivo da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro
de 2009, que Institui o Fórum Permanente
Maranhense das Microempresas e Empresas de
Pequeno Porte - MICROFORUM, tendo em vista as
disposições do art. 76 da Lei Complementar Federal
nº 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei
Complementar nº 128, de 14 de Dezembro de 2008 e
do Decreto nº 6.174, de 1º de agosto de 2007.

Art. 1º O caput do artigo 3º da Lei nº 9.096, de 18 de dezembro de
2009, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3° - Integrarão o MICROFORUM órgãos governamentais,
entidades de apoio de representação do segmento de
microempresas e empresas de pequeno porte e o conselho
regional de contabilidade (CRCMA).”

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 27 de junho 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 848/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Liberdade
no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - 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 849/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Cohab no
Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 850/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Coroadinho
no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 851/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Anil no
Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do

governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 852/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Cohatrac
no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 853 /2017

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 Prefeito da cidade de São Luís, o
Senhor Edivaldo Holanda Junior, solicitando que seja realizado o serviço
de drenagem profunda conjuntamente com a recomposição da pavimentação
asfáltica na Rua da Caema, rua principal do bairro Vila Conceição – Altos
do Calhau, do município de São Luís.

Esta indicação se motiva pelos anseios dos moradores da região.
Estes enfrentam sérios problemas de mobilidade, notadamente, os buracos
na malha asfáltica provocado pelas chuvas que estão provocando grandes
dificuldades e prejuízos à população local. A drenagem profunda da via é
de suma importância para a pavimentação se mantenha, não sendo varrida
no período de chuva como observam os moradores do bairro sempre
ocorrer. Destaca-se que a drenagem profunda mencionada promoverá
inclusive uma economia futura aos cofres da prefeitura pois a camada
asfáltica se manterá mesmo frente às intemperes da estação chuvosa.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 854 /2017

Senhor Presidente,

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



TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do
Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao Secretário de
Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, a inclusão da
Avenida dos Curiós no bairro da Vila Esperança, zona rural de São Luís, no
Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

A presente indicação atende aos anseios da população residente
na área que clama por mais infraestrutura, justifica-se especialmente pois
a via em questão é o principal acesso ao Campus São Luís-Maracanã do
Instituto Federal do Maranhão – IFMA e o grave estado de degradação em
que a mesma se encontra, quase intrafegável, dificulta de sobremaneira o
trânsito de carros e pessoas da comunidade e daqueles que se dirigem à
instituição de ensino supramencionada.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 855/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Vila Luizão
no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 856/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Madre
Deus no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a
Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 857/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja
encaminhada ao Senhor Davi de Araujo Telles, Presidente da Companhia
de Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA) solicitando que seja
providenciado o abastecimento da Vila 2, Vila Conceição - Altos do Calhau,
da cidade de São Luís.

Tal indicação se justifica frente à situação da comunidade do local,
a CAEMA inaugurou no dia 26 de junho de 2017 poço artesiano para o
abastecimento da população com agua potável, todavia este poço recém-
inaugurado não possui vazão suficiente para atender a todo o bairro e os
moradores da Vila 2 estão sem ter atendida esta necessidade vital em suas
residências.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 858 /2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Cidade
Operária no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso
a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 859/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Anjo da
Guarda no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso
a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
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a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 860/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro da Vila
Embratel no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso
a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 861/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Vinhais
no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a Wi-Fi
grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 862/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao

Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do João
Paulo no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso a
Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 863/2017

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Jhonatan
Almada, para que realize um estudo de viabilidade sobre implantação da
Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão) no Bairro do Monte
Castelo no Município de São Luís, a fim de que a população tenha acesso
a Wi-Fi grátis.

A Maranet (Rede de Internet Gratuita do Maranhão), criada
Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), é uma ação
do ‘Programa Cidadania Digital’, que faz parte do plano de metas do
governo estadual e visa democratizar o acesso à internet em todo o estado.
São 100 MB de internet, via fibra ótica, de alta velocidade, que possibilita
a conexão de até 1.200 usuários simultâneos, levando desenvolvimento
por onde passa, o que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 07 de julho de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 864/17

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 a Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana, Sra.
Carolina Estrela, para que efetue de modo mais breve possível a limpeza
e revitalização da praça pública do Residencial Pinheiros I, em São Luís/
MA.

Trata-se de um conjunto residencial, situado na região da Cohama,
que ao longo dos seus mais de 15 anos de existência apresentou grande
crescimento populacional, dando origem ao surgimento do Residencial
Pinheiros II. Todavia, junto ao crescimento do bairro surgiram alguns
problemas de infraestrutura que comprometem o bem-estar dos moradores
da localidade, sendo necessário a realização de algumas intervenções, como
a recuperação asfáltica de algumas ruas entre outros.

Nesse sentido, cumpre destacar a atual precariedade na
infraestrutura da praça pública do referido bairro. Por se tratar do único
espaço destinado par o lazer e divertimento na localidade, os moradores da
comunidade sentem-se prejudicados diante da falta de manutenção na
área, impossibilitando-os de utilizarem a área.

É sabido que os espaços públicos, entre eles praças e parques, se
tornam cada vez mais importantes no desenvolvimento sustentável de
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cidades, mostrando-se fundamentais em seu planejamento na perspectiva
de melhora na qualidade de vida de seus habitantes

Deste modo, objetivando oferecer mais conforto e satisfação aos
moradores da supracitada comunidade, haja vista que o laser é considerado
uma forma de descanso necessária para manutenção do bem-estar pessoal,
faz-se necessária a limpeza e revitalização da praça pública do Residencial
Pinheiros I, para que sua população possa enfim usufruir de um espaço
público apropriado para o lazer e integração social, justificando a presente
indicação.

 Plenário “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” do Palácio “
Manuel Beckman”. São Luís, 10 de julho 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 N° 865 / 2017.

Vossa Excelência,

Requeremos, nos termos dos artigos 152, 153 e 154 do Regimento
Interno, a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ministro da Educação, o Sr. José Mendonça Filho, e para a
Reitora da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, a Sra. Nair
Portela Silva Coutinho, para que realize em caráter de urgência, a reforma
e estruturação do Centro de Ciências Agrárias e Ambientais (CCAA), do
campus da Universidade Federal do Maranhão em Chapadinha/Ma.

É sabido que a educação representa papel fundamental para o
desenvolvimento de um indivíduo. Relevância refletida quando da
elaboração da Carta Magna de 88, que elencou a educação, assim como a
saúde, o trabalho, a moradia, entre outros, como direito social.  Desse
modo, a educação pode e deve ser exigida dos órgãos competentes quando
esse direito for violado ou desrespeitado.

Destarte, considerando a necessidade de atender as demandas do
leste maranhense e ainda, partindo do compromisso de promover o
desenvolvimento local na perspectiva da qualidade de educação, concebendo
o quantitativo de alunos a serem atendidos, propiciando o atendimento
pelo setor público do acesso à infraestrutura necessária para o ensino, é
que se justifica a presente proposição.

No contexto, tem-se que as pessoas que almejam vagas nas
instituições de ensino superior da rede pública de Chapadinha, deparam-
se com diversos problemas de infraestrutura, que comprometem e oferecem
prejuízos, no que diz respeito as condições dignas e apropriadas para o
estudo, sendo esta a atual situação da universidade em epígrafe, que
padece com equipamentos defasados – cadeiras quebradas, mobiliário
avariado -, escassez de material e espaços inadequados, apresentando
em toda a estrutura, diversas infiltrações, rachaduras e vazamento.

Assim, com o fulcro de atender a demanda da população do
município, que clama por instituições com ambiente saudável, condições
físicas e estruturais propícias ao estudo, colaborando para a saúde e o
conforto dos estudantes, é que se torna imperiosa a presente proposição,
visando a reforma e concedendo mecanismos para estruturar o Centro de
Ciências Agrárias e Ambientais de Chapadinha/Ma, tendo em vista as
necessidades da comunidade universitária.

Ressalta-se que as referidas informações foram prestadas pela
comunidade local, reiterando a necessidade de providências para o alcance
de condições estruturais capazes de satisfazer o direito social à educação,
malferido pela ausência de condições estruturais do referido campus,
deixando à mercê os alunos e os profissionais da rede de ensino, que
precisam, diariamente, se dirigir à um ambiente escolar inabilitando para
recepcionar a presente demanda.

Por fim, é sabido que a educação é a melhor ferramenta para
desenvolver uma geração de indivíduos responsáveis, contribuir para o
desenvolvimento de bons seres humanos, e trazer uma mudança positiva
para a sociedade. A educação esclarece a diferença entre o certo e o errado,
e ajuda a imbuir na juventude boas virtudes. Assim, como forma de fomentar
a educação em todas as regiões do Estado, principalmente nas mais

longínquas localidades, torna-se imprescindível a apresentação desta
indicação.

PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL
BECKMAN.” SÃO LUÍS, 04 DE JULHO DE 2017 – JUNIOR VERDE
– DEPUTADO ESTADUAL – PRB.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO STÊNIO REZENDE – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Expediente lido. À publicação. Suspendo a Sessão, por
falta de oradores inscritos no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Reaberta a Sessão.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Na tribuna, eu convido o Deputado Fábio Braga.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores e senhoras deputadas, imprensa,
todos que nos assistem e nos ouvem pela TV Assembleia, plenário,
funcionários da Casa. Senhor Presidente, este último final de semana trouxe
uma notícia, particularmente, ruim e desagradável para o Estado do
Maranhão. O Governo Federal, mesmo depois de fazer um acordo com
nossa bancada federal, senadores e com o presidente da FAMEM, a
Federação dos Prefeitos do Estado do Maranhão, representada pelo
Cleomar Tema, e ter editado uma Medida Provisória que parcelava o
pagamento dos recursos devidos ao FUNDEB, acordo que ajudaria as
Prefeituras do Estado do Maranhão a pagar suas obrigações como salário
dos professores, só para citar um exemplo, o governo voltou atrás e
rompeu este acordo. Isso mesmo, na quinta-feira passada, Deputado
Edivaldo Holanda, o Governo Federal descumpriu a medida e publicou a
Portaria nº 823/2017 autorizando o desconto imediato nas contas do
Governo do Estado de R$ 47 milhões e das Prefeituras municipais do
estado, em R$ 177 milhões. São, portanto, mais de R$ 224 milhões a
menos nas Prefeituras do Estado do Maranhão e do Governo do Estado.
Isso se assemelha a uma atitude meio infantojuvenil que costuma se guiar
pela uma emoção, pela adrenalina, só que esse problema vai causar uma
sequela muito grande já aos combalidos cofres públicos das cidades do
Estado do Maranhão. É profundamente lamentável e mesquinha essa
decisão. É unilateral no momento em que passa o país de todas as ordens
e problemas. Já enfrentamos uma infinidade de problemas financeiros
decorrentes da recessão política que bate direto na porta das Prefeituras e
na formação das Receitas estaduais, reduzindo perigosamente a capacidade
de cada um deles, Estados e Municípios, de tocarem suas vidas,
principalmente na área educacional e que já sofrem desgastes ano após
ano. Desgastes que impactam negativamente na qualidade do ensino público,
como revelam os últimos dados publicados pelo IBGE, que já conhecemos
de longas datas. Já há um movimento forte feito pelo Presidente da
FAMEM, todos os prefeitos e do Governo do Estado também, no sentido
de reverter a decisão a fim de fazer com que o Governo Federal volte a
cumprir o que foi determinado pela tal Medida Provisória, pois sendo
assim não estará fazendo qualquer favor, apenas obedecendo a uma norma
regulamentar. Eu aproveito o momento para me solidarizar com os
prefeitos, prefeitas e todas as cidades do Maranhão atingido por essa força
desnecessária do Governo Federal. Rogo também para que a Assembleia
Legislativa, através da sua Comissão de Educação, abrace também essa
causa de juntamente com a FAMEM, o Governo do Estado, a bancada
federal e os senadores do Maranhão a fim de encontrar uma saída política
ou administrativa para o caso. O descontentamento e as sequelas que essa
quebra de acordo representa para o nosso Estado e para o nosso povo,
sem contar o temor que toma conta dos entes federativos nacionais em
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razão da insegurança jurídica, administrativa, normativa e institucional,
que é ruim para nós e é só um desgaste a mais para a imagem política do
nosso país junto à população. Nós entendemos que os professores e
alunos que estão em suas salas de aula, e que não têm nada a ver com o
momento político que passa o país, sejam prejudicados no Estado do
Maranhão. Que as Prefeituras, em nome dessa malfadada Medida
Provisória, venham a demitir, a diminuir seus investimentos na área da
educação prejudicando o ensino, prejudicando a qualidade da educação no
Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - Deputado Leo Cunha.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do orador)
– Presidente, Deputados, Deputadas, imprensa. Presidente, hoje eu estou
aqui para parabenizar Carolina por seus 158 anos que foi comemorado no
sábado, dia 08. A cidade é um dos principais polos turísticos do Maranhão
conhecido por sua beleza em todo o mundo. O município é o Portal da
Chapada das Mesas. Esteve agora, dia 08, onde o prefeito Erivelton, seus
secretários, vereadores e a população receberam o nosso governador Flávio
Dino, acompanhado dos seus secretariados e demais lideranças que
representam a região. Mas o que me traz também aqui, Presidente, é que
eu fico muito grato. Em 25 de novembro de 2015 fiz uma Indicação
solicitando ao Governo que providenciasse a recuperação do colégio Sertão
Maranhense. E nesta data foi inaugurado, dia 08. Vejo o Governador
Flávio Dino sempre dando atenção aos deputados. Também em 10 de
fevereiro de 2017 fiz uma Indicação através também de gravações, visitando
um hospital de 20 leitos. E o Deputado Antônio Pereira sabe muito bem
que muitos desses hospitais estavam parados. Encaminhei para o
Governador Flávio Dino e esta obra foi reiniciada e esta prevista para ser
entregue em dezembro agora de 2017. Também encaminhamos no dia 1º de
dezembro de 2016, uma solicitação ou uma Indicação, melhor, de nº 767/
16 ao Governador Flávio Dino, solicitando que a avenida Brasil, uma das
principais ruas de Carolina, fosse pavimentada e urbanizada. Fico grato
porque no dia 07 de janeiro de 2017 recebi o ofício encaminhado pelo
Secretário Clayton Noleto, autorizado pelo Governador, se comprometendo
com o povo de que faria esta obra. E, melhor ainda, Antônio Pereira, agora
dia 08, o Governador esteve lá em Carolina e garantiu a obra. A Avenida
Brasil será pavimentada e urbanizada. Isso nos deixa grato, como deputado,
ver que o Governador está atendendo todas as solicitações dos deputados
da região. Quero parabenizar Carolina. Parabenizar o prefeito Erivelton e
seus vereadores, destinei R$ 70 mil para o São João que eu participei no
município. E como parlamentar me sinto gratificado e completo por ter
feito esses trabalhos e sentir, perceber e reconhecer que realmente as obras
estão acontecendo e o Governador Flávio Dino está realmente prometendo
e cumprindo tudo para o eleitor e para seus representantes políticos da
região. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente, galeria, imprensa,
senhores servidores, meus pares aqui presentes. Presidente, parabéns
pelo seu retorno aqui conosco. E eu não me canso de elogiar seu trabalho,
sua forma agregativa aqui entre os nossos pares, embora também reconheça
o trabalho maravilhoso que o Othelino Neto fez aqui nesta Casa. A vocês
dois meus parabéns. Senhores deputados, eu recebi na sexta-feira uma
comissão de Codó e alguns colegas de Coroatá para tratar sobre a
intrafegabilidade da MA-026, que liga Codó/Timbiras, Timbira/Coroatá.
Parece incrível aquilo que você vê no município localizado em uma reunião
em que vão e voltam membros do Governo, que transitam por ali. Eu não
sei se de avião, eu não sei se em carros superpotentes ou eu confesso que
às vezes passam dormindo em relação àquela situação, mas o certo é que
os fatos existem e são agravados, deputado Edivaldo Holanda, pela
quantidade de assaltos que acontecem por força dos veículos passarem
com dificuldade naquela região, eu tenho um testemunho vivo que sou um
mensalista daquela região, considerando que a cada 15 dias ou um mês eu

