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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26/06/2018 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: DEPUTADO RAIMUNDO CUTRIM

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26.06.2018

I - PROPOSTAS DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

SEGUNDO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

1. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 004/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA,
SUBSCRITA PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE
ALTERA O ARTIGO 15 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO, REDUZINDO PARA 3 (TRÊS) MESES DO
TÉRMINO DO MANDATO DO GOVERNADOR A VEDAÇÃO
PARA ALIENAÇÃO E CESSÃO DE BENS INTEGRANTES DO
PATRIMÔNIO ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

2. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 005/
2018, DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, (MENSAGEM Nº
032/2018), QUE DÁ NOVA REDAÇÃO AO PARÁGRAFO NONO
DO ART. 19 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM. TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 003/
2018, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDUARDO BRAIDE, QUE
DÁ NOVA REDAÇÃO AO ART. 51 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS DA CONSTITUIÇÃO
ESTADUAL. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

II - PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

PRIMEIRO TURNO – VOTAÇÃO NOMINAL (ART. 262)

4. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 013/
2015, DE AUTORIA DA DEPUTADA NINA MELO, SUBSCRITA
PELA TERÇA PARTE DOS DEPUTADOS, QUE ALTERA O ATO
DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS,
INTRODUZINDO ARTIGOS QUE CRIAM O FUNDO ESTADUAL
PARA TRANSPLANTES DE TECIDOS, ÓRGÃOS E PARTES DO
CORPO HUMANO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

ACATANDO SUBSTITUTIVO OFERECIDO PELA COMISSÃO.
– RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE. TRANSFERIDA
A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR POR FALTA DE QUÓRUM
QUALIFICADO.

III – PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

5. PARECER Nº 241/2018 DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 009/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI “A
SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO E COMBATE À
MICROCEFALIA” E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

IV – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ. Nº319/2018)

6. PROJETO DE LEI Nº 147/2018, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 045/2018), CRIA O
CENTRO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE – CCS NA ESTRUTURA
ORGANIZACIONAL DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DA
REGIÃO TOCANTINA DO MARANHÃO – UEMASUL,
CAMPUS IMPERATRIZ, ALTERA A LEI Nº 10.558, DE 06 DE
MARÇO DE 2017, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  – DEPENDE
DE PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA,
SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO;
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE E
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA.

V – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA.

7. PROJETO DE LEI Nº 127/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ROBERTO COSTA, QUE DISPÕE SOBRE A
PRIORIDADE DE ATENDIMENTO ÀS PESSOAS PORTADORAS
DE DIABETES NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS,
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E INSTITUIÇÕES
FINANCEIRAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE
PARECERES DAS COMISSÕES COMPETENTES.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DAS SESSÕES ORDINÁRIAS DOS DIAS 14,18,19 E 21/06/
18 POR FALTA DE QUÓRUM REGIMENTAL, ASSIM COMO
DO DIA 20 E DO DIA 25/06/18, DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO (2ª SESSÃO).

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

8. REQUERIMENTO Nº 321/2018, DE AUTORIA DA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
Nº 043/2018, DE SUA AUTORIA.

9. REQUERIMENTO Nº 323/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM REGIME
DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, LOGO
APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 051/2018, QUE CONCEDE A MEDALHA DE
MÉRITO LEGISLATIVO JOÃO DO VALE AO SENHOR
ADEMAR DANILO.
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VII – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

10. REQUERIMENTO Nº 322/2018, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS
AUSÊNCIAS DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS
DIAS 18, 19, 20 E 21 DE JUNHO DE 2018, POR MOTIVO DE
SAÚDE, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 26/06/2018 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 154/18, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre meia passagem para estudantes
nos serviços de transporte aquaviário intermunicipal do Estado do
Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 155/18, de autoria do Senhor
Deputado Zé Inácio, que confere ao Município de Santa Rita o Título
de “Capital Estadual da Farinha”.

3. PROJETO DE LEI Nº 156/18, de autoria do Senhor
Deputado Júnior Verde, que “dispõe sobre o transporte gratuito dos
membros das guardas municipais nos ônibus intermunicipais”.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 153/18, de autoria do Senhor

Deputado Prof. Marco Aurélio, que considera de Utilidade Pública o
Projeto Missionários Filhos da Luz.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 051/18,
de autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale ao Senhor Ademar Danilo Santos
Junior e dá outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 151/18, de autoria do Senhor

Deputado Paulo Neto, que “estabelece o tratamento tributário do
Imposto sobre Propriedade de Veículos automotores (IPVA)”, para
dispor sobre a forma de pagamento do tributo.

2. PROJETO DE LEI Nº 152/18, de autoria do Senhor
Deputado Paulo Neto, que estabelece a isenção de anuidade dos
conselhos profissionais a recém-formados que não estejam exercendo
a profissão.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 050/18,
de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que altera a Resolução
Legislativa Nº 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão e dá outras providências.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 150/18, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública a
Associação dos Fiéis Louvor e Adoração, com sede e foro no Município
de São Luís, no Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 048/18,
de autoria do Senhor Deputado Neto Evangelista, que concede o Título
de Cidadã Maranhense à Senhora Rita de Cássia Maia Baptista.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 049/18,
de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Senhor Fernando José
Cunha Belfort, advogado e professor.

DIRETORIA GERAL DA MESA DIRETORA DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 25 DE JUNHO DE 2018.

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

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

Marco Aurélio.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio
Macedo.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FÁBIO MACEDO (lê texto bíblico e ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2018 5

PROJETO DE LEI N° 153 / 18
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 26/06/2018

CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O
PROJETO MISSIONÁRIOS FILHOS DA LUZ

Art. 1° - Fica considerada de Utilidade Pública o Projeto
Missionários Filhos da Luz, com sede e foro no município de Açailândia
– MA.

Art.  2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel

Bequimão”. - São Luís, 20 de junho de 2018. - Prof. Marco Aurélio da
Silva Azevedo - Deputado Estadual – PcdoB

PROJETO DE LEI N° 154 / 18

Dispõe sobre meia passagem para estudantes nos
serviços de transporte aquaviário intermunicipal
do Estado do Maranhão.

  
Artigo 1º. Fica instituído o benefício da meia-passagem,

caracterizado pelo desconto de 50% sobre o valor do bilhete de
passageiro cobrado por todas as empresas concessionárias de
Transporte Aquaviário Intermunicipal existentes no estado do
Maranhão, para estudantes regularmente matriculados em
Estabelecimentos de Ensino (público ou privado) fundamental, médio,
técnico, supletivo e superior (graduação e pós-graduação) no âmbito
do Maranhão, nos termos desta Lei.

§ 1º O presente benefício só será concedido aos estudantes
regularmente matriculados em Estabelecimentos de Ensino do Maranhão
oficialmente reconhecidos pelos órgãos competentes.

§ 2º É vedada a restrição de uso da meia-passagem estudantil,
como previsto no caput deste artigo, ao período letivo, ficando
assegurada a sua vigência durante o ano inteiro, todos os dias, inclusive
em feriados.

Artigo 2º. A concessão do direito ao benefício da meia-passagem
é assegurada em 20% (vinte por cento) do total de passagens disponíveis
para vendas em cada trajeto realizado por cada embarcação.

Artigo 3º. Terão direito ao benefício da meia passagem os
estudantes regularmente matriculados nos Estabelecimentos de Ensino
mencionados no caput do artigo 1º que, no ato de compra do bilhete de
passagem, apresentarem a sua Carteira de Identificação Estudantil –
CIE – dentro do prazo de validade, emitida pelas organizações
estudantis previstas no Decreto Federal n° 8.537/2015, a saber:

I - Associação Nacional de Pós-Graduandos - ANPG;
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II - União Nacional dos Estudantes - UNE;
III - União Brasileira dos Estudantes Secundaristas - UBES;
IV - entidades estaduais e municipais filiadas às entidades

previstas nos incisos I a III;
V - Diretórios Centrais dos Estudantes - DCE; e
VI - Centros e Diretórios Acadêmicos, de nível médio e superior. 
Artigo 5º. O descumprimento do disposto na presente Lei

acarretará às operadoras de serviços de transporte aquaviário
intermunicipal infratoras multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
com aplicação em dobro no caso de reincidência.

Artigo 6º. O Poder Executivo estabelecerá os regulamentos
necessários à implantação do disposto nesta lei, prevendo o(s) órgão(s)
responsável(éis) pelas providências administrativas e de fiscalização.

Artigo 7º. Ficam os Terminais Aquaviários do Maranhão
obrigados a divulgar o conteúdo desta Lei através da colocação de
placas, cartazes e afins em suas dependências, sobretudo na área de
compra das passagens.

Artigo 8º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de junho de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
A meia-passagem é uma conquista histórica dos estudantes

brasileiros, fruto de muita luta nas ruas por um direito fundamental
para a classe estudantil. O presente Projeto de Lei busca regular a
operação do sistema de transporte aquaviário intermunicipal com o
intuito de conceder meia-passagem como mecanismo de apoio integral
ao desenvolvimento do estudante como cidadão, que, portanto, além
de estudar, precisa adquirir experiência profissional, cultural, etc.

Justifica-se sobretudo pelo fato de existirem estudantes que
possuem residência fixa em municípios da Baixada Maranhense e regiões
vizinhas, mas que, por conta dos estudos, residem temporariamente
em São Luís. Por este motivo, necessitam transitar com maior frequência
entre a capital maranhense e o seu município de origem, arcando com
os custos de travessias em Ferrys, Lanchas, Catamarãs, etc., que
comprometem o orçamento de qualquer estudante.

Além disso, há estudantes que trabalham durante um período
nas cidades da Baixada Maranhense e estudam em outro período em
São Luís (ou vice-versa), o que também gera um ônus financeiro que
dificulta o processo de desenvolvimento e aprendizagem do estudante.

Ademais, cabe ressaltar que o benefício da meia-passagem já é
uma realidade no transporte municipal rodoviário, e atualmente os
estudantes possuem o direito de realizar trajetos interestaduais pagando
meia-passagem ou até mesmo gratuitamente. Por isso, tendo em vista
a Política Nacional de valorização dos estudantes e de ampliação do
acesso à educação, ao esporte, ao lazer, à cultura, etc., nos termos do
Decreto Federal Nº 8.537/2015, é que submeto a esta Casa o presente
projeto, tendo a certeza do acatamento de Vossas Excelências em defesa
dos estudantes e da educação maranhense.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 20 de junho de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ
INÁCIO  - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 155 / 18

Confere ao Município de Santa Rita o Título de
“Capital Estadual da Farinha”.

Art. 1º Fica conferido ao Município de Santa Rita, no Estado
do Maranhão, o título de Capital Estadual da Farinha.

Art. 2º O Poder Executivo fica autorizado a criar mecanismos
de incentivo e desenvolvimento de ações para a divulgação do título
conferido no caput do artigo anterior em todo território maranhense.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de
junho de 2018. - “É de luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual - PT

JUSTIFICATIVA
Santa Rita é um município brasileiro do estado do Maranhão

com área de 706,38 km² e uma população de aproximadamente 35.364
habitantes, segundo estimativa do IBGE em 2014.

É conhecida como a terra da farinha maranhense, pois o principal
produto do município é a farinha de mandioca. Atualmente com
capacidade de produzir 100 toneladas por hectare de mandioca.

A fundação do povoado que deu origem ao município de Santa
Rita é atribuído ao capitão de infantaria Raimundo Henrique Viana de
Carvalho, que chegou ao lugar em 1890, acompanhado de parentes e
amigos, ali fixando residência. Durante meio século, o povoado, cuja
denominação foi ditada pela devoção do capitão a Santa Rita, cresceu
muito lentamente, uma vez que tanto a sua localização como as vias de
comunicação disponíveis à época não eram propícias a atividades
econômicas capazes de gerar riquezas e atrair fluxos migratórios.

Com a construção da BR-135, na década de 1940, Santa Rita
tomou grande impulso, tornando-se, além de importante zona de
produção agrícola, ativo centro de comércio e prestação de serviços.
Sua elevação à categoria de município ocorreu, por força da Lei Nº
2159, no dia 2 de dezembro de 1961, tendo seu território sido
desmembrado de Rosário. Além de ser agradável cidade da Região do
Munin, é importante polo na produção de alimentos para o Estado de
Maranhão, tendo em vista sua produção em alta escala dos produtos
derivados da Mandioca, em especial a Farinha de Mandioca, classificada
como uma das melhores do país. Sua agricultura é baseada no regime de
agricultura familiar e de pequenos produtores.

Denominar de Capital Estadual da Farinha de Mandioca o
município de Santa Rita é uma fraterna forma de homenagear esta
cidade, conferindo, através da Assembleia Legislativa do Maranhão,
um título que já lhe pertence há décadas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 20 de
junho de 2018. - “É de luta, é da terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO -
Deputado Estadual - PT

PROJETO DE LEI Nº 156 / 18

“Dispõe sobre o transporte gratuito dos membros
das guardas municipais nos ônibus
intermunicipais.”

Art. 1º Fica assegurado, aos membros das Guardas Municipais,
transporte gratuito nos ônibus intermunicipais, desde que fardados ou
mediante identificação funcional.

Parágrafo único. Para que o servidor da Guarda Municipal
obtenha o passe livre a que se refere o art. 1º deve ser obrigatório a
apresentação da Carteira de Identificação Funcional contendo a
especificação do seu local de trabalho e o respectivo domicílio.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2018 - Júnior Verde
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Considerando que os Guardas Municipais são essências para

a manutenção da ordem pública, apresentamos o presente Projeto de
Lei que visa a gratuidade do transporte de membros da Guarda
Municipal nos ônibus intermunicipais.

Trata-se de demanda oriunda de representantes da categoria,
que se queixam por não possuírem o benéfico da Lei do Passe Livre, tal
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como policiais militares e outros profissionais da segurança pública
possuem.

Com o crescimento da violência em todo o País, é certo que
precisamos valorizar os profissionais que tanto zelam pelo bem-estar
e segurança da população. A gratuidade nos transportes é um desses
meios. Por isso, os guardas municipais, como um dos arcabouços da
segurança pública também devem possuir o direito à gratuidade nos
transportes intermunicipais.

Cabe salientar, que devido a grave situação econômica que o
País passa o orçamento familiar dessa categoria, assim como de outras,
sofreram perdas, sendo motivo de desânimo e preocupação, pois
muitos guardas municipais, especialmente os que moram distante ou
em outros domicílios, encontram dificuldade para se deslocarem ao
trabalho, diante do alto custo do transporte intermunicipal.