tenho que estar ali, por força das minhas questões pessoais, haja vista ter
nascido ali e minha família parte dela ainda reside, ou a cata de voto, como
todos nós aqui fazemos, o certo é que é difícil nós compreendermos,
deputado Antônio Pereira, o que você assiste ali, filas de carros com pneus
rebentados, acidentes automobilísticos à vontade, alguns até com mortes,
assaltos registrados quase que diuturnamente e eu queria convidar as pessoas
que são votadas em Timbiras para poder passar ali, seja que venha de
Peritoró até Timbiras ou Coroatá ou quem vem também de Vargem Grande
para ter acessibilidade ali, com certeza, esses colegas nossos votados ali e
que tem capacidades de resposta, que eu não tenho, talvez possa
compreender a angústia daquelas pessoas que nos procuram, porque a
estrada não existe mais, nem sequer promessa existe de recuperação da
MA-026. Fica aqui o meu apelo e eu tentei marcar por duas vezes com o
Dr. Clayton Noleto, até que tenho um respeito por ele, e não consegui
sequer levar as dificuldades dos munícipes em relação àquela situação,
região esquecida de toda a ordem por isso, ali está um testemunho vivo, e
eu tenho as fotos daquelas estradas, Deputado Edivaldo Holanda pai,
tenho as fotos. E eu quero saber, Deputado Edilázio, de que estão indo os
deputados votados naquela região, de Coroatá, de Timbiras, alguns em
Codó, eu tenho certeza de que estão pagando os IPVAs deles por retidão,
mas estrada não tem, a MA-026 precisa de uma recuperação e de olhar
urgente, Doutor Clayton Noleto, não olhe só para a Região de Imperatriz
não, olhe também para aquela região que também é uma região de pessoas
dignas que merecem respeito, por parte do Governo, não virar as costas
aos problemas, pelo contrário, encarem de frente, olhem de frente o que
está acontecendo naquela região. Fica aqui o meu apelo, que eu tenho
certeza de que não sou o único, fica o meu registro que também não é o
único, mas fica aqui ao menos, a minha vontade de poder dar voz àquelas
pessoas que não podem ter voz daquela região de Coroatá, de Timbiras, de
Vargem Grande e, sobretudo de Codó que estão sem acessibilidade por
aquela avenida. Aguardemos a resposta do Doutor Clayton Noleto.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Bira do Pindaré.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores. Senhor Presidente, não tem como, não há como não tocar nesse
assunto que se refere a esse corte do Governo Federal no FUNDEB, no
valor de R$ 224 milhões. É um prejuízo muito grande para o Estado do
Maranhão, afeta as Prefeituras, afeta também o Estado, as Prefeituras vão
perder R$ 177 milhões e o Estado perderá R$ 47 milhões, só a Prefeitura
da Capital serão R$ 12 milhões, Deputado Edivaldo Holanda, é um impacto
gigantesco no momento em que a gente vive, com essa crise profunda e
essa escassez de recurso e de repente uma notícia tão perversa quanto
essa. E esse assunto a gente já havia abordado aqui nesta Casa, os deputados
federais, a bancada do Maranhão se mobilizou junto com a FAMEM,
conseguiram obter um acordo junto ao Governo Federal, que não iria haver
mais esse cancelamento desses recursos, e, de repente, chega a notícia de
que o acordo está sendo descumprido e que as Prefeituras e o Governo do
Estado serão penalizados com esse cancelamento, com essa perda de
recursos para o FUNDEB, no Estado do Maranhão. É lamentável que
essa situação esteja acontecendo, é preciso uma reação mais forte por
parte da bancada federal, não só dos deputados federais, cadê os senadores
do Maranhão? O que fazem os senadores do Maranhão que não reagem
em razão de uma situação como essa? Os senadores do Maranhão tão
importantes que são nesse momento conjuntural, estão sendo lá assediados
pelo governo federal pra votar as perversidades do governo federal, como
as reformas trabalhista e previdenciária. Por que não usam o poder que eles
têm para barrar essa situação que está acontecendo agora contra o Estado
do Maranhão. Eu não entendo. O que faz os senadores, a bancada federal?
Temos que fazer justiça. Ela reagiu, conseguiu obter um acordo. Agora é
preciso que os senadores também entrem em campo e ajudem nessa
operação. Juntamente com o Governo do Estado, com a FAMEM, com as
prefeituras. Eu tenho absoluta certeza que nós temos capacidade de reverter
isso. Portanto, Senhor Presidente, é preciso que esta Casa mais uma vez se
manifeste. É preciso que cada parlamentar, cada membro desta Casa,
chamada Casa do Povo possa reagir à altura, reforçando a iniciativa da
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bancada federal. Mas que os senadores também falem e que a gente consiga
reverter essa situação vivida pelo Estado do Maranhão e pelas prefeituras.
É dinheiro da educação, é dinheiro para a infância, é dinheiro para a
adolescência, é dinheiro para a juventude, é dinheiro para a formação de
pessoas, é dinheiro que tira as pessoas da criminalidade, da violência. Nós
não podemos aceitar mansa e pacificamente uma decisão tão ruim quanto
essa desse corte nos recursos do FUNDEB no Estado do Maranhão.
Tenho certeza que com a União de todas as forças políticas do Estado do
Maranhão, tenho certeza que somos capazes de reverter isso. Portanto eu
conclamo toda a classe política, todos aqueles que têm voz, sobretudo em
Brasília, para que a gente possa reunir e reagir conjuntamente, garantir que
essa situação seja revertida. Senhor Presidente, eu espero que seja essa
atitude. E tenho certeza de que podemos reverter a situação, porque é um
benefício muito grande para a população do Estado do Maranhão, para
quem depende da educação pública em todos os níveis, principalmente as
crianças e adolescente do ensino fundamental e os jovens no ensino médio
no Estado do Maranhão. Essa é uma luta de todos nós. É preciso o
engajamento de todos. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO - A pedido do Deputado Braide, eu quero anunciar as
presenças de seu Gilberto Câmara França, Promotor de Justiça do Estado
do Maranhão. E a pedido do Deputado Júnior Verde, eu quero registrar a
presença do Clube de Engenharia do Maranhão, representado pelos senhores
Emanoel Miguez, Presidente; Luís Hadade, Conselho Fiscal; Sávio Lima,
vice-presidente; Wilson Dias, diretor-técnico; Antônio Meireles, diretor-
financeiro; Henrique Campos, diretor de patrimônio. Convido para a tribuna
o Deputado Wellington do Curso.

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, o nosso mais cordial boa
tarde. Que Deus seja louvado. Senhor Presidente, estivemos na última
sexta-feira participando de uma audiência pública para tratar de várias
questões na cidade de Açailândia, na Câmara Municipal de Açailândia.
Audiência presidida pelo Deputado Sérgio Vieira, e estavam presentes o
deputado Léo Cunha, deputado Roberto Costa e o deputado Antônio
Pereira. E a base da discussão em Açailândia na verdade era a defesa dos
postos de emprego que foram perdidos ao longo dos últimos anos, o
desenvolvimento e a retomada do crescimento de Açailândia. Nós tratamos
esse assunto por mais de quatro horas e estavam presentes além dos
deputados que já citei o presidente da Câmara Municipal de Açailândiam
Ceará, o Josebeliano Farias, mais conhecido como Ceará, os vereadores
Eliomar Laurindo, Zelito, Joilson Cardoso, Fanho Mania, Jarlis Adelino,
Marco Aurélio, Evandro Gomes, César Costa, além de representantes da
população da sociedade civil organizada. Uma audiência muito boa, muito
proveitosa e, principalmente, o foco da audiência, objetivo da audiência, o
desenvolvimento da Açailândia e a retomada do crescimento econômico da
cidade de Açailândia. Senhor Presidente, recebemos o ofício do Ministério
Público da comarca de Bacabal, que responde pela cidade de Lago Açu,
pela promotora Ana Carolina em resposta a ofício que nós protocolamos
na cidade de Bacabal, solicitando e cobrando do Ministério Público,
investigações, ou investigação, acerca de várias denúncias, desde a
contratação temporária, contratação precária, nepotismo. E recebemos
um ofício, e nos foi encaminhado ao gabinete, com uma cópia da ação civil
pública ajuizada pelo Ministério Público, em Bacabal. E tem os seguintes
pedidos: 1 - determinar que no prazo de 30 dias o município de Conceição
do Lago Açu proceda exoneração de todas as pessoas contratadas
irregularmente, sem prévia aprovação em concurso público; 2 - determinar
que no prazo de 45 dias o município de Conceição do Lago Açu proceda
a convocação, nomeação e posse de todos os candidatos aprovados no
concurso público referente ao Edital nº 001/2016, promovido pela
Prefeitura Municipal de Conceição do Lago Açu. Para esse fim também
pede, no item 3: que seja determinada a empresa RP Recursos Humanos
e Treinamentos que envie ao juízo cópia integral de todos os documentos
referentes ao concurso público, bem como relação dos aprovados; 4 - no
prazo de 30 dias que o município de Conceição do Lago Açu apresente

relação atualizada do quantitativo dos cargos atualmente ocupados pelos
contratos sem concurso público devidamente comprovado, nos contratos
celebrados e nos contracheques, cópias de todos os contracheques, das
contratações até aqui. Já havíamos denunciados em outras oportunidades
da problemática que é recorrente em vários municípios. Realizamos uma
audiência pública na cidade de Barreirinhas. Metade dos aprovados no
concurso já foi nomeada. Realizamos uma audiência pública na cidade de
Anapurus, lá está totalmente travado, totalmente parado. Estarei indo ao
Fórum, ao Ministério Público das cidades de Anapurus e Brejo, nesta
semana, protocolar pessoalmente um ofício, um requerimento na cidade
de Anapurus, o que acabei de ler. E temos agendado uma reunião com os
aprovados da cidade de Pindaré-Mirim e da cidade de Maracaçumé. E na
próxima quinta-feira, dia 13, às 14h, estaremos na cidade de Matões do
Norte. Acabei de confirmar com o Presidente da Câmara de Vereadores de
Matões do Norte, o vereador Joaquim da Agricultura, a cessão do espaço
da Câmara Municipal de Matões do Norte para que façamos audiência
pública na próxima quinta-feira. Na próxima quinta-feira estaremos
realizando uma audiência pública na cidade de Matões do Norte, na Câmara
Municipal, já com autorização e com anuência da Câmara Municipal.
Então agradeço a atenção e o apoio do vereador Joaquim da Agricultura.
Então estaremos realizando audiência pública na próxima quinta-feira, na
cidade de Matões do Norte. Senhor Presidente, o pouco tempo que me
resta, quero fazer registro que a garota Andressa, de 13 anos, estava
vendendo água nos retornos de São Luís para custear sua ida ao mundial de
jiu-jitsu, ficou em terceiro lugar. Agradecer em primeiro lugar a Deus e a
todos que apoiaram, que incentivaram, que fizeram com que o sonho da
Andressa fosse realizado. Nós não podemos, nunca, desistir dos nossos
sonhos, sempre acreditar nos nossos sonhos. O casal de amigos e ex-
alunos, só depois eu vim descobrir que eram ex-alunos, o André e a Sara,
são os pais da Andressa. Estão desempregados e resolveram não pedir o
apoio, mas de forma digna vender água nos retornos. E conseguiram através
da venda da água de forma digna, conseguiram o apoio, as passagens além
da atenção, do carinho de outras pessoas que também contribuíram e
ajudaram. Então faço aqui referência elogiosa à jovem Andressa, de 13
anos, que foi competir em São Paulo nos dias 08 e 09 e trouxe para o
Estado do Maranhão a 3ª colocação. E fica mais uma vez o nosso pedido
ao Governo do Estado, à Secretaria de Esporte, às demais Prefeituras do
Estado do Maranhão, aos 217 municípios, que possam dar atenção à
educação e ao esporte. Uma jovem de 13 anos que tinha um sonho e o
sonho se tornou realidade. E o 3º lugar no campeonato não é dela, é do
Maranhão, é dos maranhenses, é de todos nós. Então Andressa, que Deus
continue abençoando a sua vida, dos seus pais, do André e da Sara, e que
sirva de exemplo a sua determinação, a forma como vocês conduziram a
participação nesse mundial de forma destemida, ousada, corajosa, mas,
infelizmente, não teve o apoio do Governo do Estado do Maranhão. O
Governo do Estado do Maranhão que gasta com propaganda, o Governo
do Estado do Maranhão que reduziu o orçamento da Secretaria de Esporte
e aumentou o orçamento da Secretaria de Comunicação. O esporte não
quer propaganda, o esporte quer ações. O esporte quer verba, o esporte
quer recurso. E, mais uma vez, está tramitando inicialmente, nesta Casa, a
CPI do Esporte e fui o primeiro a assinar. Já tem 03 assinaturas e estamos
também coletando assinaturas para a CPI da Saúde. Já temos 03 assinaturas
e mais a promessa do Deputado Bira do Pindaré que também se
comprometeu em assinar, bem como o Deputado Sousa Neto e a Deputada
Andréa Murad. Foram os dois também que se comprometeram. Temos
inicialmente 03 assinaturas e estamos em busca da coleta das demais
assinaturas para que possamos instaurar uma CPI, uma Comissão
Parlamentar de Inquérito na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Quero só lembrar aos senhores, que na CPI de agosto do ano, passado,
idealizada, presidida e relatada pelo Deputado Rafael Leitoa e Deputado
Levi, tivemos 29 assinaturas. Eu creio que os demais deputados não farão
objeção nenhuma em assinar novamente essa CPI para que possamos
investigar os desvios de recursos públicos na Saúde no Estado do Maranhão.
Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. Que Deus seja louvado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Othelino com a palavra.
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O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO (sem revisão do

orador) – Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, colegas jornalistas,
hoje venho à tribuna para protestar contra a violência que o Governo
Federal comete contra os municípios. No final de semana, desde sexta-
feira, vários prefeitos ficaram assustados com o bloqueio do repasse do
FUNDEB para os municípios. Prefeitos que ao saberem do bloqueio, de
pronto ficaram muito preocupados, porque sequer terão condições de
cumprir o pagamento, em alguns casos, das folhas de pagamento. É mais
uma maldade do Governo Temer com o Brasil. Isso depois de ter recebido
a Bancada Federal do Maranhão e ter se comprometido a fazer o desconto
de forma parcelada, de maneira que o prejuízo para os municípios fosse
menor. O Presidente da República descumpriu o compromisso e não causou
com isso só problemas para os prefeitos, vai provocar problemas dos
mais diversos. Problemas para os professores que possivelmente, em
alguns casos, terão os seus vencimentos atrasados. Para os alunos que
também serão impactados. Vai impactar também nos municípios no que
diz respeito à movimentação de dinheiro dos municípios, porque vai,
claro, circular menos dinheiro. Então são muitos os problemas ocasionados
por esse ato irresponsável do Governo Federal. A Bancada Federal, me
disseram os deputados Rubens Júnior, que é o coordenador da bancada
maranhense, e o deputado Weverton Rocha, líder do PDT na Câmara dos
Deputados, que iriam se reunir ainda hoje em companhia do Presidente da
Câmara, o deputado federal Rodrigo Maia, com o Presidente da República,
para tentar fazer com que seja cumprido o compromisso e reverta essa
situação gravíssima que foi imposta aos prefeitos. Só no Maranhão são
cerca de R$ 220 milhões que foram bloqueados para os municípios. Que o
Governo Temer tem má vontade para com a população, que o Governo
Temer representa a abertura de um saco de maldades contra o povo brasileiro,
isso é fato, mas medidas como essa nos surpreendem, porque não imaginava
que o Governo Federal fosse capaz de tamanha maldade quanto essa que
está fazendo contra a educação, contra o povo brasileiro. Por isso protocolei
hoje uma Moção de Repúdio e vou submeter aos colegas para que apreciem
e, se possível, aprovemos uma Moção de Repúdio ao Governo Federal,
por conta desse crime contra a educação e desse crime contra o povo
brasileiro. E eu, finalmente, desejo que em um curto espaço de tempo o
Brasil possa sair dessa encruzilhada, consiga se livrar desse Presidente
ilegítimo e que possamos trilhar um caminho para sair desse buraco e o
Brasil voltar a se desenvolver, voltar a ser respeitado aqui dentro do país
e lá fora. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Júnior Verde com a palavra.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe a todos. Exmo. Senhor Presidente Humberto
Coutinho, em nome de quem quero saudar os nobres parlamentares, também
cumprimentando a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em
todo o Estado do Maranhão e de forma muito especial quero saudar a
todos os maranhenses, a todos os engenheiros deste Estado nas pessoas
aqui representando o Clube de Engenharia do Maranhão, o nosso Presidente
Emanuel Miguez, seja bem-vindo. Também o Senhor Luiz Haddad, do
Conselho Fiscal; Senhor Sávio Lima, vice-presidente; Wilson Dias, Diretor
Técnico; Antônio Meireles, Diretor Financeiro; e Henrique Campos, Diretor
de Patrimônio. Sejam bem-vindos a esta Casa, nos sentimos honrados com
a presença de V. Exas e aqui em vossos nomes eu cumprimento a todos os
engenheiros do Estado do Maranhão. E parabéns pelo trabalho que V. Exa
realiza junto ao Clube de Engenharia deste Estado. Mas, Senhor Presidente,
aproveitando a presença dos nobres representantes do Clube de Engenharia,
gostaria de destacar, na tarde de hoje, que tive oportunidade de recebê-los
no nosso gabinete, como também tive oportunidade de acompanhá-los,
estávamos no Palácio dos Leões, quando representantes do Clube de
Engenharia, o Presidente Miguel junto com Henrique Campos entregaram
nas mãos do governador uma Carta Aberta no sentido de poder direcionar
esforços para acima de tudo gerar emprego, renda, oportunidades a todos
os maranhenses. A Carta expressa é a necessidade da ampliação e aqui eu
quero fazer referência a própria Carta com o foco na questão do Edital de
Licitação – RDC, que é a Ata de registro de preços nº 37/2017. Essa Ata de
Registro de Preços tem o valor aproximado de quatrocentos milhões de

reais, um valor substancial que vai ser revestido em obras em todo o
Estado do Maranhão, várias iniciativas de engenharia que vão desenvolver
o nosso Estado, mas que infelizmente pelo seu significado ela só vai
abranger em torno de 20 empresas, pelo que está expresso no Edital. E
aqui no cerne da questão eu vou destacar aqui da Carta Aberta: as obras em
referência foram agrupadas em vinte lotes, em torno de vinte milhões de
reais cada, abrangendo aproximadamente 12 municípios cada lote, ou seja,
apenas 20 empresas serão contempladas ao final da licitação ficando de
fora centenas de outras empresas. Ora, senhor presidente, senhoras e
senhores deputados, eu acredito na sensibilidade do governo e aqui já
registro a necessidade do secretário de Infraestrutura, senhor Clayton
Noleto, que ele proceda a revisão deste Edital, que ele possa realmente
reavaliar essa perspectiva de contemplação das empresas do nosso Estado,
precisamos ampliar nossa capacidade de ajudar as pequenas empresas que
querem participar das Licitações, que precisam participar das Licitações,
mas que o próprio Edital, conforme as regras, senhor presidente,
infelizmente não contempla hoje as empresas que atuam no Estado do
Maranhão. Vários motivos foram destacados nesta carta e eu queria aqui
fazer apenas referência a algumas delas. Por exemplo, a quantidade excessiva
de obras concentradas em poucas empresas. Isso é um ponto que nós
temos que avaliar, até porque foi uma preocupação do próprio Clube de
Engenharia que alertou o governo, e aqui faço referência a essa perspectiva
quanto na construção dos IEMA’s do Estado do Maranhão. E recentemente
participei de uma ida ao município de Brejo e lá tem uma obra do IEMA
que infelizmente precisa avançar. E muitas delas, Senhor Presidente,
senhoras e senhores deputados, não foram concluídas, por quê? Inclusive
houve distratos, porque ficaram concentradas nas mãos de poucas
empresas e isso gera um prejuízo para o nosso Estado. Nós temos que
descentralizar. Pelo contrário, dar mais oportunidades para as empresas
do Maranhão e não tenho dúvida que a partir desta carta o nosso governador,
que recebeu esta carta em mãos, faço mais uma vez ênfase a essa entrega
que o Clube de Engenharia fez na ocasião da posse do secretário do PRB,
e naquele momento nós também tivemos conhecimento dessa preocupação
e estamos trazendo a esta Casa por compreender que precisamos gerar sim
empregos, renda e oportunidades.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS - Deputado Júnior
Verde, V. Exª me permite um aparte?

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE - Deputado, nós
estamos no Pequeno Expediente, seria um prazer ouvi-lo, mas não tenho
dúvidas que V. Exª vai também corroborar com essa perspectiva, vai
defender também como engenheiro que é, como militante desta causa
importante para o nosso Estado, como secretário que já foi da SINFRA e
sabe da necessidade de descentralizar e dar oportunidades para as pequenas
empresas do nosso Estado. Outras questões pertinentes a esta carta, que
fiquei atento à leitura, a dificuldade de gerenciamento das intervenções
pelas empresas devido a sua dispersão geográfica em diversos municípios.
Afastamento de centenas de micro, pequenas e médias empresas também
é uma consequência e vai ser nefasta se nós não tomarmos um
posicionamento imediato na revisão deste edital, que é o edital nº 37/2017.
Aqui faço desta tribuna, senhoras e senhores, um apelo já ao Secretário
Clayton Noleto. Eu não tenho dúvida que ele vá tomar conhecimento não
só por este pronunciamento, pela imprensa que está divulgando, que está
acompanhando todo o Estado do Maranhão acompanha nossas ações.
Mas também nós fazemos questão de poder ir a uma reunião com o
Secretário e de já faço o convite a V. Exas. para que juntos possamos ir e
entregar também esta carta. Além da entrega ao Governador, entregar ao
seu auxiliar, que é o secretário de infraestrutura Clayton Noleto, porque o
nobre. O doutor Governador precisa de bons auxiliares que estejam
orientando da melhor forma possível ações que possam realmente convergir
para o crescimento do nosso Estado. Num momento crucial deste que nós
estamos vivendo, das dificuldades que nós temos acompanhado em todo
o País, das necessidades de fomento e geração de emprego esta é uma
oportunidade. Nós não podemos perder essa oportunidade, R$ 400 milhões
que vão ser aplicados no Estado em várias obras, obras diversas. Nós
temos que atentar para o princípio básico. E esse princípio é norteador do
interesse aqui do clube de engenharia, que é poder disseminar, propagar,
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fazer com que realmente mais empresas participem e, assim, possam
também não só, claro, consolidar suas atividades com aqueles que já
trabalham com seus engenheiros, com seus funcionários, pedreiros, enfim,
todos os seus profissionais das atividades, mas também que nós possamos,
assim, gerar oportunidades. E, nesse sentido, também temos a destacar
alguns pontos que são fundamentais. Por exemplo, no próprio edital tem
a questão que deve ser atentada também, a falta de identificação dos
logradouros públicos é uma problemática que foi alertada e que é muito
séria, nós precisamos atentar para o edital nesse aspecto evitando que essa
falta dessa identificação prossiga e mais levando em consideração um
volume tão significativo de recursos, como também a imprecisão na
identificação dos prédios públicos, outro ponto, preços divergentes da
mão de obra contrariando a convenção da categoria. Então, Senhor
Presidente, só pra concluir, eu quero deixar nossa fala hoje aqui no sentido
da defesa que nós temos feitos da geração de emprego e renda no Estado,
o nosso foco ao defender o Clube de Engenharia de forma muito sagaz e
pontual faz esse alerta ao Governo do Estado, e aqui não tenho dúvida que
Vossas Excelências vão sair daqui com uma resposta positiva, porque esse
pronunciamento junto com os esforços daqueles que hoje compõem a
diretoria deste importante Clube de Engenharia vão chegar ao nosso
governador e a sensibilidade dele não vai deixar que prossiga sem as devidas
correções. Muito obrigado a todos e que Deus nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Deputado Zé Inácio fica inscrito para a Sessão de
amanhã.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Projeto de Lei nº 160/2017, Mensagem nº 044/2017, de
autoria do Poder Executivo. Em discussão. Em votação. Os deputados e as
deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria
vai a segundo turno. Projeto de Lei nº 093/2017, de autoria do deputado
Edivaldo Holanda. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
turno. Projeto de Lei nº 117/2017, de autoria da Comissão de Assuntos
Municipais. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
Turno. Projeto nº 118/2017, de autoria da Comissão de Assuntos
Municipais. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam permaneçam com o estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
turno. Projeto de Lei nº 119/2017, de autoria da Comissão de Assuntos
Municipais. Em discussão. Em votação. Os deputados e as deputadas que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai a segundo
turno.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pela Ordem, o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (Questão de
Ordem) – Senhor Presidente, o primeiro item da pauta que nós votamos
foi o Projeto de Lei nº 160/2017, de autoria do Poder Executivo, que
ratifica o protocolo de intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento do Brasil Central, inclusive contou com o meu voto
favorável na Comissão de Constituição e Justiça e eu percebo que no
Diário de hoje da Assembleia, na página 26, o Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado aditou essa mensagem desse projeto, como nós
votamos ele ainda em primeiro turno e ainda apreciaremos o projeto no
segundo turno, fica a consulta à Mesa, se nós não poderemos logo incluir
esse aditamento para quando votarmos o projeto para não termos que
votar duas vezes esse mesmo projeto, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Está incluso no segundo turno. Tudo certo, deputado

Braide? Já foi tirado a dúvida. Projeto de Resolução Legislativa nº 022/
2017, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio. Em discussão.
Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno. Projeto de Resolução
Legislativa n.º 023/2017, de autoria do Deputado Vinícius Louro. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. A matéria vai para segundo turno.
Requerimentos nº 496, 497, 498, 499 e 500/2017, todos de autoria da
Deputada Nina Melo, em congratulação dos municípios de Pastos Bons,
Buriti Bravo, Benedito Leite, Imperatriz e Viana, respectivamente. Em
discussão. Em votação. Os deputados e deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 503/2017, de autoria
do Deputado Marco Aurélio. Uma sessão extraordinária. Ausente.
Transferido para amanhã. Requerimento n.º 506/2017, de autoria do
Deputado Eduardo Braide.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Senhor
Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Pois não, deputada.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO (questão de
ordem) - Só queria pedir a autorização do autor para subscrever o
Requerimento dele.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Deputado Braide, aceita?

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Tem o meu
consentimento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – O Requerimento em discussão. Em votação. Os deputados
e deputadas que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Hoje o
projeto foi aprovado em regime de urgência e na sessão de amanhã
colocaremos em votação. Requerimento n.º 510/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto, pedindo uma Sessão Solene. Em discussão. Em
votação. Os senhores deputados e senhoras deputadas que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à Deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 507/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda.
Deferido. Requerimento n.º 509/2017, de autoria do Deputado Fábio Braga,
de justificativa de falta. Deferido. Está incluído para a sessão de amanhã:
Requerimentos nº 511, 512, 513, 514, 515, 517/2017 de autoria do
Deputado Adriano Sarney. Requerimento n.º 516/2017, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda. Requerimento n.º 518/2017, de autoria do
Deputado Edson Araújo. Requerimento n.º 521/2017, de autoria do
Deputado Othelino Neto. Requerimento n.º 522/2017, de autoria do
Deputado César Pires.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO HUMBERTO
COUTINHO – Não há orador inscrito. Bloco Parlamentar de Oposição.
Líder Deputado Max Barros, por seis minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, o Deputado Zé Inácio vai usar o tempo da liderança do Bloco
Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO MAX BARROS (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente Deputado Humberto Coutinho, senhores
deputados, senhoras deputadas, jornalistas, aqueles que nos veem pela
TV Assembleia e pela Internet. Hoje, Deputado Antônio Pereira, é motivo
de satisfação quando esta Casa é visitada por representações que são
significativas na sociedade. E, hoje, nós temos a visita de um seguimento
importante, que contribui para o desenvolvimento do Maranhão, de São
Luís, que é o Clube de Engenharia, que está aqui presente, do seu presidente
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Miguez e toda Diretoria, que é muito importante para a Assembleia quando
assume o papel de interlocutor, entre a sociedade e o Poder Executivo.
Essa é uma das nossas missões. E aqui o tema que o Clube de Engenharia,
esses empresários da Construção Civil trazem para o debate e para
argumentação e para ponderação junto ao Poder Executivo. É um tema
preponderante. Inclusive quero parabenizar o Deputado Júnior Verde,
que abordou brilhantemente da tribuna essa questão. Porque da crise em
que vivemos, talvez o setor mais importante para dar resposta ao
desemprego é o setor da construção civil. É ele que mais emprega. E
emprega pessoa de todas as qualificações, a que tem menos qualificação e
a que tem mais qualificação. E na hora que nós atendemos dentro dos
rigores da lei as solicitações, os pleitos que forem justos desse setor, nós
estamos contribuindo para a economia do nosso Estado e para o
desenvolvimento do Maranhão. E uma questão que eles trazem aqui é uma
licitação que foi lançada pelo Governo do Estado do Maranhão para a
manutenção e reforma de prédios públicos no valor de quatrocentos milhões
de reais, é um valor significativo e é importante. Reconheço que em termos
de agilidade o Executivo tem um instrumento para dar a resposta à reforma
das escolas, dos IEMAs, dos prédios públicos de maneira geral do nosso
Estado. Agora essas obras são obras geralmente de pequeno porte. Grandes
empresas não vão se interessar pela reforma de um colégio, pela pintura de
um IEMA, pela recuperação de um prédio no Centro Histórico. Essas
obras geralmente são feitas por empresas de menor porte. E você licitar
uma obra de quatrocentos milhões, onde cada lote vai ser na ordem de
vinte milhões, se uma empresa já é de um porte maior, e também não está
identificado, abrange 12 municípios, a abrangência é muito grande para a
empresa ter uma logística para atender a contento o Governo na sua
demanda. Então, em termos de logística, não é interessante uma empresa
de pequeno porte para atender doze municípios, ela não vai ter a agilidade
necessária. Se você diluir essa licitação em vários lotes com menos
municípios, mais empresas vão ser atendidas e ao mesmo tempo o Governo
vai está melhor servido, porque ela já vai estar mais próxima do local em
que ela vai ser demandada para fazer o serviço. E a questão que foi alertada
aqui pelo Deputado Júnior Verde e que o Clube de Engenharia está fazendo
com muita correção e também com muita lealdade é no sentido de, antes
das coisas acontecerem, avisar o Governo que o próprio Edital tem algumas
coisas que têm que ser corrigidas, porque vão contra a lei de licitação. Uma
dessas questões, Deputado Zé Inácio, é que você não pode fazer registro
de preços para obras de reforma. Registro de preço você pode fazer para
obra de manutenção preventiva e corretiva. E o que é manutenção preventiva
e corretiva? É você consertar goteira de um prédio, é você consertar um
trinco, é você consertar e pintar uma parede, isso é manutenção corretiva
e preventiva. E tecnicamente não faz sentido você fazer uma concorrência
para só consertar um trinco. É possível e a lei permite você fazer uma
concorrência e que uma empresa possa fazer esse serviço em vários prédios
públicos porque são serviços pequenos. Agora, quando se trata de reforma
que está condita no edital. Isso a lei não prevê você fazer uma reforma com
registro de preço, porque uma reforma é uma obra maior. E a própria lei
866 exige que qualquer licitação tem que ser precedida de projeto básico e
não existe nenhum projeto básico nessa licitação. Você vai ter que saber se
vai ser pintado, ou recuperada a instalação elétrica, hidráulica e sanitária,
se vai ser recuperada a infraestrutura. E tem que ter a URT, o engenheiro
responsável junto ao CREA para se responsabilizar pela reforma, e a
população tem que saber quanto vai ser aquela reforma. Porque você tem
um contrato de 400 milhões, começa uma obra que estava previsto para
ser 300 mil e ela acaba em 5 milhões. E aí quem é que o responsável e cadê
o aditivo que só pode ser de 50% para reforma? E fica de maneira que não
pode se fiscalizar nem o governo e nem a sociedade. A lei não permite se
fazer licitação sem projeto básico para reforma. É possível fazer para
manutenção preventiva e corretiva que são pequenas obras. Então o edital
prevê reforma, que é um equivoco que vai contra a legislação. E eu sei da
primícias quando se está no Executivo. E as demandas são muito grandes
e as respostas são muito cobradas e tem que se dar uma resposta muito
rápida. Mas não pode se dar resposta sem cumprir a lei. E, principalmente,
você vai privilegiar apenas 20 empresas em detrimento das outras empresas
que poderiam estar trabalhando e gerando emprego para a população do
Maranhão. Então eu acho que antes de fazer qualquer representação, de
termos junto a qualquer órgão fiscalizador, o Clube de Engenharia... Só