Desse modo, uma vez aprovado o PL em tela, oferecerá
tratamento isonômico aos membros das guardas municipais de todo
estado, bem como facilitará a mobilidade dentro de sua função e o
direito de ir e vir desses profissionais que se esmeram pela segurança
da nossa sociedade.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM 04 DE JUNHO DE 2018 - Júnior Verde
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 290 / 18
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 26/06/2018

Senhor Presidente,

Na forma Regimental requeiro a Vossa Excelência, que após
ouvida a Mesa, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações com a população de TUFILÂNDIA, pela passagem do
seu 24º (vigésimo quarto) aniversário, que ocorrerá no dia 19 de junho,
oportunidade em que requeiro, também, que se dê ciência ao Exm°. Sr.
Prefeito Municipal Vildimar Alves Ricardo e à Câmara de Vereadores
daquele município, na pessoa do seu presidente.

PLENÁRIO “DEP. NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em São Luís (MA), 05 de junho de 2018.
- FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual/PCdoB

REQUERIMENTO Nº 321 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 158, inciso VI, do Regimento Interno,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a Mesa, seja retirado de
tramitação o Projeto de Resolução Legislativa º 043/2018, de minha
autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de junho de 2018. -
FRANCISCA PRIMO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.18
EM: 25.06.18

REQUERIMENTO Nº 322 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após a deliberação da mesa, sejam
justificadas as minhas ausências das Sessões Plenárias realizadas nos
dias 18, 19, 20 e 21 de junho de 2018, por motivo de saúde, conforme
atestado em anexo.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANOEL BECKMAN” em 21 de junho de 2018. - FÁBIO
MACEDO - Deputado Estadual - PDT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.18
EM: 25.06.18

REQUERIMENTO Nº 323 / 18

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 RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 051/2018 que concede
a medalha de mérito legislativo João do Vale ao Senhor Ademar Danilo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de junho de 2018. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 26.06.18
EM: 25.06.18

INDICAÇÃO Nº 412 / 18

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhada indicação ao Governador do Estado do Maranhão,
Excelentíssimo Senhor Flavio Dino, ao Reitor da Universidade Estadual
do Maranhão, Senhor Gustavo Pereira da Costa, solicitando de
implantação do curso de DIREITO na Universidade Estadual do
Maranhão em Pinheiro.

A Universidade Estadual da UEMA no município de Pinheiro
já tem os cursos de Gestão Comercial, Filosofia, Pedagogia, Alimentos,
Administração Pública, Física, Administração Pública, Ciências –
Biologia, Filosofia, Pedagogia, Gestão Comercial, que atendem os
municípios de Alcântara, Apicum-Açu, Bacuri, Bacurituba, Bequimão,
Cajapió, Cedral, Central do Maranhão, Cururupu, Guimarães, Mirinzal,
Peri Mirim, Pinheiro, Porto Rico do Maranhão, Presidente Sarney,
Santa Helena, Serrano do Maranhão, Turiaçu e Turilândia, além de
atender, também, alguns municípios do Alto Turi e Gurupi; de Penalva,
São Bento, São João Batista, São Vicente Ferrer e Viana, que são
municípios do território Campos e Lagos.

Com o objetivo de dar a oportunidade a estudantes de 25
municípios da Baixada Maranhense e toda região, que solicitamos o
curso de DIREITO no Centro de Estudos Superiores de Pinheiro –
CESPI, para ingressarem neste universo jurídico que tem uma função
social de contribuir para o desenvolvimento do nosso estado.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza da aprovação do Reitor da Universidade Estadual do
Maranhão a partir do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, na
expectativa de que seja implantado curso de Direito no município de
Pinheiro.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
junho de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  -
Deputado Estadual – PT

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



TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2018                                                                                         DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
INDICAÇÃO Nº 413 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão,
Excelentíssimo Senhor Flavio Dino, ao Secretário de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, Francisco de Oliveira Júnior,
solicitando que seja construído um poço artesiano na Vila Margarete
Ribeiro, bairro do município de Guimarães.

A cidade de Guimarães está crescendo de forma dinâmica e o
abastecimento d’água precisa acompanhar esse crescimento. Com a
construção do poço solicitado pela Associação Democrática Terra Livre
de Guimarães, 430 famílias na sede do município serão beneficiadas.

Desse modo é que apresento o presente expediente indicatório
na certeza da aprovação do Secretário Francisco de Oliveira Júnior e na
expectativa de que seja disponibilizado poço artesiano para o município
de Guimarães.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
junho de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 414 / 18

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flavio Dino e ao Secretário de Estado de
Infraestrutura Clayton Noleto Silva, solicitação de recapeamento da
MA 306 em Centro Novo do Maranhão.

Centro Novo do Maranhão está localizada na região do Alto
Turi/Gurupi, que tem uma única estrada de acesso, a MA-306, que
está em péssimas condições de tráfego e tem causado grande insatisfação
por parte dos moradores que usam a via para se deslocarem.

A estrada que liga os municípios de Maracaçumé e Centro
Novo do Maranhão está prejudicada por diversas crateras ao longo
dos seus 23 km. Vale ressaltar que o município de Centro Novo do
Maranhão está entre os 30 municípios de menor IDH, o que reforça a
importância desta indicação.

Portanto vimos solicitar o recapeamento para 23 Km de asfalto
da MA 306, que representa o anseio de aproximadamente 40 mil
habitantes dos municípios de Centro Novo do Maranhão e Maracaçumé,
o que trará expansão e crescimento da região, além de melhoria da
qualidade de vida daquela população.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
junho de 2018. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO  -
Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 415 / 18

Senhor Presidente,

Requeremos a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 152,
153 e 154 do Regimento Interno, que após ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Exmo. Senhor Secretário de Infraestrutura,
Sr. Clayton Noleto, solicitando a implantação do Programa “Mais
Asfalto” no Bairro Cidade Nova, município de Barreirinhas/MA.

O município de Barreirinhas é notoriamente conhecido como
um dos maiores polos turísticos do Estado, sendo porta de entrada

dos lençóis maranhenses. Entretanto, necessita de algumas intervenções
que comprometem o bem-estar da população local e de quem visita a
região, tais como a precariedade da infraestrutura viária.

Nesse sentido, solicitamos por meio desta proposição a
pavimentação asfáltica das ruas e avenidas do Bairro Cidade Nova.
Trata-se de um bairro que apresentou um forte crescimento
populacional nos últimos anos, e com isso, surgiram também problemas
de infraestrutura, destacando-se a fragilidade do asfaltamento do bairro
que tem causado inúmeros transtornos à população, diante da grande
quantidade de poeira buracos e erosões, principalmente no período
chuvoso, que comprometem o acesso e a trafegabilidade no local.

Ressaltamos que, a presente indicação é oriunda de queixas
dos moradores do supracitado bairro, representados pelo líder
comunitário e político do município, Sr. Luzeiros, que apontou para a
necessidade de direcionar esforços para o atendimento do pleito em
tela.

Assim sendo, torna-se necessário o investimento em obras de
pavimentação asfáltica no Bairro Cidade Nova, com o objetivo de
mudar vidas e proporcionar dignidade aos diversos turistas e moradores
que serão beneficiados com esse importante investimento, justificando
assim a imprescindibilidade da demanda.

Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL
BECKMAN”. São Luís, São Luís, 14 de junho de 2018 – JUNIOR
VERDE – Deputado Estadual – PRB.

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

INDICAÇÃO Nº 416 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Dr. Flávio Dino e ao
Excelentíssimo Senhor Diretor da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão – CAEMA, Carlos Rogério Santos Araújo, a presente
Indicação, solicitando que adotem medidas legais e administrativas, no
sentido de viabilizar a implantação de um Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água (poço artesiano), com rede de distribuição,
para o Acampamento Vila União pertencente ao Município de Bom
Jardim, neste Estado.

Trata-se de um povoado que soma uma população constituída
por mais de 100 famílias, sem nenhum sistema de abastecimento de
água potável para o consumo humano e, em função disso, a comunidade
para suprir suas necessidades se obriga a utilizar água de rio, cacimba
e açude sem o devido tratamento, colocando a saúde daquelas pessoas
em risco.

Portanto, a implantação de um poço artesiano é de grande
importância para aquela, população, por se tratar de um investimento
substancial que promoverá melhora das condições de vida e saúde dos
seus habitantes, bem como viabilizará a produção da agricultura familiar,
base da economia daqueles moradores.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de junho de 2018.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

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

INDICAÇÃO Nº 417 / 18

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
do Maranhão, solicitamos que a presente indicação, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao senhor Governador do Estado Dr.
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Flavio Dino de Castro e Costa, solicitando providências junto ao Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura Clayton Noleto Silva, a inclusão
do município de Benedito Leite no Programa Mais Asfalto do Governo
do Estado para a pavimentação asfáltica na zona urbana do município.

A pavimentação irá beneficiar as ruas que se encontram em
péssimas condições de tráfego.

Plenário Deputado NAGIB HAICKEL, do palácio
“MANUEL BECKMAN”, em 21 de junho de 2018. - Dep. FÁBIO
MACEDO - 1º Vice-Presidente - PDT

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Expediente lido,
Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores Deputados, alguém gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por 5 minutos. Reaberta
a Sessão. Deputado Rigo Teles, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, Senhoras e
Senhores Deputados, imprensa, galeria, amigos e amigas que nos
assistem pela TV Assembleia. Senhor Presidente, neste final de semana,
eu tive uma agenda extensa, mas muito produtiva e queria aqui relatar
o dia de ontem, domingo, quando estive no município de Fernando
Falcão, onde a imprensa, anos atrás, colocaria como um dos municípios
mais miseráveis do Maranhão e do País. Eu conheço o município,
percorri já muito o município e ontem, mais uma vez, deu para ter a
certeza dessa maldade que a imprensa vinha levantando contra o
município de Fernando Falcão, no sul do Maranhão. Ontem, domingo,
acompanhado do Prefeito Adailton Cavalcante, prefeito já reeleito
daquele município, onde seu pai, Eli Cavalcante, foi prefeito por dois
mandatos também, reelegeu o sucessor e vi ontem inúmeras das obras,
inauguramos bastantes obras ontem. Inauguramos poço artesiano lá no
sertão, no Sítio dos Arrudas, inauguramos consultórios odontológicos,
entregamos para a população, entregamos trator agrícola também para
os produtores rurais, para os assentados, para as associações.
Estivemos também, a convite dos indígenas, visitando as aldeias, a
aldeia dos caciques da etnia Canela, onde os caciques estavam todos
satisfeitos vendo as obras do Prefeito Adailton Cavalcante. Percorri
vendo as estradas daqueles municípios, postos de saúde, escolas, poços
artesianos, inúmeras obras que só para falar de Fernando Falcão tem
que conhecer, porque, sem conhecer, não admite, não aceita falar mal,
mas bem. É uma administração voltada para a realidade. Ontem foi até
motivo de satisfação dos vereadores e do Prefeito Roni, de Mirador,
que estava presente, foi até gravado um clip para mandar para a Rede
Globo como o município que nós queremos no País, igual ao município
de Fernando Falcão. Município que tem obras, que tem estrada para
chegar até a sede, a 100 quilômetros, qualquer carro que transita neste
País transita nas estradas de Fernando Falcão. Poços artesianos em
todos os povoados, escolas em todos os povoados. Então é isso que é
importante. Energia, todos os povoados energizados, todos, 100%
dos povoados energizados em Fernando Falcão, principalmente lá no
Sertão e na Zona Rural. Então aqui eu quero só estender meus parabéns
ao Prefeito Adailton Cavalcante pelos seus relevantes serviços que
tem prestado à frente do município de Fernando Falcão, à Câmara
Municipal, que tem dado total apoio, e à sociedade, enfim, às pessoas,
principalmente os indígenas. Eu vi ontem, foi tão feliz ver a tradição e