para concluir, Deputado Rafael Leitoa, engenheiro que presidente esta
sessão. Talvez seja uma questão que também seja muito cara para V.Exa..
Então eu colocaria essa preocupação que o Clube de Engenharia está
trazendo e que está sendo endossada aqui pelo Deputado Júnior Verde,
que faz parte da base do Governo, e por mim, porque é uma questão, esse
edital da maneira como ele está concebido, ele está ferindo a legislação. A
legislação não permite você fazer obra sem projeto básico e reforma sem
projeto básico em licitação é ilegal. Segundo, você está concentrando em
poucas empresas um contrato muito grande, abrangendo vários municípios
e vai contra a logística; e você poderia estar beneficiando várias empresas,
gerando muito mais emprego para o Maranhão. Então este tipo de luta é
que a Assembleia tem que encampar. E nós gostaríamos que o Governo
Executivo ouvisse essa voz, dialogasse com o clube de engenharia e
encontrasse sua solução, que o Estado fosse atendido com os serviços que
são necessários, mas sem desrespeitar a lei e atendendo também a mais
emprego para a população do Maranhão. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Deputado Roberto Rocha pela liderança do bloco
parlamentar de Oposição. Por cinco minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa. Senhor
Presidente, eu venho aqui tratar de um assunto que já foi levantado aqui
por alguns parlamentares como o Deputado Bira do Pindaré, Deputado
Othelino Neto, que é essa situação hoje de dificuldade, primeiro pelo que
as prefeituras no Maranhão têm passado, como as prefeituras de todo
Brasil. E, Deputado Vinícius Louro, o risco iminente que tem hoje com
essa possibilidade de suspensão dos valores do FUNDEB para as
prefeituras do Maranhão e para o Governo, realmente é um assunto que
precisa ser tratado com maior seriedade. Precisa ser dada atenção necessária,
porque a situação dos municípios do Maranhão, como eu disse, já vindo
de uma situação financeira de extrema dificuldade. E se esse corte realmente
for concretizado, vai se criar uma situação jamais vista no Estado do
Maranhão na área da Educação. Acho que todas as forças políticas precisam,
neste momento, dar as mãos, porque é um assunto extremamente
preocupante que vai atingir uma parcela da população, Deputado Zé
Inácio, fundamental para o presente e para o nosso futuro, que são os
nossos estudantes, a nossa juventude. Acho, Deputado Bira, que as suas
colocações foram perfeitas em relação à preocupação que todos nós temos
que ter. Em função disso também mantive contato agora com o Senador
João Alberto, com o Senador Lobão na qual me passaram também a
informação que amanhã eles terão uma audiência com o Presidente da
República para tratar também desse assunto. Porque acho que neste
momento, como eu disse, as questões políticas nós vamos ter que deixar
de lado. Acho que a bancada na Câmara Federal, no Senado Federal, todos
se juntarem em prol de defender os interesses do Maranhão e da nossa
população. Porque como V. Exa. disse, Deputado Bira, se esse fato se
concretizar será muito difícil, principalmente a área da educação, não só
dos municípios, mas também do Estado se recuperar durante este ano.
Então, nós não podemos fazer com que o Estado corra esse risco iminente
que pode acontecer em função desse corte que houve. Havia um acordo
entre a Bancada Federal, e aí também eu destaco a participação dos
deputados federais em relação à solução desse problema, junto ao Governo
Federal para suspender e parcelar o que segundo eles era devido ao Governo
Federal, deputado Antônio Pereira, mas esse acordo não sei por qual razão
foi descumprido pelo Ministério da Educação e hoje nós vivemos aí com
essa preocupação de acontecer esses cortes que será muito ruim para a
vida do Estado. Então, em função disso também mantivemos o nosso
contato com os senadores João Alberto e Edison Lobão que também
mostraram toda a preocupação e falaram que amanhã estarão com Presidente
da República para tratar desse assunto e espero que esta reunião, este
esforço do Senado Federal, da Câmara Federal possa ter um resultado
prático e que o Maranhão não sofra esse corte que será tão prejudicial para
a vida do Estado. Muito obrigado, Senhor Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Pela Ordem,

Senhor Presidente. Apenas para cumprimentar o deputado Roberto Costa
pela iniciativa esperando que o terceiro senador também se posicione,
porque esse eu não ouço falar nada, a não ser coisa ruim, mas cumprimento
V. Ex.ª pela iniciativa de já ter falado com os senadores Lobão e João
Alberto, eu acho que o caminho é esse, deputado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
RAFAEL LEITOA – Pela Liderança do Bloco Parlamentar do Bloco Unidos
pelo Maranhão, deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
– Senhor Presidente, aproveito, inclusive este momento, esta oportunidade
para informar aos colegas parlamentares, à imprensa, que acabamos de
receber informação da Câmara Federal que o relator deu um Parecer favorável
pela procedência, pelo recebimento e continuidade à denúncia contra o
Presidente, golpista, ilegítimo, Michel Temer. É uma questão agora de
tempo, para ele ser apeado da Presidência da República, cargo que ele não
merece e nunca mereceu ter ocupado. Mas, Senhor Presidente, o que me
traz a esta tribuna, mais uma vez, é para falar a respeito de uma lei nossa,
uma lei, de nossa autoria, que foi aprovada por unanimidade nesta Casa,
que é a Lei nº 10.605, e venho tratar da lei para destacar a decisão do
Governador Flávio Dino, em sancionar a lei, sancionou na semana passada,
no último dia 28, e não só sancionou a lei, e por isso eu fiz questão de subir
a esta tribuna, como, de imediato, ele determinou a regulamentação da lei,
ou seja, tomou providência no sentido de determinar o cumprimento
imediato garantindo, assim, a eficácia à lei através dos órgãos de controle
que estão vinculados ao Poder Executivo Estadual. Ou seja, a lei que já foi
aprovada por esta Casa, sancionada pelo Governador Flávio Dino começa
a ser cumprida e com uma agilidade muito grande que demonstra o respeito
do governador a esta Casa e o compromisso do governador com a Segurança
Pública, uma vez que a lei que garante vigilância 24 horas nas agências
bancárias, tanto nas agências bancárias públicas e privadas, tanto nos
finais de semana como nos feriados, ela é uma lei que vai fazer com que
aumente a segurança nos estabelecimentos bancários protegendo, assim,
não só os funcionários dos bancos como também o consumidor. E
logicamente que auxilia na parceria com o setor de segurança pública do
Estado. Então quero parabenizar o governador, vamos fazer o
acompanhamento junto aos órgãos de controle para que, de fato, essa lei
seja cumprida. E também destacar que por determinação do governador o
PROCON já notificou as agências bancárias que estão estabelecidas aqui,
tanto o Banco do Brasil como a Caixa Econômica, o Banco Santander, o
Bradesco, o Basa, o Banco do Nordeste para que em 30 dias passem a dar
cumprimento à lei, passem a se adequar ao cumprimento à lei garantindo
assim a contratação de vigilância por 24 horas, que além de garantir segurança
nos estabelecimentos bancários, vai fazer com que se gere mais ocupação
de trabalho para a categoria Vigilância. Então ganham os funcionários dos
Bancos, ganha o consumidor, ganha a categoria de vigilantes no Maranhão
que vai ter mais oportunidade de trabalho. E ganha a sociedade de modo
geral, que com certeza essa lei vem a colaborar com a Segurança Pública no
Estado do Maranhão. Quero, Deputado Wellington, aproveitar nessa mesma
linha de raciocínio, dizer que também estamos acompanhando o
cumprimento da lei, a Lei das Filas que nós, em 2015, apresentamos um
parágrafo à lei que garante não só o acompanhamento, a fiscalização, mas
também punição por parte dos órgãos de controle, tanto PROCON como
o Ministério Público, e também aproveito para chamar atenção da
importância que tem o Ministério Público do Consumidor na fiscalização
da lei que garante vigilância 24 horas, como também na Lei das Filas, a
proposição que apresentamos em 2015 garante multa pecuniária ao não
cumprimento do tempo estabelecido, na lei, para que o consumidor possa
ficar na fila dos bancos. Essa também foi uma proposição de nossa autoria
que veio agregar um parágrafo a uma lei que foi aprovada por esta Casa, em
2002. Lei, diga-se de passagem, de autoria da ex-deputada Helena Heluy,
que nós precisamos também fazer com que essa Lei seja cumprida. Então,
nós temos agora os instrumentos legais não só com multa pecuniária, para
poder ter poder coercitivo aos bancos para dar cumprimento a Lei da Fila,
que é desrespeitada pelos bancos e os órgãos de controle, tanto o Ministério
Público como o PROCON têm que ficar mais atentos e se utilizar da Lei de

forma rigorosa para que seja cumprida. Então, finalizo as minhas palavras,
mais uma vez, parabenizar o Governador Flávio Dino pela sanção e pela
agilidade em regulamentar uma Lei importante, que garante direitos aos
consumidores, garante a preservação da vida, principalmente dos
funcionários das agências bancárias e da população do Maranhão como
um todo, em todos os municípios que existem agência bancária estabelecida,
essa lei tem que ser cumprida. E essa Lei tem que ser fiscalizada não só
pelo PROCON como o Ministério Público, não só o Ministério Público
da capital, mas o Ministério Público de todo o Estado do Maranhão.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Tempo dos Partidos ou Blocos, Bloco
Parlamentar de Oposição, Deputada Andréa Murad. Declina. Partido Verde,
Deputado Rigo Teles. Declina. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, só para constar aí presente na galeria da Assembleia Legislativa,
o ex-presidente da Câmara de Morros, o nosso amigo Paraibinha, como é
mais conhecido lá na cidade de Morros. E nós declinamos do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Bloco Parlamentar Democrático. Declina.
Fazendo o registro do Paraíba, nosso amigo de Morros, na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Rafael Leitoa? Declina. Bloco Parlamentar
Independente. Deputado Max Barros? Declina.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE (HOMENAGEM AOS 120 ANOS DO BOI DA
MAIOBA) NO DIA 06 DE JULHO DE 2017 ÀS 11h20.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Declaro aberta a sessão solene convocada através
do Requerimento nº 486/2017, de autoria do Deputado Wellington do
Curso para celebrar os 120 anos do Boi da Maioba. Convido a compor a
Mesa o senhor José Inaldo Ferreira, presidente do bumba boi da Maioba.
Convido a todos para se acomodarem. Temos cadeiras suficientes aí para
todo mundo. Podem tomar os assentos das bancadas dos deputados. Não
tem problema nenhum para que todos fiquem à vontade para acompanhar
a sessão solene. Convido também para compor a Mesa o Excelentíssimo
Senhor José Carlos Madeira, juiz federal e patrono do Boi da Maioba.
Convido ainda o Excelentíssimo Senhor Marlon Botão, Secretário de Cultura
de São Luís, representando o Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Convido
o Excelentíssimo Senhor Domingos Dutra Prefeito do Município, de Paço
do Lumiar  prefeito maiobeiro e está vindo, inclusive, com as suas matracas
nas mãos e  convido ainda o Senhor Fábio Ribeiro, Presidente da CDL.
Convido, finalmente, o advogado, Doutor Marco Antônio, que é associado
e advogado da associação e também matraqueiro. Faça a gentileza de compor
a Mesa. Antes de conceder a palavra ao Deputado Wellington do Curso,
autor do requerimento, eu quero primeiro parabenizar o Bumba Boi da
Maioba, a associação, através do Presidente Inaldo, e todos os seus
brincantes e elogiar a iniciativa do Deputado Wellington do Curso, aprovada
por unanimidade por esta Casa. Eu dizia agora há pouco quando dei uma
entrevista sobre essa sessão solene, que homenagear Maioba é homenagear
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a cultura popular do Maranhão, é homenagear todos os  bumba meu boi
do nosso  Estado.  Maioba  é  um batalhão  que onde chega, em cada  arraial
que vai,  em  cada apresentação  que faz, consegue todo ano encantar mais
ainda, mesmo aqueles que já  todo ano assistem às apresentações  do
Bumba Meu Boi da Maioba. E  eu que já vi algumas dezenas de
apresentações, Inaldo, do Boi da  Maioba, a cada ano que  assisto,  me
impressiona  e me encanto mais.  E vejo aqueles turistas, aqueles milhares
de turistas, que vêm à São Luís neste período ficarem olhando mesmo sem
acreditar no que estão vendo. Sem saber que a nossa Ilha, o nosso Estado
produz tantas  belezas culturais e manifestações culturais como a beleza
do bumba meu boi e com a particularidade e o charme  do  boi de matraca.
Porque na minha  avaliação o boi de matraca nos hipnotiza quando nós
estamos   assistindo e participando de uma apresentação. Dessa forma, em
nome da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,  cumprimentamos
o  Bumba Meu Boi da  Maioba, toda a associação.  E registrem e levem
para casa,  além  dos nossos parabéns, os nossos  agradecimentos pela
valorosa contribuição que vocês dão para a  cultura  do nosso  Estado.
Parabéns e viva  Maioba. Convido o Deputado Bira  do Pindaré para
assumir a presidência da sessão e dá segmento à  solenidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Bom dia a todos e a todas. Maiobeiros e maiobeiras,
minha saudação. Eu quero convidar o Deputado Wellington do Curso
,autor do requerimento, dessa solenidade para que ele possa fazer o seu
pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Que
Deus seja louvado. Senhor Presidente, com a sua permissão, eu falei que
hoje ia ser diferente, Presidente. Respeita a Maioba, respeita a cultura do
Maranhão. Senhor Presidente Othelino em Exercício, agradecer ao
Presidente Humberto Coutinho, agradecer de forma especial o Presidente
Othelino e a Deputada Nina Melo, porque nós tínhamos essa data
conflitante e a Deputada Nina Melo cedeu essa data. E nós tínhamos outro
evento também com a mesma data e, generosamente, o Deputado Othelino
nos cedeu o espaço, no cedeu a data, nos cedeu de forma muito generosa.
Em nome do boi da Maioba e em nome da cultura, nós agradecemos ao
Presidente Othelino, a quem eu faço cumprimento e que ainda se encontra
aqui. E eu ainda faço o cumprimento, Excelentíssimo Senhor Bira do
Pindaré, presidindo a sessão, senhor José Inaldo Pereira, presidente do
bumba meu boi da maioba, seja bem vindo. A referência no Estado do
Maranhão, no Brasil e no mundo essa cultura maravilhosa. Excelentíssimo
Senhor José Carlos Madeira, juiz federal, hoje também participando dessa
sessão solene. Os nossos cumprimentos, Dr. José Madeira, e a forma
como V. Exa. conduz as suas atividades e que tão bem representa o Judiciário
Federal e que tão bem representa e orgulha o Estado do Maranhão. Os
maranhenses são orgulhosos de ter um juiz federal do nível do juiz José
Carlos Madeira. Parabéns. Exmo Senhor Marlon Botão, secretário de
Cultura de São Luís, representando o prefeito Edivaldo Holanda Júnior.
Exmo Senhor Domingos Dutra, prefeito do município de Paço do Lumiar,
maiobeiro de coração, maiobeiro de matraca, muito obrigado. E aproveitar
também, hoje conversando com ex-deputado Domingos Dutra, prefeito
de Paço do Lumiar, da possibilidade de ações para o Boi da Maioba, para
a cultura. Eu já me coloquei à disposição, um pedido do Prefeito Dutra
para que ele faça a intervenção junto ao Governo do Estado, junto a
Secretaria de Cultura, inclusive com Emendas para o Boi da Maioba.
Senhor Fábio Ribeiro, Presidente da CDL, ativo, cativo participante,
brincante, não tem como ir a uma brincadeira, a uma atividade da Maioba
se não encontrá-lo. Mas não encontrá-lo em uma, encontrá-lo em todas,
saindo da Macaúba às 3h da manhã, indo para a Cidade Operária às 5h da
manhã, chegando ao João Paulo às 6h da manhã e continuando o dia todo
no João Paulo com aquela garra, com aquela fibra. Parabéns pelo amor que
tu tens pela Maioba. Viu Fábio, parabéns. Parabéns, Senhor Marco Antônio,
nosso amigo, advogado, atuante, participativo, em muitos momentos
também já nos ajudou na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa
sente-se honrada pela sua presença também nesta solenidade. Quero
cumprimentar a todos da plateia, de forma especial a uma jovem talentosa,
atuante, mulher guerreira, de fibra, da Cidade de Paço do Lumiar e também
maiobeira. Leninha, venha aqui, por gentileza, para você receber uma salva