ver a cultura naquele município, a felicidade dos índios em nos receber,
receber o Prefeito Adailton  Cavalcante com seus familiares, com os
vereadores, em me receber com meus familiares, com os meus amigos
estando presente. Eu vi a satisfação dos índios, às vezes, as pessoas
que não têm conhecimento da classe indígena, falam e podem até falar
mal, mas quem tem conhecimento, quem vai in loco, que vê a realidade
fala bem. São pessoas realmente que precisam, mais necessitados, são
pessoas que precisam ver as ações, tanto dos governos municipais,
dos governos estaduais e do governo federal chegarem mais próximas
às suas comunidades, porque o tratamento é um tratamento vip para
com as pessoas. O tratamento dos indígenas, dos Canelas, lá no sertão
de Fernando Falcão, para com toda a população, com todas as comitivas
que estavam percorrendo o município inaugurando obras e visitando,
realmente foi muito bonito, eu só tenho aqui parabenizar. Parabéns,
Prefeito Adailton Cavalcante, pelas inúmeras obras que foram
implantadas no município de Fernando Falcão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia. Eu estive neste fim de semana, na cidade de São Benedito
do Rio Preto, em duas oportunidades. Uma com o Prefeito Maurício,
Primeira-Dama Rose, os Vereadores, todos os Secretários fazendo a
abertura do arraial que vai fazer durante este período junino, as
festividades alusivas a São João. E lá eu vi o quanto o Prefeito Maurício
tem tratado e tratado com seriedade a questão cultural. Incentivar,
alardear, resgatar a cultura e as tradições artísticas do município tem
sido o forte da administração do Prefeito Maurício, todo o seu
secretariado, todos que fazem, que compreendem a Prefeitura têm se
empenhado o máximo para fazer, acontecer essas atividades esportivas
e culturais no município de São Benedito do Rio Preto. E fazem da
melhor maneira: incentivando os jovens, crianças sempre a práticas
saudáveis, e prática de resgate da cultura do povo da região que tem
nas brincadeiras juninas o forte: Bumba meu boi, as quadrilhas, o
tambor de crioula, as danças portuguesas, tudo isso resgatado pelo
Prefeito Maurício de maneira que faça com que aquela tradição seja
mantida de pai para filho, de geração para geração. E no outro dia
participei, no povoado Marçal, de uma confraternização e essa também
resgata a questão futebolística dos povoados de São Benedito do Rio
Preto, fazendo com que essas atividades culturais sejam cada vez mais
presentes tanto elas quanto as esportivas. O incentivo, o resgate, que
eu falo, é presenciado por muitos que passam pela cidade de São
Benedito, cidade essa embelezada nos últimos anos pela administração
do Prefeito Maurício. Mas estive também na minha querida cidade de
Coroatá, cidade que vou sempre que estou em Vargem Grande, em
Peritoró, na região. Faço questão de visitar vários e vários amigos que
tenho na cidade de Coroatá, fazendo com que Coroatá seja um ponto
de parada principal naquela região. Lá também, no começo do arraial,
eu estive com o Prefeito Luiz Amovelar Filho e assistimos a
apresentações artísticas e culturais da cidade e também ao show de
Lairton e seus Teclados, um dos artistas maranhenses mais conhecidos
e que fez um belíssimo show na cidade de Coroatá, que também está
resgatando um São João belíssimo, uma praça inteira dedicada aos
festejos juninos, embelezada pelas casinhas de palha, por toda a
indumentária do período de São João, fazendo com que aquela cidade
não só receba os seus filhos, os seus moradores, mas os moradores de
cidades vizinhas que vão lá ver, constatar de perto o quanto a cultura
e as atividades artísticas e culturais do município estão sendo resgatadas
pelo prefeito, pela administração, pelos vereadores que lá estão
presenciando e marcando cada vez mais presença nessas atividades. O
Governador deve amanhã ir à cidade de Coroatá fazer a inauguração, a
entrega oficial da delegacia nova, reconstruída lá na cidade de Coroatá,
além de quilômetros de asfalto do Programa Mais Asfalto e também
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poços artesianos das comunidades, de povoados que tanto precisam
de água potável para viver, sobreviver e criar seus filhos nas suas
comunidades. Entendo que esses programas como o Mais Asfalto, de
Água e de Revitalização das Escolas Dignas, algumas construídas do
nada, em certos povoados, melhoram e muito a qualidade de vida do
povo da minha região, do povo mais carente que precisa cada vez mais
de serviços públicos decentes, dignos. Entendo eu que a cidade de
Coroatá, ontem estive almoçando na casa do meu amigo Ismael e lá, em
conversa, idas e vindas, nós constatamos que, nos últimos anos, apesar
do aumento da violência, apesar do aumento da insegurança em Coroatá,
melhorou muito por conta, aqui já falei, da prática ostensiva que tem o
policiamento lá da cidade comandada pelos comandantes de polícia
que fazem com que aquela cidade tenha um índice melhorado na questão
de qualidade da segurança. Portanto, eu queria aqui, nesta tarde, ressaltar
a importância do resgate cultural das atividades culturais que somente
aquelas praticadas por jovens, crianças, desde a escola, porque, uma
vez feito esse resgate, nós temos certeza de que estamos perpetuando
por gerações essas atividades culturais do estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa, galeria,
servidores, povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu queria fazer três
registros nesta tarde. O primeiro é com muita alegria, Deputado Marco
Aurélio. Eu quero registrar que, no sábado, foi apresentado
publicamente pelo meu partido, PSB, meu nome como pré-candidato
a Deputado Federal. Fiquei muito contente pela acolhida, pela
representatividade daquele momento, pela intensidade e a mobilização
que se teve que ficou muito acima do que a gente poderia imaginar,
esperar e por essa razão eu quero agradecer imensamente a todas as
pessoas que compareceram ligados aos movimentos sociais, ao
movimento sindical, ao movimento popular, aos movimentos sociais,
de um modo geral, mas também os representantes desta Casa na pessoa
do Deputado Marco Aurélio e também do Deputado Rafael Leitoa,
aos diversos prefeitos que ali comparecem, na pessoa do Prefeito
Edivaldo Júnior e do Prefeito de Timon, Luciano Leitoa, e assim
agradecer imensamente a todos que compareceram, que ajudaram a
construir esse brilhante momento que anuncia oficialmente a nossa
pré-candidatura a Deputado Federal. Portanto, Deputado Othelino,
eu queria registrar nos Anais desta Casa: Não serei candidato a reeleição
a Deputado Estadual. Está absolutamente confirmado que serei, estou
batalhando e trabalhando para construir uma candidatura a Deputado
Federal, dentro dos prazos da lei, dos prazos do regimento eleitoral,
nós faremos os registros devidos, se assim o partido aprovar e
encaminhar oficialmente, mas certamente será conduzido da maneira
mais adequada possível. Senhor Presidente, primeiro, este registro
breve, mas extremamente alvissareiro, que fiquei muito feliz pelo
movimento e pelo momento que aconteceu no último sábado. Em
segundo, dizer que hoje pela manhã, esse é o segundo registro, nós
tivemos uma solenidade com a presença do Governador Flávio Dino,
que eu quero agradecer também, que estava presente no nosso evento,
no sábado, prestigiando a nossa pré-candidatura a Deputado Federal.
O Governador Flávio Dino  nesta manhã anunciou a ampliação do
Programa Rua Digna, o programa  que já é um sucesso  pela sua
concepção, eu quero parabenizar o governo que marca mais um gol de
placa com o Programa Rua Digna, um programa  absolutamente inovador
que deve ser apresentado  para a população  como um exemplo
emblemático de que  mesmo nas condições adversas de crise, de escassez
de recursos, você consegue fazer  alguma coisa  em favor do povo. Esse
programa beneficia as comunidades mais carentes, levando
pavimentação com blocos de cimento, os chamados bloquetes. Qual é
a novidade desse programa?  É que quem fabrica os bloquetes são os
apenados de Pedrinhas que estão sendo beneficiados pela Lei Penal
com a redução da pena por cada dia de trabalho, isso está previsto  na

Lei de Execuções Penais. Além disso, é feita uma parceria com entidades
comunitárias, são elas que apresentam os projetos e elas que coordenam
em regime de mutirão. A mão de obra  é a mão de obra local,  portanto
o recurso  fica na própria comunidade,  de maneira que é um programa
inovador  porque garante a mobilidade, garante a pavimentação das
ruas, a dignidade para as ruas, mas também gera empregos, gera trabalho
para os apenados, gera trabalho para a mão de obra  local  na comunidade,
tem muitos efeitos positivos numa única ação coordenada pela
Secretaria  de Trabalho e Economia Solidária. Portanto, eu parabenizo
a Secretaria na pessoa do Secretário Hernando Macedo porque neste
programa, nesta etapa agora, serão alcançadas 50 comunidades, sendo
42 comunidades de São Luís, 43 de Paço do Lumiar, 6 da Raposa e 42
comunidades de São José de Ribamar. São os quatro municípios da Ilha
que serão alcançados com 50 projetos que serão executados, gerando
mais de dois mil, quase 2.500 empregos diretos para a comunidade.
Portanto, é um programa exitoso que merece esse registro, esse destaque
e este reconhecimento, mais uma vez parabenizando a Secretaria de
Economia Solidária, na pessoa do Secretário Hernando Macedo, e
também ao Governador Flávio Dino com toda a equipe. O terceiro
registro, Senhor Presidente, com a sua tolerância, é dizer que amanhã o
Governador Flávio Dino, e desde já justifico a minha ausência neste
plenário, estará em vários municípios, dentre eles: Coroatá e Timon.
Em Coroatá, o Governador vai entregar oficialmente a Delegacia de
Polícia Civil. Será entregue amanhã na cidade de Coroatá. Além disso,
vai ser anunciada a nova etapa do Mais Asfalto com mais de 10
quilômetros de asfalto para a cidade de Coroatá. Será também anunciado
o sistema de abastecimento de água para o povoado Gonçalo, que eu
conheço pessoalmente, aliás, a última vez que estive em Coroatá há
poucos dias, tive o prazer de almoçar nesta comunidade de Gonçalo,
sendo recebido pelos moradores daquela localidade. Finalmente, Senhor
Presidente, amanhã à tarde, o Governador estará ao lado do Prefeito
Luciano Leitoa, na cidade de Timon, e lá será inaugurado o novo Colégio
Militar de Timon, no CAIC que estava abandonado, esquecido, mas
que foi totalmente recuperado, está um brinco, lindo de morrer e lá será
o funcionamento do Colégio Militar de Timon, atendendo a comunidade
que era carente no turno da manhã, da tarde e noite, com toda a estrutura
necessária. Inclusive destaco que coloquei uma emenda para esta escola
a fim de que todos os laboratórios pudessem ser entregues no tempo
mais breve possível. Além de toda as estruturas físicas, que a escola
tenha os melhores laboratórios para que a população e a comunidade
estudantil possam se beneficiar com essa importante obra que será
entregue amanhã na cidade de Timon. Parabenizo o Governador, mas
também o Secretário Clayton Noleto, Secretário de Obras e
Infraestrutura, e o Secretário Felipe Camarão, que estão à frente
coordenando todo esse projeto, e a Secretaria de Segurança, afinal de
contas, será uma escola militar, a escola militar da cidade de Timon.
Portanto, Senhor Presidente, são muitas obras, são muitas ações e a
gente não poderia deixar de destacar tudo que está sendo realizado,
sobretudo amanhã, nessas entregas tanto na cidade de Coroatá, ao lado
do Prefeito Luís Filho, do Vice-Prefeito Domingos Alberto, como
também na cidade de Timon, ao lado do Prefeito Luciano Leitoa. Com
essas palavras, Senhor Presidente, eu agradeço a tolerância. Vamos à
luta e à vitória sempre. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Júnior Verde, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz a palavra de Deus: “Louvai ao Senhor todas as
nações, louvai todos os povos, porque a sua benignidade é grande para
conosco e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor”
Salmos 117:1,2. Com esta Mensagem, nós iniciamos o nosso
pronunciamento, cumprimentando o Exmo. Senhor Presidente, também
extensivo aqui os nossos cumprimentos aos Excelentíssimos Senhores
Deputados e Senhoras deputadas, a imprensa, a galeria, a todos que
nos acompanham em todo o Estado do Maranhão, que Deus possa
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continuar sempre abençoando a todos. Senhor Presidente, destaco na
tarde de hoje a agenda propositiva e positiva que nós tivemos em
vários municípios maranhenses iniciando pelo município hoje com
uma grande gestão, um prefeito comprometido, trabalhador Miltinho
Aragão, junto com o Prefeito Ivo, de São Mateus, que ali nos receberam
junto a vereadores, lideranças políticas, para uma iniciativa muito
importante que vai fortalecer todo o município de São Mateus, por
meio do fortalecimento da agricultura familiar. Faço um registro na
oportunidade da iniciativa que estava presente também o Deputado
Cléber Verde, Deputado Federal, que inclusive faço aqui justiça ao
Deputado porque ele junto também, buscando recursos do Governo
Federal, conseguiu créditos para o INCRA e esses créditos estão sendo
aplicados para fomentar a agricultura familiar com projetos produtivos.
As áreas de assentamentos hoje estão sendo contempladas com
fomentos, desde o crédito inicial a fomento mulher, para projetos que
possam realmente levar empreendimentos agrícolas aos povoados, aos
PAs no Estado do Maranhão, às áreas de assentamento. Então na
oportunidade que estivemos em São Mateus, destacamos hoje nesta
tarde esse importante investimento que faz o Governo Federal, por
meio do INCRA, o Superintendente Jorge Aragão teve aqui um grande
trabalho, tem percorrido os municípios do Estado, levando essas
iniciativas, fazendo parcerias e naquele momento foi firmado um
convênio, senhoras e senhores, entre a prefeitura municipal, aqui, mais
uma vez, reforço a condição hoje do Prefeito trabalhador  que tem ali se
dedicado plenamente àquele município, recentemente tivemos inclusive
nas SEDES junto ao Secretário Francisco assinando um convênio da
Ponte “Vai quem quer”, destaquei na oportunidade também a Ponte
“Vai quem quer” que é um sonho está realizando no Município de São
Mateus, entre outros investimentos de recursos, não só individuais
como o Deputado Júnior Verde tem, mas também recursos que foram
encaminhados, por meio de emendas também do Deputado Cléber
Verde, o que vai permitir o fortalecimento social do município de São
Mateus, mas, de forma bem específica, destacando na tarde de hoje
essa agenda que nós tivemos a oportunidade de participar no município
de São Mateus, uma grande festa, uma grande iniciativa, digo festa
porque estavam ali os trabalhadores, estavam realmente comemorando
uma iniciativa da parceria que foi firmada entre a Prefeitura, entre o
INCRA e também a SAGRIMA que faz também desse contexto que
vai encaminhar técnicos para junto às comunidades rurais desenvolver
projetos produtivos. Então, vejam V. Exas. a importância que tem hoje
a iniciativa do fortalecimento, da interação entre a gestão pública
municipal e o órgão federal. Então, nós tivemos a honra de participar
de uma iniciativa histórica para o município de São Mateus, uma
iniciativa que fortalece o trabalhador, até porque é preciso aqui que
nós possamos reforçar as necessidades dos trabalhadores maranhenses,
de forma especial aqueles que são oriundos do campo, que trabalham
no campo, que ali têm suas famílias, que precisam produzir, precisam
gerar renda e gerar oportunidades. Falta o governo, ou melhor, os
governos desenvolverem em suas iniciativas proposições que permitam
esse fortalecimento. Nesse sentido, senhoras e senhores, nós
conseguimos participar de uma iniciativa histórica para o município,
onde centenas de trabalhadores vão ter a oportunidade de participar,
de acessar créditos para que possam produzir desde a questão da
criação de pequenos animais e também investimentos na agricultura
familiar, quer seja no plantio de hortaliças, no cultivo de culturas que
possam fortalecer a sua economia, gerando oportunidades, mas também
a criação de pequenos animais, a criação de galinhas, bodes e assim por
diante. Ou seja, são investimentos, recursos que vão direto para o
trabalhador que vai receber o seu cartãozinho, que vai buscar o crédito
no banco e vai ter ali o financiamento pelas linhas de crédito, mas
também vai ter a assistência técnica dos órgãos que estão nessa grande
parceria, que são a Prefeitura Municipal, a Sagrima e a Superintendência
Federal do Ministério de Agricultura. No caso, hoje, o INCRA que
desenvolve as áreas agrícolas no que se refere aos investimentos
direcionados para os PAs, que são as áreas de assentamento, os projetos
de assentamento. Nesse sentido, nós vamos ter a fixação do homem do

campo ali nas suas áreas, a produção da terra que vai ter a oportunidade
de estar trabalhando nas suas áreas e, assim, a contrapartida que vai ser
o aumento da produção. Eu até fiz referência, é importante que nós
possamos também destacar, na tarde de hoje, que nós acompanhamos
recentemente, com a paralisação dos caminhoneiros, nós percebemos
o quanto que o Maranhão padeceu, sofreu, foi desabastecido a partir
das intervenções nas BRs do estado do Maranhão e do País, ou seja,
legumes, frutas estão vindo de outros estados, então nós precisamos
fortalecer a nossa agricultura. E como é que se fortalece a agricultura?
Dando oportunidade, dando condições para o homem do campo, para
o lavrador, para o trabalhador ter instrumento nas suas mãos e assim
buscar arar a sua terra e produzir, para que nós possamos pensar não
só no pensamento dele enquanto trabalhador, mas também de todo o
desdobramento das suas atividades agrícolas que vai chegar até os
mercados, às feiras e abastecer a nossa economia. Precisamos, como
sempre reforço aqui a necessidade, transformar o Maranhão em um
Maranhão produtivo, porque nós temos terra, nós temos trabalhadores,
mas o que nos falta? Falta oportunidade, às vezes, e essa oportunidade
começa a ser mudada com as parcerias pelas quais consolidamos a
iniciativa, a oportunidade que esses homens vão ter realmente, homens
e mulheres, vão ter para acessar o crédito, ter assistência técnica e
assim produzir para o desenvolvimento do nosso estado. No mais,
quero agradecer, que Deus possa estar abençoando a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei, Parecer nº 225 da CCJ em Redação Final ao
Projeto de Lei 026, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 127/2018, de
autoria do Deputado Roberto Costa. O Deputado está ausente. Projeto
de Lei nº 044/2018, de autoria do Deputado Rogério Cafeteira (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento vai à sanção. Requerimentos à
deliberação do plenário. Requerimento 274/2018, de autoria do
Deputado Adriano Sarney (lê). Relembrando aos Senhores Deputados
que se trata de um recurso a uma decisão da Mesa. Os deputados que
mantêm a decisão da Mesa permaneçam como estão. Mantida a decisão
da Mesa. Requerimento nº 275/2018, de autoria do Deputado Adriano
Sarney (lê). Lembrando que nós estamos apreciando a decisão da Mesa,
que indeferiu o requerimento. Os deputados que mantêm a decisão da
Mesa permaneçam como estão. Decisão mantida. Requerimento nº
319/2018, de autoria do Deputado Professor Marco Aurélio (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Além das 4 PEC’s que foram transferidas estão
incluídas na Ordem do Dia de amanhã, sessão de terça-feira, dia 26 de
junho: Requerimento nº 321/2018, de autoria da Deputada Francisca
Primo; Requerimento nº 322/2018, de autoria do Deputado Fábio
Macedo; Requerimento nº 323/2018, de autoria do Deputado Bira do
Pindaré.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar de Oposição. Bloco Parlamentar Independente.
Bloco Parlamentar PV/PSD. Bloco Parlamentar Democrático. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente
Sessão.

Resumo da Ata da Septuagésima Sessão Ordinária da
Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e um de junho de dois mil e dezoito.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rigo Teles.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Stênio

Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Ana do Gás, Cabo Campos, César Pires, Doutor Levi
Pontes, Edivaldo Holanda, Eduardo Braide, Fábio Braga, Francisca
Primo, Glalbert Cutrim, Josimar Maranhãozinho, Júnior Verde, Léo
Cunha, Neto Evangelista, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo e Zé Inácio
Lula.  Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano Sarney,
Alexandre Almeida, Andréa Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré,
Carlinhos Florêncio, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Graça Paz, Hemetério Weba, Max Barros,  Nina Melo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Sérgio Frota, Vinícius Louro e Wellington do Curso. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos
Deputados:Professor Marco Aurélio, Fábio Braga, Cabo Campos, Zé
Inácio, Rogério Cafeteira e Júnior Verde. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia. Nesse momento, o Deputado Sousa Neto solicitou verificação
de quórum, informando que o Bloco Parlamentar de Oposição estava
em obstrução. Confirmada a inexistência de quórum regimental, o
Presidente transferiu a Matéria constante na Ordem do Dia para a
próxima Sessão Ordinária. Em seguida, foram submetidos à deliberação
da Mesa, que deferiu os Requerimentos nºs: 316/2018, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda, justificando sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 04 a 07 de junho do ano em curso e
318/2018, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja
encaminhado ofício à Corregedoria de Justiça, solicitando informações
cartoriais sobre a operação de compra e venda de área nos campos
naturais de Santa Rita para empresas privadas, visando à implantação
de carnicultura. Na forma do Regimento Interno, foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei nº 044/2018, de
autoria do Deputado Rogério Cafeteira. Não houve orador inscrito
para primeiro horário do Grande Expediente. Da mesma forma ocorreu
no Tempo dos Partidos e Blocos e no Expediente Final.  Nada mais
havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão, determinando que
fosse lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente
assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 25 de junho de 2018.

SESSÃO SOLENE DO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11H

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada para entrega da
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Professor
Raimundo Soares Figueiredo, concedida por meio do Projeto de Decreto

Legislativo nº 005/2016, de minha autoria e promulgado pelo Decreto
Legislativo nº 476/2016. Convido o Professor Raimundo Soares
Figueiredo para compor a Mesa. Professor Raimundo Soares Figueiredo
homenageado nesta Sessão Solene. Convido o Excelentíssimo Senhor
Deputado Fábio Braga para compor a Mesa. Convido o Excelentíssimo
Dr. Carlos Henrique Brasil Teles de Menezes, Promotor de Justiça;
Senhor professor Paulino Pereira, Presidente do Sindicato de
Estabelecimentos de Ensino do Maranhão. Pastor Gedaias Azevedo,
Pastor Presidente do Conselho do Colégio Batista e Pastor da Igreja
Batista do Olho D’água. Convidamos o nosso querido Deputado Dorian
Menezes para compor também esta Mesa, convido o Deputado Fábio
Braga para assumir a Presidência desta Sessão Solene.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA – Bom dia. Concedo a palavra ao Deputado Edivaldo
Holanda Braga, autor da proposição que concedeu a Medalha ao
professor Raimundo Soares Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA -
Excelentíssimo Senhor Deputado Fábio Braga, presidente desta sessão
solene. Excelentíssimo Senhor homenageado, professor Raimundo
Soares Figueiredo; excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Henrique Brasil
Teles de Menezes, promotor de Justiça; professor Paulino Pereira,
presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão;
Senhor Dorian Meneses, ex-deputado nesta Casa; pastor Gedaias
Azevedo, presidente do Conselho do Colégio Batista e pastor da Igreja
Batista do Olho D’Água. O professor Raimundo Soares Figueiredo é
maranhense nascido em 16 de fevereiro, em 1925, na cidade de São
Luís. Filho do casal Salustiano Marques Figueiredo e Jovita Soares
Figueiredo, casado com a senhora Isa Bezerra Figueiredo de cuja e feliz
união nasceram-lhes quatro filhos; Luís Fernando, Ana Lilia, Eduardo
Luís e Lilia Lucas que acresceram ao casal 11 netos, iniciou seus estudos
no curso primário, na Escola União Fabril Maranhense, o curso
secundário no colégio Ateneu Teixeira Mendes e o curso em nível
superior na Faculdade de Direito de São Luís onde formou-se bacharel
em direito. Professor Figueiredo, como era mais conhecido, foi
escriturário do quadro permanente do Ministério da Marinha Brasileira,
em 1951, assessor jurídico e contabilista do Banco do Brasil, no ano de
53. Em 1961, atuou como diretor do Colégio Batista Daniel de La
Touche, em São Luís, membro por dois mandatos do Conselho Estadual
de Educação do Maranhão, membro da Comissão de Negociação da
Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Estabelecimentos
de Ensino no Estado do Maranhão. Atualmente é assessor dos colégios
Educator e Educallis, atual diretor-adjunto da Confederação Nacional
dos Estabelecimentos de Ensino no Distrito Federal. Representante
do Conselho Municipal antidrogas. É rica e abundante a vida do
professor Figueiredo, bem como sua contribuição à sociedade
maranhense. Feitos que lhe rendeu a medalha do Mérito Timbira, em
1986, concedida pelo Governo do Estado do Maranhão, bem como o
título de presidente emérito do Sindicato dos Estabelecimentos de
Ensino do Estado do Maranhão. Chegava eu, neste Estado, no ano de
1967, bem jovem, membro de uma numerosa família nordestina. E aqui
chegava para trabalhar em uma terra, vista pelos nordestinos como
uma terra de salvação. Uma terra de resgate de vidas que fugiam das
secas, secas que matavam, naquele tempo, as pessoas, as crianças, as
famílias , secas que renderam obras como a de Graciliano Ramos e
outros grandes escritores brasileiros como Raquel de Queiroz ao
escrever O Quinze, uma das obras mais importantes que retratou a
miséria que a natureza, ao longo dos séculos, implantou naquelas terras
secas do sertão nordestino, principalmente do Piauí ao estado das
Alagoas. E aqui chegávamos em uma terra bonita com treze bacias
hidrográficas, água abundante, um povo amigo, hospitaleiro. Eu nasci
em um lar cristão evangélico batista, muitas vezes, o meu pai me
levando no cangote, com três, quatro aninhos de idade para assistir a
uma Escola Dominical dentro das capoeiras do sertão da Paraíba. E fui
criado no evangelho no meio do povo cristão, evangélico, e ao chegar
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aqui naquela distante, nessa distante época, naquela década do final
dos anos 60, a primeira coisa que fiz foi procurar uma Igreja Evangélica
Batista e encontrei então a Igreja Batista Central. E ali encontramos o
professor Figueiredo, a irmã Isa. Uma família maravilhosa, acolhedora,
Dalete está ali, Paulinho, todos também daquela Igreja, eu faço um
programa ‘No encontro com a Saudade’, todas as noites, até meia-
noite. Eu mando sempre um abraço para Dalete, essa semana eu mandei
e interagia com o companheiro de apresentação e dizia não sei mais o
tempo da amizade nossa, mas acho que vão aí nove a dez décadas de
amizade só de Igreja Central, com Dalete e a sua família Gonçalves,
uma família também marcante. E, assim, naquela Igreja que ainda
permaneço até hoje, com a minha família, pude conviver com essa
família, com o professor Raimundo Soares Figueiredo, superintendente
da nossa Escola Bíblica Dominical, professor da Escola Bíblica
Dominical, homem respeitado, duro nas suas decisões, firme, um
modelador de vidas, diretor do Colégio Batista, respeitado, admirado e
temido. A palavra do professor Figueiredo sempre foi uma palavra
muito firme, construtiva, um ensinador, um preparador de vidas. E eu
dizia há pouco para uma televisão que a contribuição do Professor
Figueiredo à educação, não é apenas aqui em São Luís, ou no Estado
como membro de Conselho Estadual de Educação, mas no Brasil. O
respeito e a admiração de líderes da educação nacional por ele. Então,
Professor Figueiredo, esta homenagem tardia, eu lia no Jornal Batista,
de muitos anos para trás, quando ainda éramos, professor Gedaías,
Junta Executiva da Convenção Batista Maranhense, no Canto da Fabril,
e ali eu participava do departamento de rádio e televisão, então, da
Junta Executiva da Convenção Batista Maranhense, interagia muito
com o Pastor Nelson Silva Amaral, um sábio, um sociólogo, autodidata,
humilde, mas preparado na obra, brincalhão, sempre bem humorado, e
eu nunca esqueço que pastor Rubens Lopes escrevia uma coluna fininha
que começava do alto do lado esquerdo do Jornal Batista e descia até
embaixo, esse escrito do Pastor Rubens Lopes tinha um título ‘Um
pouco de Sol’. E ele escrevia àquela época sobre ‘homenagens
póstumas’. E o Pastor Rubens Lopes condenava a homenagem póstuma.
Ele dizia que a homenagem tem que ser em vida. Se você tem que
homenagear alguém que o faça enquanto ele vive. Se alguém quiser me
homenagear que o faça, ouviu, Professor Figueiredo, porque eu acho
que já estou para as homenagens póstumas quase. Mas aí o nosso
professor Figueiredo recebe em vida esta homenagem dos 42 deputados
desta Casa. Aprovada por unanimidade e com elogios de deputados,
inclusive que foram alunos do Professor Figueiredo, à época do Colégio
Batista, aluno digo, ele na direção daquela grande escola de ensino do
Maranhão, e repito, fazemos esta homenagem em vida ao Professor
Figueiredo porque ele merece. A sua história exige de nós esta
homenagem. Finalizando, este é o registro de uma vida digna dedicada
e pautada na honestidade. Por isso, a concessão da Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Bequimão, permitam-me aportuguesar, o nome do
nosso herói. Ao Professor Raimundo Soares Figueiredo é o
reconhecimento do povo do Maranhão à sua contribuição à educação
do nosso Estado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Neste momento faremos a condecoração do agraciado.
Convido o professor Raimundo Soares Figueiredo e o Deputado
Edivaldo Holanda. Concedo a palavra ao professor Raimundo Soares
Figueiredo.