de palmas. Leninha é nossa assessora parlamentar, é cadeirante, uma mulher
inteligente, de fibra e que muito nos honra, o nosso mandato e a Assembleia
Legislativa, em tê-la no nosso gabinete. Hoje fazemos também esta
homenagem a você, nesta manhã, minha querida Leninha. Que Deus continue
abençoando a sua vida. Antes de iniciar quero fazer uma homenagem
também, trouxe uma camisa feminina, eu estava preocupado porque ela
não tinha aparecido ainda, mas ela apareceu e já está aqui, que é a nossa
Diretora do Cerimonial, a minha amiga chefinha e trouxe especialmente
para a senhora. E esse chapéu maravilhoso, de quem é? Maravilhosa,
encantadora. Nazaré, passamos o dia todo lá no João Paulo na matraca, no
pandeirão. Nazaré, venha aqui à frente, por gentileza. Linda, maravilhosa,
alegre e quando ela soube que o Deputado Wellington estava solteiro, é
solteiro, ela tentou me cantar umas duas vezes. Eu te juro que eu quase
caia, porque a mulher é boa de lábia. Nazaré, maiobeira de coração, que
Deus te abençoe e em seu nome cumprimento a todos os brincantes, a
todos que já fizeram história do Boi da Maioba e a todos que estão nesta
Assembleia Legislativa, na manhã de hoje. Nazaré, uma salva de palmas. A
Maioba é um dos povoados da zona rural, da nossa grande Ilha de São
Luís, região metropolitana, integrando a região metropolitana ligando os
municípios de Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e a nossa
capital. Distante do Centro de São Luís apenas por 15 km destaca-se no
cenário local por sua hortifruticultura que abastece a Ilha com verduras,
frutos, flores e com a cultura. O nome Maioba vem de língua indígena,
dado ao arbusto conhecido também como Matapasto. O povoado
provavelmente recebeu esse nome devido às margens do rio Paciência
encontrar-se uma grande quantidade do vegetal, característicos da zona de
várzeas, circundantes às matas ciliares. A área da Maioba é formada por
um conjunto de povoados, a exemplo de Bacuritiua, Bom Negócio, Sítio
Grande, Vassoural, Pindoba, Itapera, Mocajituba, Itapiracó e Trizidela,
sempre conhecida pelo seu jeito festivo de comemorar o São João, botando
o boi na rua para homenagear o Santo, nas brincadeiras o Boi de Cofo, dos
ensaios e apresentações em diversos terreiros e povoados dos festejos,
batizados e morte de boi, nasceu Boi da Maioba. O Boi da Maioba que às
vezes tem de 10 a 15 apresentações diárias, nos últimos dias, nas
festividades juninas no mês de junho. O Boi da Maioba possui 120 anos
de fundação. E faço até uma correção, um adendo, não só 120 anos, mas
ouvi do próprio Inaldo, lá no João Paulo, no último dia 30, 120 anos de
Maioba e 94 anos só de cortejo, de festejo São Marçal no João Paulo.
Então o Boi da Maioba possui 120 anos de fundação. O grupo de Bumba
Boi do tipo Sotaque da Ilha, também chamado Boi de Matraca, é conhecido
como um dos mais antigos dessa categoria, com mais de 500 toadas
registradas, 37 discos, 11 DVDs. O Boi da Maioba arrasta multidão por
onde passa tendo como a sua grande estrela de voz, hoje, o Marcos
juntamente com o Darlan, Jailson que são os nossos passarinhos, os
nossos sabiás, curiós, os nossos cantadores. O batalhão é rico em cores,
ritmos e reuni cerca de 120 brincantes, como caboclos de pena, índias,
rajadas com grandes pesados chapéus de fitas coloridas, como este que
estou usando e homenageando hoje. Entres outros personagens do cordão,
bem como congrega um número incalculável de matraqueiros, pandeireiros,
tocadores de tambor de onça, além de sua grande torcida. O Bumba Meu
Boi da Maioba, que é coordenado atualmente, e tão brilhante, pelo
Presidente José Inaldo Ferreira, homem de grande lucidez e de muito
conhecimento do assunto que segue uma saga e traduz a forma simbólica
da cultura maranhense. José Inaldo é filho do saudoso Calça Curta, hoje
falecido e um dos fundadores da manifestação da cultura do Boi da Maioba.
Hoje esta justa homenagem ao Boi da Maioba traduz também, Inaldo, e eu
quero compartilhar doutor Madeira, deputado Bira do Pindaré, a justa
homenagem aos 120 anos da Maioba que é também compartilhada com
todos os outros bois. Hoje ao trazer a cultura do Maranhão para a
Assembleia, que não fiquem enciumados. Hoje é uma homenagem que
também se estende à Pindoba, à Ribamar, à Iguaíba, Maracanã, Axixá,
Morros, à cultura. Hoje a justa e bela homenagem ao Boi da Maioba, eu
não podia negar. Quando me perguntam qual o time que eu torço? Eu vou
a jogos do Moto, torço pelo Moto para que cresça no campeonato, para
que vença, torço para MAC, torço pelo Cordino, mas sou boliviano de
coração. Vou ao Maracanã, vou a Iguaíba, Pindoba, Ribamar, mas sou
maiobeiro de coração. Viva a Maioba! Viva a cultura do Maranhão, que
Deus abençoe esta terra maravilhosa e que nós legisladores, executivos do
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estadual e municipal, possam dar mais atenção à cultura para que ela possa
se perpetuar por muitos e muitos anos. Esta é a justa homenagem da
Assembleia Legislativa ao Boi da Maioba pelos seus 120 anos. Que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre todos e que o dia de hoje seja
lembrado como um dia de uma justa homenagem do legislativo, de forma
unânime, de todos os deputados da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão ao Boi da Maioba, aos seus brincantes, à sua cultura e que tanto
alegra corações no nosso Estado. Que Deus abençoe a todos. Obrigado
pela atenção, Presidente Bira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ – Muito bem, Deputado Wellington, obrigado pelas
palavras e parabéns pela iniciativa. Quero registrar as presenças dos
Deputados Edivaldo Holanda, César Pires, Edilázio Júnior e o deputado
Sérgio Vieira presentes aqui nesta solenidade especial. Concedo a palavra
ao Senhor José Inaldo, Presidente do Bumba Meu Boi da Maioba.

O SENHOR PRESIDENTE DO BUMBA MEU BOI DA
MAIOBA JOSÉ INALDO – Olá meu povo, muito bom dia a todos.
Quero aproveitar a oportunidade para externar os nossos agradecimentos
a toda a bancada de deputados, em especial o deputado Wellington do
Curso por nos prestigiar e nos homenagear em um momento tão importante,
tão sublime, marcante para o nosso torrão maior. Devo dizer aqui que haja
coração para tanta emoção. Muito feliz. É um momento sublime e que
Deus reserva em nossas vidas e nos dá esta grande oportunidade de em
nome da trincheira Maioba, em nome do batalhão da Maioba agradecer a
Deus por tudo que tem acontecido. Além disso, uma temporada recheada
de muito sucesso, brilhante por onde a Maioba passou e certamente por
onde passar. Mas quero também aqui fazer uma solicitação de público à
bancada que faz as leis para que com essa junção de deputados, no qual a
gente agradece a presença, além do Deputado Wellington, que nos trate
com muito mais carinho. A política que está sendo desenvolvida para a
cultura popular, para os grupos de Bumba Meu Boi, uma política que não
resolve o problema. A nossa festa tinha 40, 60 dias de duração nos Arraiás
pelos terreiros da Ilha, foi reduzindo, reduzindo, reduzindo, ficaram em 12
dias. Eu espero que isso não diminua daqui para frente. O que a gente pede
é que a bancada possa elaborar um projeto de lei em prol da cultura
popular, em especial do Bumba Meu Boi de Matraca, sem nenhuma
restrição aos demais sotaques, mas o bumba boi de matraca é o mais
sofrido, é o mais prejudicado. E em nome de toda a fazenda de Bumba
Meu Boi pela Ilha Grande de São Luís, aqui externo o nosso objetivo que
é através da Assembleia, através do Deputado, que haja um projeto de lei
para que não seja restrito aos bumba bois apenas brincadas. A festa terminou
dia 30 para o Governo do Estado, mas para nós ela vai até o dia 02 do mês
de agosto. Para outros batalhões ela se estende muito mais ainda. Nós
temos a tradição de fazer o fechamento da temporada no último domingo
do mês de julho, com quatro dias de festa, que é uma festa muito grande,
mas sem apoio de ninguém. No próximo sábado não podemos colocar esse
batalhão no jirau, ele tem que ir para o terreiro. Eu não tenho uma
apresentação com recurso de ninguém, com o pagamento de quem quer
que seja, mas tenho a obrigação de botar o meu boi para vadiar. Eu tenho o
dever de botar o meu boi para ficar fazendo festa para tudo e para todos.
Então é importante que seja revista essa situação que o bumba boi, a festa
do São João não finde no dia 30 junho, no São Massau, que também é um
problema para nós. Porque todo mundo se satisfaz, o Governo do Estado
populariza em nível de mundo, a Prefeitura de São Luís idem e os bumba
boi não ganham um centavo sequer. Então é importante que a bancada dos
deputados possa fazer com que entre na grade de programação do Governo
do Estado e possamos ser ressarcidos pelo menos com uma brincada. Por
que isso? Porque para levarmos o bumba boi para a Avenida do João Paulo
e fazer a festa para multidões, nós temos que colocar um carro de som em
melhores condições, temos que dar o apoio de bebida, de comida, e outros
gastos extras. Os demais que fazem parte do contexto da festa, todo
mundo leva o seu dinheirinho para casa e acho até que é o correto, a venda
ambulante, porque não temos condições de fazer essa venda, lá na Avenida
do João Paulo. Mas que o Governo do Estado, através de uma política
pública, possa olhar com bons olhos essa situação, e outras. Temos o
secretário Botão, conversei com ele já particularmente, de uma série de

situações e ele disse: “não depende mim, apenas sou um secretário”. Mas
que vá até o nosso prefeito Edivaldo Holanda, que chegue até aos ouvidos
do governador e que haja, por meio da Câmara de Vereadores, por meio da
Assembleia Legislativa um projeto que nos dê essa sustentabilidade de
sobrevida, nós éramos sim um público humilhado até, porque para chegar
segundo diz a história, para passar da Forquilha para chegar no João Paulo,
a Maioba como demais grupos receberam ordem e prisão porque a elite
não gostava de bumba boi. Todo mundo voltou a sim fazer a brincada do
João Paulo, mas fomos resistentes, mas hoje o João Paulo é o nosso elo da
maior festa popular a céu aberto do Brasil, porém precisamos desse
reconhecimento por parte dos órgãos públicos. E de forma e não quero
mais me estender, só quero dizer que a alegria e o prazer de estar aqui à
frente do Batalhão da Maioba, oriundo da minha família, há mais de 60
anos. E com essa responsabilidade de levar o barco pra frente, só Deus
sabe como são as dificuldades, mas a gente põe as dificuldades de lado e
bota o boi no terreiro para vadiar e fazer a alegria de todos. Quero externar
os nossos parabéns às duas turistas que viram a nota na rede social e
vieram prestigiar e já querendo saber a agenda do boi e nós ainda não temos
a agenda e para até pra conciliar a agenda mesmo brincando gratuitamente
é difícil. Mas vamos fazer um desfile no Maiobão, amanhã, que já é
tradição e vai para o 13º ano, onde abrigam milhares e milhares de pessoas
em torno de 30 mil pessoas e sem nenhum benefício de quem quer que seja.
Portanto, nós temos o nosso Prefeito Dutra, que é lá da região do Paço do
Lumiar, matraqueiro nosso, que ele se sensibilize e possa também fazer
com que a política pública possa funcionar no município e beneficie os
seus filiados. No mais, agradecer a Deus por mais uma grande oportunidade,
por mais uma grande homenagem que estamos recebendo, já passamos
pela Câmara Federal, onde a gente aproveita para externar o nosso
agradecimento ao deputado Cleber Verde, passamos pela Câmara de São
Luís, por meio do vereador Ricardo Diniz, passamos pela Câmara Municipal
de Paço do Lumiar, através do vereador Wellington, e aqui externar o nosso
abraço fraterno a todos os deputados, mas, em especial, ao cidadão boieiro,
como também falou o nosso Wellington do Curso, por nos dar esta grande
oportunidade. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Muito obrigado ao senhor José Inaldo, presidente
do Bumba Meu Boi da Maioba. Quero registrar a presença do deputado
Roberto Costa, do Alexandre Magno, que é gestor de Articulação
Institucional, representando o Secretário de Igualdade Racial, Gerson
Pinheiro. Eu queria...