O SENHOR RAIMUNDO SOARES FIGUEIREDO -
Excelentíssimo Senhor Deputado Fábio Braga, que ora preside esta
Sessão Solene; Excelentíssimo Senhor Carlos Henrique Brasil Teles
Menezes, Promotor de Justiça; Excelentíssimo Senhor Deputado
Edivaldo Holanda; Senhor Paulino Delmar Pereira, Presidente do
Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Maranhão; Senhor Dorian
Menezes, ex-Deputado; Senhor Pastor Gedaias Azevedo, Presidente
do Conselho Batista, Presidente da Igreja Batista do Olho d’água.
Meus senhores, minhas senhoras. Ao receber o convite para participar

desta Sessão Solene de entrega de medalhas de honra ao mérito Manuel
Beckman, surpreendi-me ao tomar conhecimento de que eu seria
homenageado com tamanha distinção, perguntei-me se seria merecedor
de tal honra. Faz parte de minha personalidade procurar fazer o melhor
que posso sempre que me é imputada qualquer responsabilidade, e ao
fazê-lo critico-me pelo que poderia ter feito melhor, talvez daí minha
surpresa. Oriundo de família humilde, construí minha vida profissional
pautada em integridade e estudo. O estudo fez tanta diferença na minha
vida que é a decisão por me dedicar profissionalmente à educação, no
meu Estado, foi um imperativo. Contribuí com a formação de gerações
onde os valores cristãos eram a base, o fundamento, permitem-me ser
grato a Deus. Em primeiro lugar, pela oportunidade de servir como
educador. Assim, encarei a carreira do magistério e direção de escola, a
princípio, como um ministério. Não podemos fugir de exercitar o dom
dado por Deus, todos hão de concordar que a desobediência do profeta
Jonas não é um exemplo a ser seguido. E mesmo com a formação
jurídica, com amplas possibilidades, a minha escolha foi dedicar os
melhores anos do meu labor à causa educacional. Militei 29 anos na
área educacional, não só como professor e administrador escolar, mas
também como membro do Conselho Estadual de Educação, em vários
mandatos, e Presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino
do Maranhão. Foram anos de muitas lutas, não obstante desânimo
muitas vezes assolou os educadores diante da realidade que nos cerca,
onde os professores são tão desvalorizados, a minha palavra a eles é de
perseverança. Alimente a paixão que um dia os levou optar por
transformar vidas por meio do ensino - do ensino e exemplo. Concito
nesta oportunidade a todos que fazem educação, do diretor ao porteiro,
que não desanimem. A educação faz diferença e a perseverança produz
resultados. Se há um legado que sempre me causará orgulho é ver
seguidores nesta caminhada, como as minhas filhas que dirigem escola.
Desculpe a referência pessoal, pelo menos elas me seguiram, mas sei
que tantos outros educadores estão aí para aceitar os desafios de uma
educação boa, que edifique e construa. Não poderia deixar, contudo de
agradecer aos ilustres membros desta Casa Legislativa, especialmente,
ao Deputado Edivaldo Holanda pela honra que me concedem. Encerro
minhas palavras citando o ilustre educador Anísio Teixeira que a muitos
tem inspirado pela sua paixão pelo educar: “Educar é crescer, crescer
é viver, educação é assim: Vida, no sentido mais autentico da palavra”.
Prometer com educação é ter vida. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
FÁBIO BRAGA - Eu queria em nome da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, e não me furtando, em roubar um pouquinho do
tempo de vocês, eu queria fazer uma homenagem pessoal, de uma
amizade que eu tive, eu acho que nem me lembrava quanto tempo, mas
quando eu dirigia o CEUMA, fui incumbido de fazer negociações na
questão das mensalidades escolares. E quem presidia à época era o
professor Figueiredo. E hoje já se passaram mais de 25 anos, professor,
mais ou menos, está aqui ao meu lado também, colega de faculdade, o
Carlos, e eu tive a grata satisfação, sempre achei que o Luís Fernando
aqui era sobrinho e não filho, então meu amigo também Luís Fernando,
um dos maiores jogadores de handebol. Mas, professor Figueiredo, eu
entendo, ouvi atentamente o seu discurso e eu acho que se da maioria
das mães nossas do interior, e daqueles que vieram desde 67 para o
Estado do Maranhão como o deputado Edivaldo Holanda Braga, nós
viemos com uma missão na cabeça: Todos diziam que a gente para
mudar o mundo tinha que ter educação, daí a primeira coisa era ter uma
formação. E deixo aqui também o meu sentimento que quando vim
para São Luís, em 1980, a primeira escolha minha era o Colégio Batista,
na época, por um pequeno lapso de perda de informação da minha mãe
e eu acabei sendo matriculado no Marista, e, na época, nós tínhamos
uma desavença histórica por conta das práticas esportivas entre Marista
e Batista e também comparar os boletins de uma escola e da outra, e, na
época, eu me lembro que quando da primeira reunião que tive com o
comandante Figueiredo na questão das mantenedoras dos
estabelecimentos do ensino privado do Estado do Maranhão, primeira
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coisa que veio, ele dizia: Não, sou representante do colégio Batista. A
primeira coisa que veio à memória naquela época foi a questão de não
ter estudado no Colégio Batista. E por conta sua nós somos formados
na carreira jurídica e o senhor optou pela área educacional e eu optei
pela área política. Então, assim, hoje, eu me sinto gratificado que como
deputado votei para que esta homenagem, como tantos outros
deputados, os 41, para que esta homenagem a um homem de bem, um
homem que passou a vida toda, assim como nosso amigo Cabral
Marques, e tantos outros passaram a vida toda dedicada à educação do
Estado do Maranhão, dedicada à educação dos filhos alheios, como os
professores costumam dizer, a educação do povo do Maranhão. Esse
povo do Maranhão que só será um grande povo se a educação no
Maranhão avançar a passos largos, cada um já deu uma contribuição e
aí a gente espera que as futuras gerações deem contribuições muito
maiores. Então, portanto, em nome desta Casa, eu quero fazer essa
saudação e dizer que esta homenagem, vou aqui concordar com o meu
querido amigo e parente Edivaldo Braga, Edivaldo Holanda Braga, que
esta é uma homenagem tardia, já deveria ter sido feita pela Assembleia
que representa o povo do Estado do Maranhão. Portanto, o meu
agradecimento a todos os seus familiares e à sua história, senhor
professor Raimundo Soares Figueiredo. Não havendo mais nada a tratar,
declaro encerrada a presente Sessão.

SESSÃO SOLENE DO DIA 14 DE JUNHO DE 2018 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS – Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, declaro aberta a sessão solene destinada a homenagear o Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia do Maranhão - IFMA. Olha, se essas
palmas fossem para mim, eu ficaria muito agradecido, mas esse Instituto
é muito maior do que eu. Peço uma salva de palmas calorosa, por favor.
Esta sessão solene está convocada pelo meu amigo. A Bíblia diz que
disse que na angústia nasce um irmão quando se tem um amigo.
Deputado Estadual, Professor Marco Aurélio, a quem também peço
uma salva de palmas, por favor. Convido para compor a Mesa dos
trabalhos as seguintes autoridades, pessoas que estão conosco aqui: o
Magnífico Reitor Roberto Brandão; a Senhora Ximena Bandeira Maia,
Pró-reitora de Ensino do IFMA; o Senhor Professor Fernando Lima,
Pró-reitor de Extensão; o Senhor Carlos César Ferreira Teixeira, Pró-
reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Também quero
chamar, para compor a Mesa, o Senhor Washington Conceição, Pró-
reitor de Administração; Excelentíssimo Senhor Carlos Hermes,
Vereador de Imperatriz. Eu sou favor do Dia da Panelada. Quero chamar
também o Senhor Francisco Alberto Gonçalves, representando todos
os diretores da rede, e também o professor Lima, ex-deputado estadual.
Uma vez composta a Mesa, vou conceder a palavra ao deputado
Professor Marco Aurélio, autor do requerimento de convocação desta
sessão solene.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente desta sessão solene, Deputado Cabo Campos, a
quem agradeço imensamente por ter vindo presidir o início desses
trabalhos. Faço questão de destacar que o dia de sexta é um dia que não
é fácil fazer sessão solene aqui na Casa, é um dia em que todos os
parlamentares estão em suas bases, sobretudo, em razão da proximidade
do período eleitoral. Então, teríamos essa dificuldade. Eu mesmo hoje
não estaria aqui, estaria em minha região, sou de Imperatriz, mas eu
vim somente para esta sessão que é um brilho especial, é um momento
sublime para a gente fazer justiça. Hoje é uma sessão que com certeza
será marcante pelo trabalho de todos vocês que fazem o Instituto
Federal, Deputado Cabo Campos, agradeço imensamente. Magnífico
Reitor Roberto Brandão, grande amigo, companheiro, pessoa a quem
tenho grande estima e cujo trabalho que desenvolve à frente do Instituto

Federal eu reconheço. É imensa a satisfação de termos V. Ex.ª aqui
juntamente com todos que fazem o Instituto Federal, que estão presentes
nesta sessão. Senhora Ximena Bandeira Maia, em sua forma fitness,
linda, minha grande amiga Ximena, com quem há muito tempo convivo
e que sabe da nossa proximidade. Quando eu preparava os meninos
para passarem no seletivo do IFMA, ela recebia todo tempo
questionamentos, dava orientações, ia ao cursinho para motivar os
meninos e dizer como era o IFMA, e dava certo porque a gente sempre
tinha o cursinho lotado. Vocês sempre nos ajudaram. Meu
agradecimento, Ximena. Professor Fernando Lima, Pró-Reitor de
Extensão, nossos cumprimentos. Professor Fernando, professor
Washington Conceição, Pró-Reitor de Administração. Exmo. Senhor
Carlos Hermes, Vereador de Imperatriz, meu companheiro, amigo,
irmão de todas as horas. Senhor Francisco Alberto Gonçalves, meu
grande amigo. Acho que o Alberto não lembra mais como dar aula de
História, porque faz tempo que ele está na gestão onde tem feito um
trabalho tão digno como diretor do Campus de Imperatriz, do Campus
de Grajaú, tendo plantado a semente, tendo trazido ali o DNA ao
IEMA, o modelo que foi inspirado no IFMA. Professor Alberto tem
nosso grande respeito. Professor Lima, ex-deputado estadual, senhores
e senhoras, servidores, professores e alunos, é com grande alegria que
fazemos hoje esta sessão solene. Nós, professor Costa, propusemos
esta homenagem ao IFMA pelo trabalho desenvolvido em nosso Estado.
Trabalho este que não pode jamais deixar de reconhecer. A rotina de
todos vocês é fundamental para o nosso Estado. A história do IFMA,
eu não vou falar dela porque todos vocês têm mais propriedade do que
eu, vocês vivem essa história há muitos anos como servidores públicos.
Professor Saulo, Ildeglan, Júlio César, esta história traz um reflexo
direto porque aonde o IFMA chega, ele muda a realidade daquela
comunidade. Eu presenciei a instalação do Campus de Açailândia e,
depois de anos, a gente percebe a influência do Instituto Federal do
Maranhão nas gerações que o IFMA consegue atender. E depois de
poucos anos, a gente já percebe uma modificação de comportamento,
autoestima, a confiança do aluno, as oportunidades que ele tem e não
só numa perspectiva individual das oportunidades que ele consegue,
mas da interferência daquele aluno na sua cidade, na sua região. Isto é
fantástico. Samuel, querido amigo, há muito tempo venho preparando,
antes de estar aqui na Assembleia, por mais de 10 anos eu preparei
crianças do 9º ano para passarem no seletivo ainda do CEFET, depois
do IFMA, e sempre fui apaixonado pela filosofia de trabalho de vocês.
Eu tenho um filho de 9 de idade e o meu filho vai estudar no IFMA, o
meu filho vai se preparar para estudar no IFMA, porque confio neste
trabalho de vocês. A profissionalização é um caminho que consegue
trazer um retorno imediato, que consegue incluir, mas vocês, além do
profissional, da profissionalização, vocês focam em algo que é
fundamental, aquilo que eu vejo todos os dias inspirado na professora
Isaura, vocês buscam formar o cidadão, a cidadã, e não fogem desse
patamar jamais. O IFMA, nos seu 29 campi, em nossa região Tocantina,
em Imperatriz, em Açailândia, lá em Carolina, vai mais adiante, em
Buriticupu, os campi da nossa região Tocantina e da nossa região sul
trouxeram oportunidades que, se não tivesse implantado o Instituto
Federal ali, nós estaríamos atrasados muitos anos. Essas oportunidades
são garantidas através do ensino de vocês. Aí nós tivemos tempos de
bonanças. Nós tivemos momentos muito bons de um alinhamento da
política nacional, com investimentos, com expansão, o IFMA chegou
aos 29 campi, esta realidade nós não temos hoje, não por vocês, mas
pela política federal que tem contingenciado recursos, que tem limitado
investimentos na educação, inclusive em lei. Isto nos entristece. Se de
um lado é um dia de comemorarmos, mas é um dia também de
manifestarmos o nosso repúdio a esta política do governo federal, que
cortou onde não podia cortar. Mesmo assim, o IFMA continua firme
em sua missão. E aí eu faço questão de destacar, num momento difícil
igual a esse do cenário nacional, a liderança que o Instituto Federal tem
na pessoa do Magnífico Reitor Roberto Brandão. Essa liderança que
ele tem é fundamental porque eu, na condição de parlamentar consigo
resolver muitas situações em função do relacionamento que a gente
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tem. Existem situações que são intransponíveis, mas o relacionamento
que a gente tem nos dá condições de avançarmos em pautas. Eu tenho
toda a convicção de que a influência, o relacionamento, o prestígio do
Reitor Roberto Brandão têm conseguido minimizar demais essas
dificuldades que hoje existem no cenário nacional, porque ele consegue
destravar muitas situações para garantir que esse instituto possa
cumprir fielmente a sua missão. Por isso tem mais ainda o meu respeito,
porque sei da sua dedicação, da sua busca e das renúncias. O senhor
estaria preparado neste momento para ser um deputado federal do
nosso Estado e ajudar muito mais o Instituto Federal do Maranhão, e
ajudar a UFMA, e ajudar, sobretudo, as instituições federais que hoje
têm essas dificuldades orçamentária e financeira. Mas o senhor entendeu
que era melhor ficar e cumprir sua missão para que depois possa
contribuir também em outras esferas com o papel da educação. Tem o
meu respeito, professor Brandão, mas também o meu respeito porque
a sua visão é diferenciada quando, por exemplo, nós tivemos, na nossa
região Tocantina, a criação da UEMASUL. O Governador Flávio Dino
enviou para esta Casa o projeto de lei dando autonomia à universidade
nos 22 municípios da Região Tocantina, e sabe o que aconteceu um ano
e meio depois? Mudou tudo. Está em construção o novo campus, já
vão ser criados cinco novos polos, um campus de Ciências da Saúde,
inclusive concurso de medicina, editais abertos para concursos para
professores, doutores. Açailândia, em 15 anos, nunca tinha tido um
professor efetivo, agora já está com edital aberto para 10 professores
efetivos, já vai abrir o Campus de Estreito, um investimento altíssimo
em parceria com a prefeitura, além do Restaurante Popular e
Universitário. Mudou toda a perspectiva. A diferença é que nós não
tínhamos, naquele momento que o projeto veio para esta Casa, nós não
tínhamos uma concordância com São Luís. Aí eu vejo de repente uma
atitude proativa partindo do próprio reitor, querendo uma
descentralização administrativa, querendo um empoderamento dos
campi do interior, querendo uma autonomia. Isso é muito importante,
porque concentrar nem sempre resolve. Então eu faço questão de
homenagear esta atitude, embora o momento político em Brasília não
permita avançar, mas em breve teremos uma situação melhor, eu tenho
certeza disso. Finalizo minha fala, cumprimentando todos vocês,
servidores, que continuem fazendo com amor, com dedicação, porque
todos os dias vocês conseguem dar condições para que jovens brilhem.
Eu tive um aluno, um brilhante aluno, ele e o irmão estudaram conosco
e passaram no IFMA. Na época, ele foi o único do Maranhão a acertar
todas as questões. Filho de uma mãe que era recepcionista de uma
clínica e ganhava um salário mínimo. O pai deles morreu quando tinham
oito, nove anos, crianças ainda, e esta mãe motivou os meninos a
estudarem, e esses meninos entraram no IFMA, e dali do IFMA eles
conseguiram oportunidades, ganharam bolsa de estudos em Fortaleza
e sonhavam com o ITA - Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e esses
meninos, Roger e Rener, passaram no IFMA entre as primeiras
colocações, no ITA entre as primeiras colocações do Brasil. De repente
o ITA ficou pequeno para eles, e eles então entenderam, sonharam com
universidades no exterior, algumas das melhores do mundo em
tecnologia. Eu inclusive fiz carta de recomendação para um deles, e
hoje esses meninos, um deles estuda na França, em Paris, na melhor
Universidade de Tecnologia de lá e o outro estuda em Stanford, lá no
Vale do Silício, uma das melhores universidades do mundo. Sonhar é
possível, não existe outro território mais propício para que a semente
possa nascer, a semente do sonho, do que na educação. Eu quero dizer
a vocês que vocês fazem parte da história de tantos sonhos que deram
certo. Sem vocês, seria um vazio imenso. Sem vocês, muitos jovens
nem acreditariam no potencial que têm. Hoje esta homenagem ao
trabalho do Instituto Federal do Maranhão é justamente para dizer
que vocês são imprescindíveis, indispensáveis e insubstituíveis.
Parabéns pela missão que vocês têm. Parabéns, Reitor Roberto Brandão,
por conduzir com todos os seus pares, com os pró-reitores, com os
professores, professor Zé Costa que contribuiu, todos que já passaram
por cargos de gestão, mas, sobretudo, o professor lá da sala de aula que
está todos os dias levando a sua mensagem, não só ensinando a sua

disciplina, mas motivando, fazendo o aluno acreditar que este campo
da educação é o que liberta, é o que dá oportunidades, é o que traz
independência. Viva o Instituto Federal do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CABO CAMPOS –Queridos, nós vamos ter a entrega de uma placa.
Mas antes de fazer a entrega da placa, professor Marco Aurélio, eu me
formei no Bacelar Portela, antiga Escola Técnica Estadual do Maranhão.
Me formei no curso de Metalurgia. Estagiei em Açailândia, naquele
polo de lá. Nós éramos três pretinhos. Passamos muita fome, eu,
minha irmã e meu irmão no João Paulo ali. E foi a educação que nos
salvou também. Lembro que meu irmão, no ano de 88, passou no
Curso de Agronomia na UEMA. E aquele jovem só tinha uma calça e
uma chinela. Muitas vezes, ele teve que ir a pé lá do João Paulo até a
UEMA. E a UEMA não era tanto essa maravilha que está hoje. Às
vezes pisava na lama da UEMA. Só vinha a tira do outro lado. Muitas
vezes ele tinha que lavar a calça, colocar atrás da geladeira, para no
outro dia estar na luta de novo. E ele se formou em Agronomia e
Administração. Trabalha no TRT-Pinheiro. Tem minha irmã que é
Bacharel em Direito e ela também formou-se em Administração. E eu
consegui ser um Cabo de Polícia para a glória de Deus. A educação
realmente salva. A educação salvou a minha família. Mas antes de
passar para a entrega da placa, eu quero pedir para meu irmão, meu
amigo... A Bíblia diz: “Em todo o tempo ama o amigo e na angústia
nasce um irmão”. O Marco Aurélio não é mais um amigo. Já é um irmão
meu já. Tenho um respeito profundo por ele, por isso que eu digo que
ele é meu líder. Eu vou passar a Presidência desses trabalhos para ele,
que é o autor do requerimento. E eu peço mais uma vez uma salva de
palmas para ele, por favor!

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCOS AURÉLIO - Com alegria nesse momento,
faço a entrega da placa que é uma Moção de Aplausos, que foi votada
na Comissão, no Plenário, destinada ao Magnífico Reitor Roberto
Brandão. Faço a entrega da placa neste momento. Nesse momento,
concedo a palavra ao Magnífico Reitor Roberto Brandão.

O SENHOR REITOR ROBERTO BRANDÃO – Um bom
dia a todos e a todas. Uma saudação especial ao Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual, hoje presidindo os trabalhos, nosso Deputado
Professor Marco Aurélio. E também ao Deputado Cabo Campos, que
iniciou os trabalhos desta Sessão. Quero fazer uma saudação à Mesa -
eu vou nominar da esquerda para a direita - ao Ex-Deputado Estadual
Professor Lima, professor do IFMA, aqui também fazendo o trabalho
de parlamentar e de professor, fazendo o elo entre esta Casa e a nossa
instituição. Ao nosso Vereador de Imperatriz Carlos Hermes. É uma
honra, já estivemos, lá em Imperatriz, conversando um pouco sobre as
ações de educação e as ações do Instituto Federal do Maranhão. Ao
Pró-Reitor de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, Professor
Carlos César. A Pró-Reitora de Ensino já elogiada aqui pelo nosso
Deputado Estadual, Ximena Maia. Ao Pró-Reitor de Extensão,
Professor Fernando Lima. Ao Pró-Reitor de Administração, Professor
Washington Conceição. E ao Professor Alberto Gonçalves, aqui
representando todos os diretores gerais através da rede que coordena
dos diretores gerais, não posso também deixar de falar um pouco sobre
alguns amigos servidores que estão aqui. Aqueles que também que não
puderam estar, mas que representam essa caminhada em nível de
Instituto Federal. E quando a gente fala em Instituto Federal, a gente
fala de 10 anos. Neste ano, por coincidência, completamos 10 anos de
existência da rede dos institutos federais. O Instituto Federal do
Maranhão lá em 2008 aconteceu na junção, na fusão do antigo CEFET-
Maranhão, que naquela época trazia no seu sangue, no seu DNA a
Escola Técnica Federal do Maranhão, a Escola Técnica Federal de São
Luís, o Liceu Industrial de São Luís e a Escola de Aprendizes e Artífices
do Maranhão, que traz a história contada desde 1909. Ano que vem
nós faremos de existência, nas várias nomenclaturas, 110 anos de
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existência. Também destacar a Escola Agrotécnica Federal de São Luís,
que naquele momento juntou-se ao CEFET, que já foi Colégio Agrícola.
Nasceu Colégio Agrícola e está hoje Instituto Federal do Maranhão,
Campus São Luí-Maracanã. E nesse momento eu quero destacar...
Daqui há pouco eu destaco. Deixa eu fazer a minha fala. A Escola
Federal, Agrotécnica Federal de Codó, veio também compor esse grupo.
E a Escola Agrotécinica Federal de São Raimundo das Mangabeiras.
Essas quatros instituições somadas, juntas unidas, fazem nascer o
Instituto Federal do Maranhão. Algumas unidades já estão constituídas
após esse momento. Então nesse nascedouro, nós temos aqui o Professor
Zé Costa, que naquele momento era o diretor geral do CEFET
Maranhão e passou a ser o reitor que conduzia o Instituto Federal do
Maranhão. O qual eu peço que se levante. Uma salva de palmas para o
seu Zé Costa, presente naquele momento, naquela ocasião. Na escola
Agrotécnica Federal de São Luís, hoje IFMA Campus Maracanã, lá na
Vila Esperança, nossa diretora atual é a professora Lucimeire. Peço
que se levante aqui para que a gente possa saudar a antiga Agrotécnica
hoje IFMA Campus Maracanã, com vários professores, diretores,
dirigentes, alunos. O grêmio estudantil do Campus Maracanã aqui
presente, professor Marco Aurélio. Alunos do Maracanã, que começam
o movimento estudantil, que começam aqui a veia da política dos
nossos alunos, que serão verdadeiros cidadãos. E aqui também fazer a
saudação à escola Agrotécnica Federal de Codó, na pessoa do seu ex-
diretor, professor Cardoso, e na pessoa do seu diretor atual do Campus
Codó, professor Wadir. Por favor, se levantem. Estão pertinho, juntinho
assim. O Cardoso não levanta porque vai ficar uma diferença muito
grande. Aí ele engana, mas aqui está a contribuição. E também a escola
Agrotécnica Federal de São Raimundo das Mangabeiras. Hoje o diretor
geral, o professor Jânio, já nos pediu desculpas pela ausência por uma
outra atividade. São oitocentos quilômetros que separam São Luís de
Mangabeiras. E o Professor Firmino, hoje, que também diretor de
Presidente Dutra não pôde estar presente, foi o primeiro diretor daquela
escola. Então essas quatro instituições iniciam a caminhada do Instituto
Federal do Maranhão. E alguns nasceram antes de 2008. Então, quem
era CEFET era o NED - Unidade de Ensino Descentralizada, do então
CEFET. Porque existiu o CEFET sede, que é o nosso Campus lá no
Monte Castelo, que hoje temos uma direção, temos uma autonomia de
gestão com a nomenclatura Campus Monte Castelo, que é o antigo
CEFET, a antiga Escola Técnica. O nosso reitor atual é o Professor
Cláudio Leon. A quem eu peço que possa levantar para todos lhe
conhecerem como diretor geral daquela unidade no Monte Castelo. E
naquele bojo, tínhamos em Imperatriz, a única escola vinculada ao
CEFET que era o CEFET/Imperatriz, que nasceu Escola Técnica lá em
87. E, em 89, se transforma em CEFET e vive a sua vida até em 2008,
para a gente chegar a Campus em Imperatriz do Instituto Federal do
Maranhão. E aí nós temos alguns representantes o atual diretor do
Campus Imperatriz, o Professor Saulo. Por favor, professor Saulo.
Muito obrigado. E o ex- professor de História que também já trabalhou
na gestão por oito anos naquela casa, o Professor Alberto, que aqui
está na Mesa, que também conduziu o Instituto Federal do Maranhão.
Além de vários diretores, dirigentes que acompanham e que estão hoje
na gestão. A própria Professora Ximena, o Professor Júlio César, que
saíram daquele meio do Campus Imperatriz. E este que vos fala. Eu
ingressei no Instituto Federal do Maranhão, ainda CEFET, em 1990, lá
por Imperatriz. Então, de 90 para cá, já tem uma caminhada aí de quase
alguns dias. Então dá para a gente contar um pouquinho dessa história.
Mas, além de Imperatriz, veio a primeira leva, que o Professor José
Costa, enquanto Diretor Geral, conduzia. E essa questão de duas
unidades, São Luís e Imperatriz, permeou por vários momentos antes
de culminar, em 2008, da chegada do Professor Zé Costa em 2004
como Diretor Geral. E aí se nós buscarmos no passado, temos outras
ações desenvolvidas. E nesse momento, mais atrás, o Professor Lima
se destaca, porque também foi Diretor Geral do CEFET, lá no final da
década de 90. Então uma salva de palmas para o Professor Lima, que
também deixou a sua contribuição, que ali está. Gedeon, que passou
também como diretor de ensino. Uma salva de palmas aos nossos

comandados, comandantes, daquele momento da história do CEFET.
E assim nós temos ações e ações que chegam. E aí vieram as unidades
da expansão. E aí nós chegamos para Zé Doca, Buriticupu, Açailândia,
Santa Inês e Centro Histórico, como as primeiras Unidades vinculadas
ao CEFET, que mais tarde, na junção para formar o Instituto Federal
do Maranhão, ingressam como um dos primeiros Campi juntamente
com as quatro autarquias que já existiam e a unidade de Imperatriz. E
aí nós temos esse time constituído para alimentar o Maranhão de
educação, ciência e tecnologia, de educação profissional. Então todos
esses que eu citei aqui: Zé Doca, Davina, hoje diretora de Zé Doca, que
também nasceu UNED. Buriticupu do Professor Vilson, atual, do
professor Ronald, Acenildo, que lá trabalhou por muito tempo, também
representa Buriticupu. Açailândia citada aqui pelo Deputado na sua
fala como um exemplo de desenvolvimento, teve como marca o
Professor Torreão como ex-diretor de Açailândia, que lá passou, que
deixou sua marca. E o crescimento daquela cidade, daquele campus. O
Campus Santa Inês também é dessa equipe. Hoje o seu diretor,
Aristóteles, ali está. E a Locília, eu vi a Locília ali, sua primeira diretora.
Está lá atrás. Também faz Santa Inês ecoar nessa jornada. E o Campus
São Luís-Centro Histórico que entra com um viés diferenciado, marcado
hoje com seu diretor. Cadê o Paulo Batalha? Paulo Batalha está ali, está
atrás do Saulo. Saulo está muito grande, está atrapalhando. Paulo Batalha
é o Diretor do Campus São Luís-Centro Histórico, que também tem a
sua participação desde o tempo do Carlos Alexandre como diretor, da
Denise como a primeira diretora. Então essa equipe é que eu estava
dizendo. Estamos crescendo. Estamos fazendo o Instituto Federal do
Maranhão acontecer no estado. E aí vieram as outras expansões, o
Professor Zé Costa como Reitor. E aí eu quero fazer um destaque que
Zé Costa faz um crescimento vertiginoso para o estado do Maranhão
em termos de educação. E aí vem a fase dois com vários campi que já
nasceram IFMA. E quando nasce IFMA, eles já encontram essa história
acontecida e essa contribuição e muito trabalho de muitos profissionais
que ficaram marcados, que ficaram consolidados para essa estrutura
acontecer. E aí nós temos uma série de campi. E vamos trazer desde a
região dos cocais com o Campus Timon, que surge nessa época; o
Campus Caxias, que surge também nessa época; depois o Campus
Coelho Neto, que aqui está o diretor Acenildo, que já citei como membro
de Buriticupu, atual diretor geral do Campus Coelho Neto. Então essa
região começa aflorar com essas unidades. Aí na região central do
Maranhão vem Bacabal com a sua estrutura também, que aqui está o
diretor professor Maron, que deixa a sua marca aqui. Vem o Campus
Pedreiras, que atua também numa fase mais recente, mas está naquela
região também com o antigo diretor de Codó, o professor Cardoso, lá
em Pedreiras hoje. Também já esteve lá o professor Gedeon como
diretor de Pedreiras. E essa região começa também a respirar a educação
profissional e tecnológica. Mas faltava a Baixada. A Baixada não tinha
campus. E aí o Professor Zé Costa olha Pinheiro com uma grande
envergadura para dar aquela alavancada na região da Baixada. Tão sofrida
a Baixada maranhense. E aí o professor Vandemberg ali. Peço permissão
ao professor Vandemberg, que é o diretor de Pinheiro, que vem trazendo
essa jornada daquela unidade. E dizendo que a Baixada tem Instituto
Federal do Maranhão. E nós chegamos a Viana. Nós chegamos a Alcântara
e chegamos agora também a Mirinzal. E quando a gente chega a Mirinzal,
a gente não pode deixar de dar destaque ao Agenor, que é o nosso
diretor executivo, que faz o papel de quase um vice-reitor, para efeito
burocrático, para efeito de ajudar a gestão. E a ação que nós fazemos
em Mirinzal, a gente está olhando como uma ação de desenvolvimento
da Baixada através da educação, através da contribuição do Instituto
Federal do Maranhão. E aí vem o outro lado da Baixada, da região
litoral, onde nós adentramos através de Barreirinhas. Está ali o Valdir,
hoje o nosso grande magnífico dos Lençóis Maranhenses. O Valdir que
é o diretor geral de Barreirinhas, que conduz aquela caminhada lá iniciada
por outros diretores. O próprio Tito lá passou, o professor Tito. Bem
e aí essa questão não para mais. Então nós temos, hoje, somando fase
2 e fase 3, a gente perpassa por outros Campi que se apresentam como
é o campus aqui mesmo da Ilha, o Campus São José de Ribamar, que é