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Bira. Queria só um aparte de V. Ex.ª para falar daqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ -V. Ex.ª está inscrito aqui, deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR- Ah! Tudo bem,
mas eu vou falar daqui quando porventura se for agora.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ - Na oportunidade certa.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR- Está certo.
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
BIRA DO PINDARÉ- Eu queria cumprimentar o deputado Wellington,
mais uma vez, parabenizar pela iniciativa, de fato é uma homenagem justa
ao Boi da Maioba que se estende a todos os grupos de bumba meu boi e
também a todos os grupos da Cultura Popular Maranhense. É uma
homenagem justa, um reconhecimento ao símbolo da nossa resistência,
pois120 anos não são atravessados sem que haja esse espírito de luta e
resistência, portanto o Boi da Maioba simboliza a resistência da cultura
popular e do povo maranhense que enfrentou tantas dificuldades, mas que
continua firme na luta. Eu sou filho de Pindaré-Mirim, meu nome é assim
porque nasci lá, terra que eternizou Coxinho, que está sempre lembrado
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por uma referência que é também do bumba meu boi. E aqui hoje a gente
rende essa homenagem a todos que fazem o boi da Maioba, a todos que
fazem a cultura popular. Boi da Maioba tem uma  canção muito conhecida
por todos nós, uma toada, que diz que: “se não existisse o sol, como seria
pra terra se aquecer, se não existisse o mar, como seria pra natureza
sobreviver, e se não existisse o Boi da Maioba, como seria para a cultura
popular existir no estado do Maranhão”. Parabéns a todos vocês, parabéns
ao grupo da Maioba por essa grande luta. Eu homenageio a todos presentes.
Mas quero convidar o deputado Wellington pra assumir a presidência os
trabalhos. Muito obrigado, parabéns!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Bira, muito obrigado pela
concessão em continuar presidindo a presente Sessão Solene. Eu quero
antes de chamar o próximo orador, eu quero fazer um registro: o projeto de
lei nº 166/2017, de autoria do Deputado Eduardo Braide, estava com outro
compromisso, infelizmente, não pôde estar presente, mas o meu
reconhecimento ao Deputado Eduardo Braide e ação do Deputado Eduardo
Braide aprovada de forma unânime por esta Casa, que é o projeto de lei nº
166/2017, inclui no calendário oficial de eventos no Estado do Maranhão
a Festa de São Marçal. A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
decreta: artigo 1º fica incluído no calendário oficial dos eventos do estado
do Maranhão a Festa de São Marçal a ser realizada anualmente no dia 30
de junho, esta lei entra em vigor a partir de sua  publicação,  foi aprovada
na última terça-feira,  de forma unânime  por todos os deputados  desta
Casa, parabéns  ao deputado Eduardo Braide,  parabéns a todos os  demais
deputados   estaduais  que aprovaram  de forma unânime  projeto de lei nº
166, eu faço referência ao deputado Eduardo Braide e o parabenizo  pelo
feito.  Concedo a palavra ao senhor Dr. José Carlos Madeira, patrono na
instituição.

O SENHOR JOSÉ CARLOS MADEIRA – Excelentíssimo senhor
deputado Wellington do Curso, presidente desta Sessão, senhor deputado
César Pires, em nome de quem saúdo os demais deputados e deputadas
presentes a esta Sessão, senhor presidente do bumba boi da Maioba, José
Inaldo Ferreira, senhores membros desta Mesa, senhores matraqueiros,
boeiros, enfim, a comunidade que integra o boi da Maioba. Esta solenidade,
deputado Wellington, é marcada por um denso simbolismo. A Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, que aqui representa o povo do
Maranhão, presta uma homenagem extraordinária a uma instituição secular,
poucas instituições, no Maranhão e mesmo no Brasil, conseguiram ser
longevas como bumba boi da Maioba,   120 anos  de existência e para
atravessar esses 120 anos, a Maioba enfrentou as mais densas  adversidades,
desde o século XIX, na passagem para o século XX, o bumba meu boi
tradicional de matraca, como bem lembrou aqui o presidente José Inaldo
Ferreira, encontrava graves resistências por parte da elite dominante do
nosso estado e o Bumba Meu Boi mal podia chegar ao João Paulo, do João
Paulo para o centro da cidade, a brincadeira não poderia se apresentar,
então o Bumba Meu Boi era um boi, era uma brincadeira, uma manifestação
cultural dos párias, daqueles que eram desprezados pela sociedade,
ultrapassar os limites dessa resistência foi sobretudo um esforço cultural,
o deputado Bira do Pindaré aqui fez o registro marcante: o Bumba Meu
Boi da Maioba é um boi de resistência, uma resistência cultural de haver
ultrapassado mais de 100 anos e aqui ter chegado neste século XXI para
manter uma história e uma luta de resistência em favor da cultura, esta
solenidade, presidente Wellington, seguramente ela tem essa marca indelével
neste simbolismo, é a voz do estado do Maranhão a reconhecer uma
instituição densamente cultural, como o Boi da Maioba e o Boi da Maioba
sairá daqui seguramente mais fortalecido para estruturar as suas trincheiras
em defesa da cultura do nosso estado tenho certeza de que cada um dos
maiobeiros que aqui se encontram levará para as suas residências essa
impressão de que o estado do Maranhão pelo seu Poder Legislativo
reconhece a Maioba como uma instituição cultural que contribui para o
aperfeiçoamento da nossa sociedade e mais ainda nesses instantes sombrios
vividos pela sociedade brasileira quando a nação se esgarça pelo mal crônico
da corrupção, quando as dores mais nefastas atingem a nossa sociedade, o
Bumba Meu Boi da Maioba cumpre uma função, que lhe é muita cara, que
é de fazer alegria do nosso povo, e que a Maioba sobreviva nesta resistência

cultural indelével, como uma trincheira inexpugnável em defesa da sociedade
brasileira e em defesa da sociedade maranhense, Viva a Maioba! Avante
Maioba!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns, Doutor Madeira, juiz federal
pelo brilhante pronunciamento de tamanha lucidez não só nesse momento
de festividade, mas de tamanha lucidez por qual passa o país neste momento
de crise ética, de crise econômica e de crise política. Quero convidar agora
a fazer uso da palavra o senhor advogado Marcos Antônio Silva Costa,
também associado à entidade e também representa o movimento.

O SENHOR MARCOS ANTÔNIO SILVA COSTA – Muito
bom dia a todos. Exmo. Senhor Deputado Wellington, que coordena estes
trabalhos. Exmo. Senhor Juiz Federal José Carlos do Vale Madeira. Exmo.
Senhor Presidente do Bumba Meu Boi da Maioba Zé Inaldo. Exmo. Senhor
Marlon Botão, muito digníssimo Secretário de Cultura de São Luís.
Excelentíssimo senhor Domingos Dutra, prefeito do Município de Paço
do Lumiar. Excelentíssimo senhor Fábio Ribeiro, presidente da CDL. A
todos os demais deputados aqui presentes, autoridades, senhoras e
senhores, é com grande alegria e emoção que estamos aqui hoje a participar
desta comemoração pelos 120 anos da nossa grande nação maiobeira. Falar
do Bumba Meu Boi da Maioba é profundamente importante para todos
nós que fazemos parte deste notável instrumento de cultura popular do
nosso estado e do nosso país. Ao se falar de uma fundação, em 1897, de
uma agremiação que sempre se propôs a fazer da brincadeira um grande
instrumento cultural dentro do aspecto folclórico do nosso estado é
importante ressaltar a sua longevidade e a resistência que este grupo teve
ao longo da sua história, pois ela perpassa e há de ser bem dito, e ser dito
de uma forma contundente porque estamos falando do século XIX, do
século XX e do século XXI, portanto, podemos dizer que, embora jovem,
o nosso bumba boi, o nosso bumba meu boi nos encanta com os seus
ritmos e cantos por três séculos. Ao longo dos 25 anos que eu tenho de
participação como brincante, como diretor, como pessoa que tem a
percepção e a alegria de fazer parte desse contexto e esse grupo, eu pude
perceber a possibilidade do reforço de identidades culturais, particulares
como meio de resistência à globalização, já que o Bumba Boi da Maioba
tem se mantido como um baluarte e trincheira ainda transigente na
preservação dos valores culturais e da tradição, apesar da indústria cultural
estar a bater à sua porta, a exigir uma maior espetacularização da brincadeira.
A interconexão social observada cobrindo o globo propõe alterações nas
características intimas da existência humana e, portanto, na cultura, mas a
resistência do Bumba Boi da Maioba é maior, e a verdadeira tradição é
mantida sem estilizações, já que esta manifestação cultural em si não visa
somente aspectos meramente comerciais ou simplesmente o prestígio e,
sim, a valorização das  comunidades  participantes  e das  pessoas  enquanto
atores de uma identidade  cultural  com  sentimentos, responsabilidades,
compromissos e memória, além da forte religiosidade que, em si, carrega.
Até porque  estes  movimentos   culturais do boi se  deram  em  função  dos
festejos  juninos  onde  abrigam  os  santos: Santo  Antônio,  São João,  São
Pedro e São Marçal.  Então nós temos essa interrelação diretamente com a
religiosidade. E este é mais um aspecto sócio cultural e religioso que a
Maioba está imbuída num grande processo de transformação, onde faz a
fusão do profano com o religioso, mas perpetua a memória e a tradição.
Por ocasião das apresentações, essas pessoas assumem personagens
imaginários e simbólicos na representação da brincadeira do boi,
estabelecendo uma rede de relações sociais e interações entre os participantes,
relações de amizade externando alegria, realçando e reafirmando a crença e
a devoção demonstrada em ações de compromisso, responsabilidade e
emoção, além de um intenso amor. O que eu digo a vocês é intenso amor à
brincadeira, porque não é fácil você começar a brincar às nove horas da
noite e quando você se espanta e nem sente, parece que está dormente, já
é lá sete horas da manhã com o mesmo suor. Parece que congela o suor no
corpo de cada um ao começar às nove horas. Você tem este mesmo suor às
sete horas da manhã e com um sorriso no semblante. Esta é a Maioba, é
este um dos motivos que me fez, ao longo deste anos, compreender melhor
o por que de cada um de vocês participarem e se alegrarem e gostarem
desse tipo de brincadeira. A constituição da identidade do grupo do Bumba
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Meu Boi da Maioba tem relação próxima com a sua origem, memória e
tradição. A cada música cantada é resgatada a memória de personagem de
sua história, revelando sentimento de pertencimento ao grupo. Daí o seu
forte apelo à tradição. No mês de junho, São Luís e muitas outras cidades
do Estado se transformam em verdadeiros arraiais e onde as principais
atrações são as manifestações do bumba meu boi e que se reúne nessa
época para homenagear, como já dito, os santos e os seus mais variados
sotaques. Contudo, o Boi da Maioba contem, detém um grande destaque,
já que possui muitos admiradores que se autointitulam nação maiobeira. E,
diante deste aspecto, é considerado um imenso atrativo turístico em todos
arraiais em que se apresentam. Portanto pode se dizer que o Bumba Meu
Boi da Maioba é agente de transformação social, cultural e do turismo.
Mas ao longo dessa jornada de 120 anos, a luta pela preservação da
manifestação cultural tem sido árdua e constantemente se vê ameaçada por
não contar com apoio mais efetivo dos poderes públicos e da iniciativa
privada. O custo de uma tradição secular é alto e a preservação de identidade,
valor e memória tem sido uma luta intensa e incessante por parte do nosso
presidente José Inaldo e de toda a diretoria, que até o momento tem obtido
êxito. O problema  será no futuro como garantir a  manutenção dessa
tradição para as próximas gerações diante da globalização e da falta de
recursos financeiros. No caso vertente, emerge a necessidade de uma ampla
reflexão e respeito dos nossos valores culturais e da nossa memória a partir
deste parlamento que está aqui a nos dar esta oportunidade para mostrar
o nosso canto e nosso (falha) pelas necessidades pré-existentes em
mantermos uma tradição. Portanto este parlamento tem que efetivamente
se empenhar mais ainda do que tem se empenhado alguns dos seus
parlamentares, no sentido de estimular, valorizar e preservar toda e qualquer
manifestação cultural através de projetos e incentivos, visando
engrandecimento da cultura e do turismo. Lembrando que no Maranhão as
manifestações folclóricas e, principalmente, o bumba meu boi, possuem
um grande apelo turístico no mês de junho e julho. E este período poderia
ser ampliado para contemplar o maior quantitativo de visitantes. Mas
para que isto venha a acontecer é necessário que se faça no Maranhão em
nível e apoio pelo menos, pelo menos 30% do que é feito no Rio de Janeiro
em relação às Escolas de Samba, que se apresentam apenas em dois dias de
carnaval, mas trazem retorno financeiro  para o estado, para o município.
Fica, portanto, aqui, a dica. O turismo cultural é também um grande caminho
para o desenvolvimento. Eu quero, desta forma, agradecer e dizer a todos
os integrantes e admiradores do Bumba Meu Boi da Maioba. Obrigado a
todos os deputados e demais autoridades aqui presentes que sempre nos
prestigiaram ao longo dos anos. E um obrigado especial ao Deputado
Wellington do Curso, amigo e brincante do Bumba Meu Boi da Maioba,
pelo carinho, deferência e pela iniciativa de brindar-nos com esta grande
homenagem. A todos vocês o nosso grande agradecimento fraterno e viva
a Maioba pelos seus 120 anos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Muito obrigado, Dr. Marco Antônio. E
para fazer esse breve histórico do Boi da Maioba convido, para fazer uso
da palavra, o prefeito Domingos Dutra.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Antes do
Prefeito Domingos Dutra, gostaria que V. Exa me desse a palavra para uma
menção de honra, rapidamente daqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - O senhor vai se inscrever para falar ou
senhor quer logo falar?

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Não é
oração na tribuna, é só uma menção de honra, de onde estou, daqui mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Com a palavra o Deputado Edivaldo
Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Obrigado,
Presidente. Senhor Presidente, para parabenizar V. Exa pela iniciativa

brilhante de trazer a esta Casa o Boi da Maioba. Parabenizar a todos os
brincantes pelos 120 anos de alegria que traz para a cidade de São Luís e
para o Maranhão. Esta é uma justa homenagem, talvez das mais justas já
prestadas por esta Casa em todo seu tempo. Mas gostaria de estender, que
fosse estendida a homenagem também, nesta manhã, ao nosso grande
promotor cultural Deputado Zé Raimundo Rodrigues, que é um homem
reconhecidamente defensor da cultura popular do nosso Estado, usando
televisão, usando rádio para fazer a promoção da cultura popular do
Maranhão. Inclusive ele gravou com João Chiador, cantador deste boi, o
último LP, o último “bolachão” antes do CD e gravou com o Chagas, que
está aqui presente, o primeiro DVD desse boi. Então que as homenagens
sejam também extensivas ao nosso querido Deputado Zé Raimundo
Rodrigues. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Muito obrigado, Deputado Edivaldo
Holanda, pela justa homenagem ao nosso amigo ex-deputado estadual e
que acompanhávamos durante muito tempo o programa na Rádio Difusora,
que era um ícone da cultura do Maranhão. Parabéns ao nosso amigo Zé
Raimundo. E aproveitar também, Deputado Edivaldo Holanda, que o
Inaldo já havia citado inclusive o prefeito Edivaldo, hoje tem o secretário
também, que V. Exa possa não como pai, mas também como parlamentar,
interceder junto à Prefeitura de São Luís, com o Secretário, com o Prefeito
de São Luís o apoio à cultura, o apoio aos demais dias que ainda se
estendem aos demais bois, às demais atividades do Boi da Maioba, por
exemplo. Muito obrigado pelo aparte. Convido agora para a fazer uso da
palavra o Prefeito Domingos Dutra, e logo após o deputado Edilázio
Júnior.