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                  TERÇA-FEIRA, 26 DE JUNHO DE 2018 17
um dos campi da fase três para estruturar e para atender mais de um
milhão e meio de pessoas que estão na Ilha. Juntamente com o Campus
Maracanã, com o Campus Monte Castelo, com o Campus Centro
Histórico, temos o Campus São José de Ribamar, o qual o Torreão
conduz com maestria estruturando ele para a sua plenitude. Temos
também, ao longo do Maranhão, os campi que estão saindo do papel e
indo para a prática e já fazendo diferente, já fazendo o papel de gente
grande, como é o Campus de Itapecuru-Mirim. O Campus de
Itapecuru-Mirim, que está aqui o Inaldo como diretor geral. E esses
que estão batendo palma são todos os professores de Itapecuru-Mirim
e que vieram em peso. Eu agradeço a participação, porque é um campus
que vai ser inaugurado este mês com a presença do nosso Ministro da
Educação e vamos estar fazendo uma grande festa. Não no sentido de
festa, mas no sentido de mostrar à sociedade, referendar à sociedade
Itapecuru e região, a presença do Instituto Federal do Maranhão lá
naquele campus. Obrigado pela presença de vocês. E, assim, nós vamos
andando. Então nós vamos andando para Barra do Corda. Cadê o
Vitor? O Vitor aqui representando o Campus de Barra do Corda. Foi
uma briga muito grande lá em Barra do Corda para se consolidar. E está
consolidando, está em processo de consolidação. Mas, Vitor, vamos
trabalhando, sim. E o Instituto está lá, mostrando para que veio naquela
região. Em São João dos Patos estamos presentes também, na fase de
IFMA, de Instituto Federal. E não pode estar presente o Professor
Elissandro, que é nosso diretor geral. E, além de São Raimundo das
Mangabeiras, já mencionada como Agrotécnica que chega a essa função.
Aí nós juntamos a isso Grajaú, a qual o Alberto continua sem dar aula
de história e está sendo diretor de Grajaú. Então ele realmente, viu
Marco Aurélio, está confirmada a sua tese aqui que ele esqueceu, ele
não sabe nem o tempo em que teve a Revolução Balaiada no Maranhão
porque já acabou, já deletou da imagem. Mas hoje Alberto é Diretor de
Grajaú e essa turma toda somada dá uma equipe grandiosa. Então nós
temos aí os Campi e aí nasce uma outra configuração de Campus
avançado e nos Campi avançados nós temos lá em Carolina uma Unidade
do Instituto Federal do Maranhão que seu diretor também nos mandou
mensagem justificando a sua ausência, está com uma atividade muito
grande, é um Campus que está passando por uma reengenharia de ação.
Temos o Campus Porto Franco que o diretor está presente, o professor
Júlio César nos ajuda a fazer o Campus Porto Franco com qualidade e
fazendo esse Campus diferenciado, é um Campus avançado que já tem
papel de Campus, também é um Campus lá. E temos aqui próximo da
Ilha numa cidade que precisa ter a sua autoestima revigorada porque
vários projetos foram anunciados para aquela cidade e poucos projetos
aconteceram, Deputado Marco Aurélio, que é Rosário. Rosário é a
cidade que tudo já teve ou tentativa de ter. É o Polo de Confecções, é
a Siderurgia, é indústria A, indústria B e realmente a coisa não acontece
em Rosário, mas o IFMA vai acontecer e está acontecendo em Rosário.
Professora Madalena é Diretora Geral e trouxe também aqui a equipe
técnica de Rosário que vai sair e vai mostrar que além Ilha, chegar ao
continente, é Rosário, é Rosário que vai receber toda a estrutura quando
essa Ilha aqui não comportar mais. Então o continente está todo aberto
e é por ali que vão desenvolver todas as caminhadas da educação e do
desenvolvimento do Estado. Então eu gostaria de, eu acho que eu
mapeei todo mundo... Ah, faltou Araioses, a minha cidade, é porque eu
deixei por último, a minha região. Então Araioses, o Professor Pinho lá
na região do Delta do Parnaíba, onde pega toda aquela belíssima região,
aliás, a região mais bela do mundo, do planeta, está no Delta das
Américas, de Tutóia a Parnaíba, passando por Araioses e Água Doce,
então nós temos ali as melhores ilhas, os melhores mananciais, o melhor
caranguejo, o melhor camarão, o melhor pescado, o melhor tudo, então
nós vamos lá para uma grande ilha. Por coincidência, eu nasci naquela
região. Então fica Araioses como registro final e um agradecimento
especial ao Professor Pinho que não está presente, não pode estar
presente, mas representa muito bem aquela região, está fazendo uma
revolução em Araioses nunca antes existente, Araioses é uma cidade
que não esperava aquela revolução ao desenvolvimento econômico e o
Instituto Federal do Maranhão é um dos responsáveis a fazer isso

aqui. Às pessoas, às assessoras, aos diretores sistêmicos que estão
nos acompanhando, aos parceiros, aí eu quero destacar aqui o gabinete
do Deputado Zé Inácio na figura da sua assessoria que ali está, eu
quero que estendam as nossas homenagens ao Deputado Zé Inácio, ao
Bruno Cacau, à Cecilia, ao Artur também que tem um elo com a gente,
com os estudantes do Instituto Federal do Maranhão, com os estudantes
maranhenses e nós passarmos por essa manifestação favorável em
prol da educação. Então estenda os nossos cumprimentos ao deputado
e sabemos como o Deputado conduz as suas ações aqui nesta Casa, no
nosso Estado, bem como aos demais que estão hoje representando os
parlamentares, representando regiões de cidades, do nosso Estado, as
pessoas que fazem hoje o Instituto Federal do Maranhão. Quero também
destacar aqui a presença da Aline, da FAPEMA, que é nossa servidora,
e está na FAPEMA hoje, que é uma parceira do Instituto Federal do
Maranhão, temos na área de pesquisa “n” projetos aprovados, temos
na área de extensão vários projetos, na área da internacionalização
vários projetos e não poderia ser diferente se não fosse o apoio
administrativo, logístico e financeiro através dos editais que a FAPEMA
abre, viu Aline, leve para o Alex nossos aplausos, considerações do dia
de hoje, não do dia do hoje, mas o que hoje representa para o Instituto
Federal do Maranhão. Enfim, eu queria agora dizer que nessa caminhada
toda, o Zé Costa entra na reitoria e deixa de ser reitor, deixa de ser
reitor porque acabou o mandato e nesse deixa de ser reitor para nossa
chegada, Professor Marco Aurélio, tem a professora Valéria que é uma
Reitora pro tempore, que faz uma intermediação de 06 meses. Então,
eu tenho aqui uma equipe de gestão que deu toda a estrutura para que
a gente chegasse e pudesse dizer para este Estado que o Instituto
Federal do Maranhão tem como contribuir na formação do nosso povo.
São 07 milhões de pessoas, quase 04 milhões de pessoas necessitadas
de processos de educação, bolsões de misérias espalhados por este
Estado todo e nós à mercê de muitas coisas. O Instituto Federal do
Maranhão quando chega, por exemplo, em Buriticupu, uma cidade de
70 mil pessoas, a cidade de maior índice de assentamento do Brasil,
onde aflora a rispidez, o nervosismo pela conquista da terra, pela
conquista da sua moradia, pela conquista de subsistência de seu
alimento, e tudo isso à margem o processo da educação, à margem o
processo de formação das pessoas. Então, eu quero exemplificar o
papel do Instituto Federal do Maranhão nesse processo de 10 anos de
Buriticupu e esses 10 de Buriticupu nós já conseguimos encarar um
relacionamento diferenciado que a própria população coloca no sentido
que tem autoestima para fazer, por exemplo, uma banda de música
para ir nas praças públicas, nas escolas, nas instituições fora de
Buriticupu, Brasília, São Paulo e etc. fazer uma apresentação cultural
do que é o projeto humanitário da cidade de Buriticupu. E muito se
deve à chegada do Instituto Federal lá naquela região, naquela cidade e
a forma, o contexto que você verifica do que é tratar as pessoas de
forma diferenciada através de uma oportunidade que a educação lhe dá
para uma formação diferenciada. Esse exemplo multiplique por vários
pontos de presença, esse exemplo multiplique por aqueles que estão
tentando ser Instituto Federal e o tentando ser Instituto Federal, por
exemplo, é um campus que está sendo consolidado. Nós temos três
pontos de presença no Maranhão que estão no processo de Centro de
Referência, que é uma denominação interna, para novos campi, eu citei
aqui no Mirinzal na Baixada, Vitorino Freire na região Central do
Maranhão e Colinas ao qual nosso Diretor Samuel aqui está presente.
Então, Colinas, Vitorino Freire e Mirinzal estão chegando para contribuir
passarmos a 32 unidades, 29 mais 03. São 32 unidades, mais 03, que
faz com que esse cenário seja estendido de forma diferenciada a mais
pessoas. Esse exemplo dado em Buriticupu que é aplicado em qualquer
um dos pontos mencionados aqui. Então é esse papel, é essa a licença
que o Instituto Federal do Maranhão pede à sociedade maranhense pra
poder adentrar em cada um desses municípios e mostrar o nosso rol,
nosso cardápio de opções, para que a pessoa possa ser um verdadeiro
cidadão. Desde o ensino na formação inicial e continuada e em nossos
cursos médios de formação técnica, dos nossos cursos superiores da
engenharia elétrica, civil, mecânica, agronomia, a própria informática
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numa forma da ciência da computação ou de engenharia da computação.
As nossas licenciaturas, principalmente nas áreas das ciências,
matemática, física, química e biologia. Os nossos cursos nas áreas
humanas, o nosso olhar na área da gestão. Nas tecnologias que nós
temos, de alimentos, de edifícios, construções de edifícios, de artes
visuais. Enfim, uma série de ações que o Instituto Federal chega a
nossos programas de pós-graduação, mestrados, nossos doutorados
que estão começando a se consolidar. Então, esse ensino verticalizado
desde a formação inicial e continuada até um doutorado e um pós-
doutorado, é o nosso papel para que a gente tenha uma aplicação numa
ação de pesquisa, aqui já mencionado por vários editais, via FAPEMA,
via outros órgãos de fomento, até mesmo recursos próprios, fomento
próprio. A questão da nossa extensão, da nossa iniciativa para fazer
diferente quando nós entramos na inovação. Então, são ações que
estão sendo permitidas para que a gente possa desenvolver e se não
fosse toda essa equipe, nós não poderíamos hoje estar dizendo que a
premiação, que a placa, que qualquer reconhecimento seja para o
Roberto Brandão, seja para o José Costa, seja para qualquer um gestor
nosso, não seja uma extensão a todos os servidores que fazem a gestão.
A todos os servidores que fazem com que nossos professores sejam
motivados a levar essa mensagem. Aos gestores, que levem a mensagem
aos nossos servidores administrativos para poder tudo isso acontecer
e principalmente os nossos alunos estarem sendo preparados para que
possam, ano após ano, na sua formação, na sua concepção e na busca
do conhecimento dizer: Estamos preparados para enveredar aos nossos
cargos públicos, aos nossos ambientes de trabalho, aos cargos eletivos,
aos cargos conquistados por concurso, nossos alunos serão com certeza
pessoas que estarão habitando essas áreas, mostrando e fazendo
diferente. E aqui nós temos pessoas representando essas classes. E aí,
Dra. Ângela, eu quero destacar que, de repente, possamos ter colegas
nossos, ex-alunos, alunos nossos daqui há pouco sendo procurador
federal como você é e representa aqui a Procuradoria do Estado do
Maranhão no Instituto Federal do Maranhão, está certo uma salva de
palmas a Dra. Ângela, que todos reconhecem no seu papel, seu trabalho
com o Dr. Alcides, e a equipe que lá está, a nossa aceleração na produção
dos nossos editais, nas nossas licitações, naquilo que realmente no dia
a dia faz com que o Instituto possa dar resposta em tempo mais
rápido, mais ágil para que a gente possa ter as respostas e os nossos
alunos sendo formados. Então é isso, o Instituto Federal do Maranhão
não existiria se não fosse essa historinha contada rapidamente, a
contribuição das pessoas e eu só tenho a agradecer. Marco Aurélio,
quando você fala e conta a sua historia, eu já escutei mais ou menos
umas 105 vezes, que ele foi o grande fomentador do IFMA de alunos,
para o IFMA de Imperatriz, eu não tenho dúvida, você conhece a raiz
do Instituto Federal do Maranhão, você conhece a raiz, lá do CEFET,
você conhece a educação, seja na ponta de professor, formador, para
ter um ambiente preparatório do seu conhecimento, como você assim
fez, seja agora como parlamentar e vendo que pode ser reproduzido
muito mais ações no Maranhão, por meio de outros modelos, de outras
opções, como foi o IEMA citado por você, e, com certeza, a sua
atitude, o seu reconhecimento enquanto parlamentar vai lhe dar uma
crescida, um ascendente no cenário maranhense, o IFMA levará essa
mensagem para todos os rincões que o Deputado Marco Aurélio tenha
essa visão, tenha esse reconhecimento. E aí vamos em cidades que não
têm IFMA, por exemplo, no Amarante que lá nós estivemos juntos
que a gente consegue levar...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Com a semente, a esperança lá,
para ter um Campus lá, essa sessão solene traz no fundo um pedido
para Amarante.