O SENHOR PREFEITO DE PAÇO DO LUMIAR DOMINGOS
DUTRA - Bom dia a todos. Quero cumprimentar a Mesa em nome do
Deputado Wellington do Curso, não só pela solenidade, não só pela
iniciativa, mas principalmente pelo mandato que desenvolve de forma
bastante ativa no nosso Estado. Parabéns pela atuação parlamentar. Quero
cumprimentar o doutor Fábio que representa o CDL, também brincante
do Boi da Maioba, entusiasta da cultura. O companheiro Marlon Botão,
Secretário de Cultura do Estado. O companheiro Marco Antônio, advogado,
militante da cultura popular do Maranhão. Quero cumprimentar José
Inaldo, que é um batalhador, lutador, e em nome dele cumprimentar a
todos os brincantes que estão aqui, Antônio Luís e outros tantos. Saudar
as mulheres na pessoa da Maria Clara, que é filha de Zé Inaldo, ainda acho
que deve ter uns cinco anos de idade mas já está aí na militância da cultura,
para não deixar a cultura morrer e é muito importante ver as crianças
continuando essa tradição. Quero cumprimentar o meu amigo desde o
século passado, colega de faculdade da UFMA, o companheiro José Carlos
Madeira, filho de um servidor da Caema, morador do Bairro de Fátima. Eu
que venho do Sacos das Almas, de um Quilombo, nos encontramos na
Universidade Federal do Maranhão e trilhei o caminho da política e o
doutor Zé Carlos continua na seara jurídica e honra a Justiça Federal do
Maranhão e do Brasil, pela honradez, pelo conhecimento e principalmente
pela honestidade de sua atuação parlamentar. Portanto parabéns,
companheiro Zé Carlos Madeira. Quero cumprimentar o deputado
Edivaldo Holanda, o deputado Edilázio que ainda está aqui, o Davi lá de
Chapadinha, o deputado Roberto Costa que tem uma perna em São Luís
e outra em Bacabal. Cumprimentar a Deputada Ana do Gás que estava por
aqui, o Deputado Bira e outros tantos. Eu queria, bem rapidamente, porque
está na hora do relógio biológico, primeiro dizer que estou em casa. Passei
duas vezes por esta Casa. Não era aqui com esse luxo todo, Deputado
Edivaldo, lá na Rua do Egito, mas contribuí com a história do Maranhão
duas vezes em períodos diferentes como deputado estadual. Quero dizer
desse amor que temos pela Maioba. Muita gente pode imaginar que essa
matracar aqui que estou trazendo, que o Deputado Edivaldo Holanda
pegou e achou muito pesada, é porque V. Exa ainda não foi aos ensaios do
Boi da Maioba, lá tem matraca de um metro cada perna. Esta aqui é neném.
Eu estou usando esta matraca não é por oportunismo, a minha ligação com
a Maioba começou em 1966 quando vim lá do Saco das Almas
acompanhando minha irmã que estava vindo para cá, eu tinha que voltar
dois depois em uma carona em um caminhão que ia buscar babaçu, perdi a
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carona, minha irmã não tinha dinheiro para pagar a passagem e ela era
casada com uma pessoa que morava lá na Trizidela da Maioba, aliás, no
Mato Escuro, certo? Ele trabalhava no Sabão Girafa, ali na Jordoa, e o pai
dele tinha um terreno na Maioba e resolveu dar um quinhão para cada um
lá no Maioba. Eu fui fazer a casa coberta de palha e tapada de barro. Fui lá
para fazer a casa porque não aguentava pagar aluguel e quando nós chegamos
à Maioba eu me apaixonei perdidamente, e foi esta paixão que me fez ficar
aqui até hoje e foi esta paixão que me salvou, porque se não tivesse sido
essa paixão, o meu destino era igual a maioria dos meus irmãos que estão
lá no quilombo fazendo roça, quebrando coco babaçu. E essa paixão não
foi por uma linda mulher, foi pelo Rio Paciência. Naquela época, em 66, o
Rio Paciência, a gente nadava de olho aberto, a gente pegava o buriti comia
que caia dentro d’água, a gente pescava porque tinha muito peixe, e foi essa
paixão pelo Rio Paciência, a falta de recurso para voltar para o meu quilombo
que me fez ficar na Trizidela da Maioba. E eu comecei a ir para os ensaios
do Boi da Maioba, que naquela época, Zé Inaldo, era do lado de baixo,
debaixo dos pés de mangueiras, não tinha luz elétrica, era na lamparina e no
tição. Era uma semana de morte de boi com comida de graça. Pois, desde
66, que eu bato matraca no Boi da Maioba, sempre que possível com
mandato ou sem mandato, eu sempre tive acompanhando a Maioba. Hoje,
Deus me deu essa tarefa de ser prefeito de Paço do Lumiar e quero deixar
registrado, Deputado Edilázio, V. Ex.ª que hoje me entregou aqui um
requerimento destinando R$ 400 mil, para aplicar em infraestrutura de
Paço que está destruída. Assim como o Deputado Edivaldo Holanda também
já destinou R$ 200 mil, Deputado Bira destinou R$ 200 mil, Deputada
Ana do Gás do mesmo jeito, porque, graças a Deus, com patrimônio
político que eu construí ao longo de 35 anos de militância política, eu
posso chegar aqui na Assembleia pedir emenda para parlamentares e ser
atendido. Eu quero dizer quer Paço do Lumiar, bem rapidamente para
encerrar, Paço do Lumiar não é um município de beira de estrada, não é um
município criado para fins eleitorais, Paço do Lumiar vai completar 400
anos de história, daqui a três anos. Os primeiros registros de Paço são de
1620. A nossa vila é de 1761, o nome de Paço do Lumiar é derivado de uma
comunidade nos arredores de Lisboa chamado Lumiar, a nossa Padroeira,
a Nossa Senhora da Luz é uma santa portuguesa que chegou ali, em 1761
e, se Deus quiser, na nossa gestão nós estamos iniciando o processo de
tombamento da vila, estamos construindo o memorial de Paço e vamos
construir o Santuário de Nossa Senhora da Luz para que Paço Lumiar seja
incluído no roteiro turístico nacional e internacional, como hoje São José
de Ribamar é por conta de São José de Ribamar. E também para fazer
justiça, São José de Ribamar tem mais de 10 metros de altura, é um santo
milagroso e poderoso e não é justo que Nossa Senhora da Luz fique
acanhada com menos de um metro escondida e sem visibilidade. Então, em
nome das mulheres santas, nós vamos construir o Santuário de Nossa
Senhora da Luz pra gente enaltecer o nosso município. Eu queria, portanto,
registrando a presença da Ana Morena, Sindicato dos Hoteleiros e que é
maiobeira, dizer, Zé Inaldo, que esses 120 anos, mais de um século não é
pra qualquer um, eu imagino o sofrimento de quem começou e de quem
atravessou esses 120 anos de lutas para manter a cultura, porque eu
acompanho Zé Inaldo, e eu sei o sofrimento de quem faz cultura no
Maranhão para poder manter essa tradição viva. Porque o nosso Estado
até agora não tem uma política cultural de Estado, como os municípios não
têm uma política cultural, as brincadeiras se apresentam e passam às vezes
seis meses para receber os recursos das apresentações feitas. Eu não sei
nem como o Zé Inaldo, Helena Leite, dona Jesus, dona Cirene e todos os
produtores culturais, eu não sei como é que eles conseguem manter essa
tradição viva, porque os recursos são poucos, o sofrimento é muito e o
gasto é enorme, o gasto pra manter com transporte, com carro de som, com
bebida, com água, com comida, portanto a Maioba, que chega aos 120
anos, merece todos os nossos louvores. Eu, Zé Inaldo, que fui cobrado
justamente por você, vamos tentar construir a partir do orçamento de
2018, já que o orçamento que eu estou governando foi feito na gestão
passada, nós vamos tentar fazer um orçamento que tenha um mínimo de
condições para que a cultura sobreviva em Paço do Lumiar. Porque nós
somos um município rico em cultura e tem o Marquinho, que é o cantador
de boi, nós temos mais de 10 bois de matraca só em Paço do Lumiar, e um
município que tem essa riqueza tem que dar apoio para cultura. Portanto,
eu quero mais uma vez parabenizar o deputado Wellington, parabenizar a

Assembleia. Dizer que desses 120 anos de Maioba, 50 anos, eu acompanho
a Maioba. 50 porque eu estou com 63 anos, apesar de nenhum de vocês
acreditarem e acharem que eu 30, mas eu tenho 63 anos e desses 63 anos,
50 anos é com matraca. Muito obrigado. Viva à Maioba, viva a todos nós!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns, prefeito Domingos Dutra. Com
a palavra, o deputado Edilázio Júnior.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Bom dia a
todos. Já quase boa tarde. Todo mundo esperando o almoço, mas quem é
acostumado amanhecer aí nos arraiais afora tem muito pique, muito gás, dá
para aguentar ainda, mais cinco minutinhos, porque vou ser breve. Primeiro,
quero parabenizar a iniciativa do deputado Wellington do Curso, que é um
grande entusiasta da nossa cultura, do nosso folclore, das nossas brincadeiras
e quem o acompanha sabe o quanto quando chega nesse período junino,
período carnavalesco o quanto ele se faz presente nas comunidades, nos
arraiais, nos bares, em festas, enfim. Parabéns, deputado Wellington, pela
iniciativa e dizer que esse é um momento, como bem o Deputado Edivaldo
Holanda falou também agora pouco, um momento histórico. Nós estamos
falando aqui de um movimento popular, de uma brincadeira popular que
hoje é recebida na Assembleia Legislativa, que é a Casa do povo, e a
Maioba é do povo. Então, hoje, nada mais justo do que essa homenagem
a ser prestada aqui nesta Casa. Quero destacar também, em nome de todos
da Mesa, o Dr. Madeira, juiz federal, que tanto é entusiasta  também do
Boi da Maioba, como ele falou aqui desta tribuna que a Maioba saiu
daquela fronteira, saiu de Paço do Lumiar, saiu de São Luís, saiu do
Maranhão, saiu do Brasil. Hoje nós temos a honra de ter o maior batalhão.
Eu desde a minha infância, quando frequentava  todos os arraiais com
minha família , quando chegava o batalhão da Maioba, a gente já sabia
porque era o que chegava mais ônibus. E quando ia embora, saía de arraial
em arraial os brincantes acompanhando depois em seus veículos até findar
a última apresentação  do boi da Maioba naquela data. E  eu trago isso em
minha memória. E hoje a Maioba tem o privilégio também de ter o prefeito
da sua sede,  onde é a parte física do boi, que é um brincante, como bem
falou o prefeito Domingos Dutra, que não é, como ele falou, de forma
eleitoreira, sempre esteve presente nos ensaios, no batizado, na morte do
boi, enfim, sempre foi um brincante do boi da Maioba. E eu queria apenas
registrar esse momento. O Zé Inaldo bem falou aqui que os arraiais até
ontem extrapolavam 30 dias, e a cada ano que passa, Secretário Marlon,
vai diminuindo, vai findando. E quanto mais diminui, mais diminui também
os recursos para a brincadeira, são menos apresentações. E quem perde
com isso é o povo; quem perde com isso são os turistas; quem perde com
isso são os barraqueiros, aqueles que naquele momento conseguem uma
renda informal, conseguem melhorar o seu sustento, melhorar a sua renda.
E nós torcemos, eu já fiz um pronunciamento nesse sentido, uns 15 dias
atrás, que é notório a perda do nosso folclore com relação aos incentivos.
Foi assim no carnaval, está sendo assim no São João. Diminuindo o número
de arraiais. Além de diminuir o número de dias, o número de arraiais vem
diminuindo. Mas, graças a Deus, não diminui o entusiasmo e a vontade de
vocês brincantes, que fazem a história e que levam a nossa cultura a outras
gerações. Como bem o Prefeito Domingos Dutra falou o quanto é importante
as crianças estarem aqui presentes. Então, Zé Inaldo, eu quero fazer a
minha parte aqui e nesse momento vou passar às tuas mãos e aqui eu vou
pedir a intercessão do nosso Prefeito Domingos Dutra. Ele, que é um
aliado próximo do Governador Flávio Dino, é do mesmo partido do
Governador. Eu queria aproveitar o ensejo e passar às suas mãos uma
emenda minha de cem mil reais para agremiação do Boi da Maioba. Nós
sabemos das dificuldades que todas as brincadeiras vêm enfrentando. Não
é exclusividade do boi da Maioba, pelo contrário, o Boi da Maioba é bem
agraciado pela grandiosidade que ele tem e representa o nosso folclore.
Isso eu estou falando de uma história, porque hoje estão sendo comemorados
120 anos. Não é algo que foi criado para conseguir recurso público ou para
ter voto A ou B. Aqui a gente está falando de uma raiz, de uma essência do
nosso folclore, da nossa história, da nossa cultura. E eu me sinto na obrigação
de fazer algo pelo Boi da Maioba. Por também ser votado, nas duas
últimas eleições, eu fui o deputado estadual mais bem votado no município
de Paço do Lumiar. E aqui eu peço a intercessão, Deputado Domingos
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Dutra e Prefeito atual do município de Paço do Lumiar, peço a sua
intercessão junto ao Secretário Estadual de Cultura, junto à Secretaria de
Planejamento, porque eu aprovei novecentos mil reais de Emenda para a
cultura, para ser executada no ano de 2017. Foi aprovada no Orçamento de
2016 para ser executada. Infelizmente, o Governador não honrou o
compromisso assumido com esta Casa, que é de pagar as Emendas, que é
direito nosso. Então, nesse momento, eu faço esse apelo ao Prefeito
Domingos Dutra, que utilize esse laço estreito, a amizade que tem junto ao
Governador Flávio Dino e passar essa Emenda de cem mil reais, porque
vocês são merecedores pela alegria que trazem a todos nós maranhenses.
Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Parabéns, Deputado Edilázio, não só
pela sensibilidade e pela coerência política como tem no mandato de
deputado estadual e pela participação. Quero convidar o Deputado Roberto
Costa. Deputado Roberto, só enquanto V. Ex.ª já se aproxima e, hoje, eu
sei que a Mesa, e meus... vão ficar meio que... mas, eu queria, porque tem
duas senhoritas ali que são turistas e estão desde o início pedindo para
falar. Só liga o microfone, Júnior, rapidinho, enquanto o Deputado Roberto
Costa chega. Seu nome, seu Estado. Seja bem vinda ao Maranhão e à
Assembleia Legislativa.

A SENHORA GLAUCE (TURISTA DE SÃO PAULO) - Bom
dia a todos. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Meu nome é Glauce
e eu sou do Estado de São Paulo. Sou professora e falo aqui em nome da
educação, o quanto é importante que a cultura maranhense, não só do
Maranhão, mas a de todo o Brasil, que isso seja, então, incentivado pelas
políticas públicas para chegar às escolas, que as crianças tenham acesso,
porque aqui no Maranhão isso é muito forte. Mas o pouco que a gente leva
para São Paulo, para as nossas crianças como essa cultura do boi é viva é
importante e é a cultura do nosso País. Então que ela seja cada vez mais
valorizada, respeitada e difundida a todos pela educação. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO – Glauce, muito obrigado e feliz por ter quebrado o protocolo,
mas de uma relevância do seu pronunciamento, da sua solicitação. Com a
palavra, o amigo com um pé em São Luís e um pé em Bacabal, o Deputado
Roberto Costa que também é da cultura, que também é brincante e conhece
muito bem essa realidade.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Eu quero aqui
saudar os companheiros aqui da Mesa. O Deputado Wellington do Curso,
autor desta sessão solene, e se torna tão importante hoje não para o Boi da
Maioba, mas acima de tudo para esta Casa. O Senhor José Inaldo, meu
amigo José Inaldo, presidente do Boi da Maioba e que também merece as
nossas homenagens, já está mais de vinte anos na presidência do boi, não
é isso? E sempre nessa luta com as dificuldades, mas sempre de cabeça
erguida para fortalecer o Bumba Meu Boi da Maioba, mas, acima de tudo,
a cultura maranhense. Saudar aqui também o Excelentíssimo Senhor José
Carlos Madeira, juiz federal, e aqui hoje está como patrono dessa grande
instituição nossa, que é o Boi da Maioba. E que acho que a sua importância,
Dr. José Carlos Madeira, em participar ativamente da brincadeira e ter a
sua presença a ela fortalece muito, principalmente por todo aquele processo
que nós sabemos de busca, de respeitabilidade e a sua presença faz isso,
engrandece mais ainda a história do Boi da Maioba. Aqui o nosso Secretário
Marlon Botão, o secretário de Cultura de São Luís e tem sido assim,
apesar das dificuldades, sei, Botão, da sua luta e do seu empenho em
buscar o reforço da nossa cultura. Acho que todos nós que somos dirigentes,
que somos políticos e que já assumimos cargos públicos, nós sempre
procuramos fazer o bem, fazer o melhor, às vezes a nossa força ela difere
da nossa vontade. Mas eu quero fazer esse testemunho a você, Botão, sei
do seu empenho, da sua luta em fortalecer a nossa cultura. Saudar aqui o
nosso querido Prefeito do Município de Paço do Lumiar, Domingos Dutra,
e que eu estava sentado ali há pouco do lado ali do Roberto também, nosso
xará, e Dutra com a matraca na mão, eu dizia: Vem cá, o Dutra mesmo é
matraqueiro ou não é? Ele disse: Não, o homem sabe tocar uma matraca.
Então, Dutra, eu quero dizer que V. Ex.ª está realmente respaldado hoje

aqui pelo Boi da Maioba como um grande matraqueiro, porque faz parte
da história e da nossa cultura. Saudar aqui também o Senhor Fábio Ribeiro
que também usou a palavra, Presidente da CDL. O Senhor Marco Antônio
também advogado e associado da entidade folclórica. Eu não poderia deixar
de usar a palavra, Inaldo, primeiro, por conhecer a história do Boi da
Maioba, conhecer a sua história, o seu empenho em fortalecer essa
agremiação, e eu subo a esta tribuna hoje aqui, de uma forma muito tranquila,
porque de onde eu vim, que é lá do bairro da Madre Deus, que é um bairro
também da sua força cultural, digamos assim, da sua essência, lá é a cultura,
lá é o carnaval, é o São João. Nós nos criamos na Madre Deus, uma das
coisas que faz realmente o nosso entendimento, que faz a nossa sensibilidade,
a nossa história, é a cultura da Madre Deus, e por meio hoje dessa nossa
criação, lá na Madre Deus, é que nós viemos aqui prestar reverência ao Boi
da Maioba. Nós que temos o nosso boi da Madre Deus, que está naquela
luta histórica que um dia sai; outro dia às vezes não consegue sair, mas
como eu disse, é a luta de quem faz a cultura é de passar pelos obstáculos
que a vida impõe, e lá na Madre Deus a gente aprende isso e apesar das
nossas dificuldades, mas o nosso amor, o nosso carinho pela cultura se
torna muito mais importante do que as dificuldades. E o Boi da Maioba,
como eu disse aqui, ele representa na verdade, não é apenas a Maioba, não
é apenas Paço do Lumiar, mas a cultura do Maranhão, e eu falo isso aqui
em respeito também a todas as agremiações, às grandes brincadeiras de
bois que nós temos, o Boi de Ribamar, o Boi de Iguaíba, o Boi de Maracanã,
vários bois, várias brincadeiras que existem no nosso Estado e que
necessitam na verdade desse apoio, desse amparo, porque se a cultura
nossa ela se fortalece, automaticamente o nosso Estado se fortalece. Nós
temos aí no Brasil exemplos de brincadeiras, de forças culturais, Prefeito
Domingos Dutra, que vamos lá, o Boi de Parintins, lá em Parintins, no
Amazonas, que se tornou um grande festival folclórico, lá dia 28 e 29. Mas
toda sua essência nasceu da história do Boi no Maranhão. Aqui nós temos
a verdadeira cultura, aqui nós temos as pessoas realmente que entendem e
sabem fazer o nosso folclore, e o que precisa às vezes é o mínimo de apoio.
E nesse dia de hoje aqui eu vi inclusive fazendo essa o Deputado Edivaldo
Holanda fazendo uma referência importante para mim aqui, a Zé Raimundo
Rodrigues, que quando não se tinha apoio, quando não se tinha ajuda a
gente conheceu uma cultura muito fortalecida pela luta do Zé Raimundo,
que foi sempre uma pessoa que defendeu o interesse da nossa cultura
popular. Foi aqui dito inclusive pelo Dr. José Carlos Madeira em relação à
questão da brincadeira do boi, da nossa cultura popular, a forma discriminada
que todo esse processo por meio dos anos se criou, mas a força é tão
grande, foi tão forte e tão importante na vida de todos nós, que esta
discriminação ela acabou e hoje toda a cidade de São Luís, todas as cidades
que pertencem ao nosso Estado têm o conhecimento de compreender que
a cultura nossa ela é fundamental para o engrandecimento do nosso Estado.
A cultura, o apoio às agremiações, as brincadeiras, elas não são dinheiro
jogado fora, porque, se nós temos uma grande agremiação como o Boi da
Maioba, nós temos a certeza de ter grandes espetáculos aqui no Estado do
Maranhão. E o povo todo, as turistas que estão aqui hoje e que já
conheceram o Boi da Maioba, eu tenho certeza de que chegaram lá no
Estado de São Paulo e falarão das maravilhas que elas encontraram da força
cultural do povo do Maranhão. Então, eu fico muito feliz, muito feliz
mesmo de participar aqui hoje dessa homenagem e prestar reverências ao
Boi da Maioba, aos brincantes do boi, à direção do boi, às pessoas que
apoiam essa brincadeira, porque como eu disse, independente da nossa
rivalidade, se é Boi da Maioba, do Maracanã ou Iguaíba ou quem quer que
seja, mas o que é mais importante de tudo é que essas disputas engrandecem
as nossas vontades de fazer um espetáculo cada vez mais bonito. E quem
ganha com isso? É o nosso Estado, é a nossa cidade, é o povo, porque tem
um espetáculo à altura de se apresentado em qualquer lugar do mundo. E
o Boi da Maioba, como eu disse, é a referência. E hoje, Inaldo, eu quero
dizer que como madrileno, filho da Madre Deus, eu venho prestar aqui a
minha gratidão, por todo o espetáculo e por toda a história que o Boi da
Maioba tem feito em nome do nosso Estado. Então, meus parabéns a
vocês e dizer que nós continuamos com a nossa luta sempre em defesa da
cultura, mas defender a cultura é exatamente saber prestigiar e dar
importância a verdadeira cultura popular nossa, e o Boi da Maioba é o
grande representante dela. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

WELLINGTON DO CURSO – Obrigado, deputado Roberto Costa, pelo
reconhecimento a nossa querida Madre Deu. Neste momento, faremos a
entrega de uma placa comemorativa aos 120 da Maioba e já estaremos,
está preparando também de forma gratificante neste momento para
Assembleia Legislativa, está se preparando nosso amigo Roberto Ricci,
que é uma lenda viva da cultura do Maranhão, e aproveitar para registrar
nosso carinho e nosso respeito ao Roberto Ricci. Então, neste momento,
a entrega da placa comemorativa dos 120 anos do Boi da Maioba. Convidar
os demais deputados que ainda estão presentes, o Deputado Roberto
Costa, Edilázio, nesta animação, que nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Octagésima Primeira Sessão Ordinária
da Terceira Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
seis de julho de dois mil e dezessete.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados:
Adriano Sarney, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Eduardo Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo,
Hemetério Weba, Júnior Verde, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Ricardo Rios, Roberto Costa, Sérgio Vieira, Valéria Macêdo, Wellington
do Curso e Zé Inácio. Ausentes os Senhores Deputados: Alexandre Almeida,
Ana do Gás, Andréa Murad, Glalbert Cutrim, Graça Paz, Humberto
Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Max Barros, Nina
Melo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende e Vinícius Louro. O
Presidente, em exercício, Deputado Othelino Neto declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior,
que foi aprovado e do Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em
seguida, concedeu a palavra aos Deputados Fafael Leitoa, Doutor Levi
Pontes, Othelino Neto, Fábio Braga, Bira do Pindaré, Júnior Verde, Zé
Inácio e Wellington do Curso. Não havendo mais oradores inscritos no
Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia
anunciando a discussão e votação em segundo turno, regime de prioridade
os Projeto de Lei nºs: 134/2017 (Mensagem nº 041/17), de autoria do
Poder Executivo, que aprova declaração de concordância do Poder Executivo
Estadual em receber da União, através do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes – DNIT, a título de doação, trecho rodoviário
da Br-135/MA que dá acesso ao Porto do Itaqui e 095/2017, encaminhado
pela Mensagem Governamental nº 018/17, 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. Os citados projetos foram aprovados
e encaminhado à Sanção Governamental. Em seguida o Plenário aprovou o
Requerimento nº 504/2017, de autoria do Deputado Edson Araújo, enviando
Mensagem de Congratulação as populações dos Municípios de Carolina,
Viana, Brejo, Turiaçu, Benedito Leite, Imperatriz, Monção, Santana do
Maranhão, Itapecuru Mirim, Anajatuba, Divinópolis, Pastos Bons e Pindaré
Mirim pela passagem de seus respectivos aniversários comemorados no
mês de junho. Os Requerimentos nºs: 496, 497, 498, 499 e 500/2017, de
autoria da Deputada Nina Melo e o Requerimento 503/2017, do Deputado
Professor Marco Aurélio, foram transferidos para a próxima Sessão. Sujeitos
à deliberação da Mesa, foram deferidos os requerimento nº 502/2017, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que seja incluído na
Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia 06 de junho, o Projeto de Lei nº
093/2017, que disciplina o processo de criação, organização e supressão
dos distritos no Estado do Maranhão e 505/2017, de autoria do Deputado
Josimar de Maranhãozinho, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 19 de junho a 04 de julho de
2017, conforme atestado médico. Na forma do Artigo 113 do Regimento

Interno foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária  o
Projeto de Lei nº 093/2017, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda;
160/2017, de autoria do Poder Executivo; Requerimentos nºs: 506/2017,
de autoria do Deputado Eduardo Braide; 507/2017, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda; 508/2017, de autoria do Deputado Fábio Macêdo e
509/2017, de autoria do Deputado Othelino Neto. No primeiro horário do
Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo reservado aos
Blocos e Partidos ocuparam a Tribuna as Deputadas Valéria Macêdo
falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e Francisca Primo,
que falou pela Liderança deste Bloco. O Deputado Wellington do Curso
falou pelo Bloco Parlamentar Independente. No Expediente Final não
houve oradores inscritos. 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, 10 de julho de 2017.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 563/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 494/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 05 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 28 de
junho do deputado Junior Verde, tendo em vista o mesmo encontrar-se
num evento em Brasília-DF, representando este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 06 de
julho de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO RIOS -
PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 564/2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 505/17, ocorrido na Sessão
Ordinária realizada no dia 06 de julho do ano em curso.

RESOLVE:

JUSTIFICAR A AUSÊNCIA das Sessões Plenárias ocorridas no
período de 19/06 a 04/07 do deputado Josimar de Maranhãozinho, tendo
em vista o mesmo encontrar-se sob cuidados médicos.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 10 de
julho de 2017. HUMBERTO COUTINHO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. STÊNIO REZENDE - SEGUNDO
SECRETÁRIO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 538/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o
disposto na Resolução Legislativa nº 654/2012 que regulamenta o art. 24
da Lei nº 8.838, de11 de julho de 2008,

R E S O L V E:

Art. 1º - CONCEDER o Adicional de Qualificação conforme
estabelece o Art. 24 da Lei nº 8.838 de 11 de julho de 2008, alterado pela
Lei nº 8.920 de 07 de janeiro de 2009, aos servidores constantes do ANEXO
ÚNICO, desta Resolução.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
respeitando o disposto no § 2º do Art. 25-A da Lei nº 8.920 de 07 de janeiro
de 2009.



TERÇA-FEIRA, 11 DE JULHO DE 2017                                                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 04 de julho de

2017. Deputado OTHELINO NETO -  Presidente, em exercício. Deputado
RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STÊNIO REZENDE
- Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 518/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais contidas no
inciso XX do Art. 12 do Regimento Interno e nos artigos 235, II e 236
da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis do   Estado
do  Maranhão) e tendo em vista os fatos constantes do Processo nº
3140/2017-AL.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RONALD FRANKLIN DA
SILVA CARNEIRO, Consultor Legislativo Especial, matrícula nº
1389287, CARMEM LÚCIA SÁ DE ARAÚJO, Técnico Legislativo
de Administração, matrícula nº 701458 e NATANIEL DE JESUS
SEREJO  COELHO, Contador, matrícula 700377, para sob a
presidência do primeiro, constituírem a Comissão de Sindicância, para
apuração dos fatos constantes nos autos do Processo nº 3140/2017-
AL.

Art. 2º Conceder o prazo de 60 (sessenta) dias para conclusão
do procedimento.

Art. 3º  Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 26 de junho

de 2017.  Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS -  Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 553/2017

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
o que consta do Processo nº 2933/2017-AL.,
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                       R E S O L V E:

CONCEDER ao Deputado JOSIMAR CUNHA
RODRIGUES, matrícula nº 1253 deste Poder, 05 (cinco) dias de Licença
Paternidade, de acordo com o Art. 141 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto
dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo
ser considerada a partir do dia 09 de junho do ano em curso.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 05 de julho

de 2017. Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício.
Deputado RICARDO RIOS - Primeiro Secretário. Deputado STENIO
REZENDE - Segundo Secretário.

P O R T A R I A   Nº 650/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 124/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545 e IGOR DA
CONCEIÇÃO FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, ambos lotados
na Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 036/2017 - ALEMA,
para futura e eventual aquisição de materiais de construção na espécie
“louças e metais sanitários”, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67
da Lei nº 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10
de julho de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 651/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 125/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545 e IGOR DA
CONCEIÇÃO FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, ambos lotados
na Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 037/2017 - ALEMA,
para futura e eventual aquisição de materiais de construção na espécie
“louças e metais sanitários”, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67
da Lei nº 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em

conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10
de julho de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 652/2017

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 126/2017 – DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores ANDRE MAURICIO
DAMASCENO FERREIRA, matrícula nº 1642545 e IGOR DA
CONCEIÇÃO FRANÇA SILVA, matrícula nº 1638543, ambos lotados
na Diretoria de Administração, para atuarem respectivamente, como
Gestor e Substituto da Ata de Registro de Preços - 038/2017 - ALEMA,
para futura e eventual aquisição de materiais de construção na espécie
“louças e metais sanitários”, destinados a atender as necessidades da
sede da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão conforme
determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 788/2011 e Art. 67
da Lei nº 8.666/93.

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

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10
de julho de 2017. Deputado HUMBERTO COUTINHO - Presidente

NOTIFICAÇÃO Nº. 082/2017-CPL/ALEMA. PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3205/2017-ALEMA. ATA DE REGISTRO
DE PREÇOS N° 043/2016-ALEMA (PP n° 034/2016 – ALEMA). A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, através da Comissão
Permanente de Licitação convoca a empresa A. T. DA SILVA EIRELI
- ME, beneficiária da Ata de Registro de Preços n° 043/2016-ALEMA,
para no prazo de 05 (cinco) dias úteis, prorrogáveis por igual período,
conforme art. 4º, § 2º da Lei 10.403/15 c/c art. 4, § 1º do Decreto 8.538/
15, a contar da publicação desta, comparecer na sala da Comissão
Permanente de Licitação – CPL, sito no térreo do prédio sede da
Assembleia, na Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Sítio Rangedor,
Bairro Calhau, no horário de 08:00 às 13:00 horas, nos dias de
expediente, apresentando as seguintes certidões de regularidade fiscal:
Certidão Negativa de Débito perante a Fazenda Municipal, Certidão
Negativa de Dívida Ativa perante da Fazenda Municipal, Certidão
Negativa da CAEMA. O não atendimento no prazo estabelecido,
implicará na aplicação das sanções por inadimplemento contratual
previstas na Ata de Registro de Preços em comento. São Luís, 06 de
julho de 2017. Catarina Delmira Boucinhas Leal. Presidente da CPL/
ALEMA. À A. T. DA SILVA EIRELI – ME. Att.: Sra. ANA CRISTINA
SILVA . FONE/FAX: (98) 981860-2422. EMAIL: atsilvaeireli-
me@outlook.com.
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