O SENHOR REITOR ROBERTO BRANDÃO – Então, em
Amarante, nós lá estivemos, e não foi citado aqui que não tem IFMA,
mas é levado uma semente, são levados cursos de extensão, são levados
cursos de outras oportunidades e aí nós citamos mais 25 a 30 municípios

que não têm o IFMA, presencialmente, nós levamos educação de uma
outra maneira, mês passado mesmo, nós lançamos edital para 18
municípios, através do Campus Maracanã, que alcançamos 18
municípios, através do curso de técnica agropecuária, para mil e
oitocentos maranhenses estarem se qualificando, estarem se dotando
de uma nova oportunidade na sua vida profissional e assim vários
campi têm ações e outros pontos de presença e Amarante, com certeza,
não pode ficar fora, porque o Deputado, afinal de contas, está
mostrando para o IFMA a importância do que a Casa Legislativa, está
pedindo para o IFMA um olhar atencioso para o Estado do Maranhão,
em especial, Amarante e aos demais pontos. E eu acho que de mãos
dadas caminhando juntos, nós podemos estar traçando novos horizontes
para o nosso Estado, através da presença do Instituto Federal, através
da presença educação profissional e tecnológica. Nosso muito obrigado
pela homenagem, nosso muito obrigado pelo reconhecimento não a
mim, não à minha pessoa, mas ao Instituto Federal do Maranhão e a
todos aqui que representam esses três mil e duzentos servidores do
Instituto, esses mais de quarenta mil alunos que estão entrando e
saindo todo ano e a mil servidores profissionais terceirizados é uma
categoria que não se pode também deixar, são mil famílias que estão
diretamente ligadas a essas pessoas. Enfim, há uma plenitude de uma
parcela de maranhenses que nós estamos convivendo diariamente e
queremos aqui externar e dizer que eles é que são os homenageados,
através da sua homenagem estender a todas essas pessoas. O nosso
muito obrigado, obrigado a todos vocês pela grande manhã.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - Ainda bem que eu falei primeiro,
porque falar após ele seria difícil. Meus amigos, já fazendo o
encerramento, eu faço questão de destacar que a Sessão Solene é uma
definição da Assembleia como um todo. Então entendam, o
Requerimento foi meu, iniciativa minha, mas eu sozinho não conseguiria
fazer essa solene porque a Casa está muito maior do que o mandato
que eu exerço. Portanto, foi uma deliberação unânime da Assembleia
Legislativa do Maranhão, assim como a Moção de Aplauso a V. Ex.ª,
Reitor, a proposição foi minha, mas tramita na Comissão de
Constituição e Justiça, vem para o plenário, e se V. Ex.ª fosse um
“cabra” ruim alguém ia votar contra e foi unanimidade a aprovação
desta homenagem. Portanto, recebam como homenagem da Assembleia
Legislativa do Maranhão e como aqui somos os representantes do
povo, os quarenta e dois parlamentares, então, recebam como uma
homenagem do povo do Maranhão. Agradecemos imensamente as
presenças de todos vocês que vieram de todas as partes do Maranhão,
isso dá um brilho especial a esta Sessão Solene. Agradeço também aos
servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão, o Bráulio, Dona
Aristéia, Bandeira, todos os amigos, porque não foi fácil conseguir
esta data, porque todas as datas estavam lotadas mesmo, e aí
conseguimos em cima da hora e foi toda uma mobilização dos servidores,
especialmente, da Mesa Diretora e Cerimonial para prepararmos esse
momento e de vocês de mobilizarem. Então a gente agradece
imensamente. Estou muito feliz pela Assembleia ter feito essa
homenagem e por saber que ela significa bastante para o Instituto
Federal do Maranhão. Finalizo dizendo que esta reflexão sobre o
momento em que nós vivemos e que o IFMA conseguiu segurar e
seguir em frente. Dizem que o pessimista reclama do vento, o otimista
espera que o vento mude de direção e o realista ajusta a vela. Então o
IFMA ajustou a vela e seguiu navegando, as águas estão turbulentas,
mas o IFMA está navegando. Em breve, o vento voltará soprar de uma
maneira constante, e, neste momento, o IFMA conseguiu atravessar
toda tempestade e eu tenho certeza de que vai alcançar o melhor
momento de sua história e como todos vocês que fazem parte dessa
história. Viva o Instituto Federal do Maranhão! Nada mais havendo a
tratar, declaro encerrada a presente Sessão. Muito obrigado.

SESSÃO SOLENE DO DIA 7 DE JUNHO DE 2018 ÀS 16H.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Boa tarde a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos à
Casa do Povo, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Em
nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a Sessão
Solene destinada a homenagear os 13 anos de criação do Conselho
Nacional de Juventude, CONJUVE, convocada pelo requerimento de
autoria do Deputado Roberto Costa. Para fazer a composição da Mesa,
convido neste momento o Senhor Assis Filho, Secretário Nacional de
Juventude. Convido também para compor a Mesa o Senhor Anderson
Pavim Neto, Presidente do Conselho Nacional de Juventude. Também
para compor a Mesa chamo o Excelentíssimo Senhor Raimundo Penha,
Vereador de São Luís. Também para compor a Mesa chamo a Senhora
Maria das Neves, Presidente da Comissão de Políticas e Promoção do
CONJUVE e representante da União Brasileira das Mulheres. O Senhor
Mizael Rocha também nos dê a honra de compor a Mesa, é Presidente
da Comissão do Parlamento do CONJUVE. Neste momento
convidamos todos para se postarem em posição de respeito para
ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro.

(Execução do Hino Nacional Brasileiro).

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO – Concedo agora a palavra ao Deputado Roberto Costa,
autor do requerimento de convocação desta sessão solene.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente Zé Inácio, a quem eu quero saudar hoje na condição de
presidente desta sessão solene. Foi uma escolha que nós fizemos pela
história do Deputado Zé Inácio, que sempre foi de dentro dos
movimentos sociais no Maranhão, inclusive é conhecido aqui
oficialmente como Zé Inácio Lula, uma homenagem que ele faz também
ao Presidente Lula, já que é a grande liderança do PT aqui no Maranhão.
Saudar aqui o nosso querido companheiro que tem representado a
juventude brasileira de forma excepcional, trazendo orgulho na verdade
para todo nosso Maranhão, que é o nosso companheiro e amigo Assis
Filho. Saudar aqui o nosso querido também que conseguiu fortalecer o
nosso Conselho Nacional de Juventude com a sua dedicação, com seu
companheirismo, que é o Anderson Pavin Neto, um gaúcho
flamenguista, pelo que eu fiquei muito feliz, Saulo não gostou muito,
mas é um gaúcho que é flamenguista, é um dos poucos gaúchos
flamenguista, mas eu disse para ele que Flamengo é uma nação. Saudar
aqui também Mizael Rocha, Presidente da Comissão de Parlamento do
CONJUVE. Seja bem-vindo. Saudar aqui o nosso querido e combatente
Vereador Raimundo Penha. Dentro do movimento estudantil, nós
sempre tivemos posições opostas e até hoje, Raimundo, a sua posição
me dá dor de cabeça, mas, querido, tem sido uma grata surpresa do
Parlamento Municipal de São Luís, se destacando. Raimundo Penha
também foi Presidente da União Municipal de Estudantes aqui em São
Luís. Saudar a nossa querida guerreira Maria das Neves, Presidente da
Comissão de Políticas e Programas do CONJUVE e representante da
União Brasileira das Mulheres. Eu não poderia, eu acho que num
momento como este, extremamente especial, até porque, assim, é com
muita alegria e com muita emoção que nós fazemos essa sessão solene
e vem um filme na nossa cabeça porque a nossa luta, a nossa história
também foi dentro do movimento de juventude, foi dentro do movimento
estudantil. Eu fui dirigente da União Municipal dos Estudantes
Secundaristas aqui, juntamente com outros companheiros que estão
presentes e que serão homenageados nesta sessão solene, como o nosso
ex-presidente da UMES, ex-presidente do Conselho Estadual de
Juventude, o Rui Pires. Aqui também vejo o Felipe Klamt que foi
Secretário de Juventude também do Maranhão e que conseguiu na
verdade desenvolver todo esse trabalho que hoje nós temos aqui,
digamos assim, o nosso movimento de juventude fortalecido quando
teve a participação muito importante do Felipe como secretário e
como presidente do Conselho Estadual de Juventude. Vejo aqui também
o Professor Wellington Gouveia que hoje preside a Fundação Ulisses

Guimarães no Maranhão, mas também foi Presidente da União
Municipal dos Estudantes Secundaristas. Vejo, companheiros, a Clarice
também, outra companheira do movimento estudantil; a Ana Paula que
também está aqui, companheiros que construíram todo esse
fortalecimento do movimento de juventude no Maranhão. André
Campos também foi secretário de Juventude daqui do Maranhão. Eu
falo isso de uma forma muito tranquila, por quê? Eu até disse para o
Assis quando ele foi convidado para assumir a Secretaria Nacional da
Juventude: “Assis, eu hoje me sinto na verdade também representado
pela sua ida à Secretaria Nacional de Juventude”, porque a nossa luta,
quando nós inclusive começamos dentro do Movimento de Juventude
do PMDB, tendo sido presidente estadual da Juventude, nos fortaleceu
para que a gente pudesse encampar todas essas lutas e as conquistas
que vieram. Hoje aqui também o nosso companheiro de luta, o Romão,
que é Secretário Adjunto de Juventude, ligado aos movimentos sociais,
uma das pessoas mais queridas por todos nós. Hoje esta sessão solene
é em homenagem ao Conselho Nacional de Juventude e serve também
para que a gente possa fazer a homenagem da importância que tem o
CONJUVE, mas também para retratar e relembrar que todas as
conquistas que nós tivemos ao longo dos anos e que estão sendo
concretizadas agora tiveram uma participação decisiva de vários
companheiros que ajudaram a construir o Movimento de Juventude no
Maranhão e no Brasil. Vejo a minha companheira, a Kílvia, que ainda
está aqui, no Conselho Nacional, porque a gente sabe que a luta da
juventude brasileira, assim como da juventude do Maranhão, é muito
parecida em todos os lugares. Primeiro existe a falta de crédito que não
se dá à juventude, e nós que fizemos esses movimentos sociais de
juventude dentro das universidades, do movimento secundarista ou
dentro do movimento de juventude nas comunidades, nós sabemos o
quanto é difícil fazer movimento de juventude no nosso país. Eu lembro
inclusive, junto com Rui Pires, quando a gente viajava para criar uma
UMES, criar uma entidade estudantil em outro município, a luta nossa
de conseguir a passagem de ida e muitas vezes alguns companheiros
tinham que arrumar a de volta, além da hospedagem, então a gente ia
com a cara e com a coragem, com a vontade de fazer uma verdadeira
mudança e lutar por conquistas para a juventude do Maranhão. Hoje
esse momento é importante porque vem coroando, na verdade, todo
esse movimento também no Maranhão. Eu vejo aqui o Raimundo Penha,
que hoje é Vereador de São Luís. Lá na Câmara Municipal existem duas
figuras também de destaque hoje: o Vereador Ivaldo Rodrigues, que
também foi Presidente da União Municipal do Estudante, e Raimundo
Penha. Nós temos outro companheiro nosso também que foi presidente
da União Municipal de Estudantes, que é o Deputado Weverton Rocha.
Nós sempre tivemos posições, digamos assim, diferentes,
politicamente falando, mas o respeito e o objetivo nosso sempre foi o
mesmo: a busca por políticas que viessem dar esperança para a juventude
no nosso Estado. Isso foi um sacrifício, foi um esforço e, quando eu
vejo Raimundo Penha hoje vereador de São Luís, eu sei que o Penha é
um vereador raiz, eu sei que não foi dado a ele, foi conquistado pelo
seu trabalho, foi conquistado por sua vontade, superando diversas
dificuldades que nós também conhecemos. Quando eu vejo aqui o
Assis Filho, Secretário Nacional de Juventude, eu conheci o Assis
quando eu assumi a Secretaria de Esporte e Juventude no Maranhão,
em 2009. Assis tinha sido o presidente da União Municipal dos
Estudantes da cidade dele, Pio XII, e tinha assumido a vice-presidência
do conselho estadual. Hoje ele conseguiu, na verdade, ocupar o cargo,
digamos assim, mais importante da estrutura de juventude no nosso
país. Isso traz um orgulho. Como eu disse, cada vitória de cada
companheiro desses é uma vitória de todos nós, porque, quando esses
companheiros chegam em um determinado posto, esses companheiros
que eu falo, esses de luta, Samuel, você também conhece, você que
sempre deu também a sua participação. Esses companheiros que
dedicaram a sua vida a todo esse movimento, a toda essa luta da
juventude, a todas essas dificuldades que a juventude brasileira, que a
juventude do Maranhão enfrenta. Então, quando nós conseguimos
ocupar uma posição como essa, eu sei que intimamente, dentro da sua
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vontade, quando nós subimos à Tribuna, na Câmara Municipal, na
Assembleia ou na Câmara Federal, como o Weverton também, nós
sabemos que ali sobe toda uma cota de sacrifício que foi feita para que
a gente pudesse quebrar as barreiras das dificuldades e pudéssemos
representar a juventude do nosso Estado. Não é fácil, nós sabemos, e
aqui eu falo também e dou as boas-vindas a todos os conselheiros dos
outros estados que estão participando aqui. Ficamos muito alegres
com a presença de vocês, porque eu sei que a nossa dificuldade aqui é
a mesma que vocês conhecem no estado de vocês em relação às políticas
de juventude. Para um jovem chegar do movimento estudantil e ocupar
um cargo de vereador, de deputado estadual, de deputado estadual, de
senador, de governador, é uma dificuldade tremenda. Alguns têm a
sorte de vir já de uma família tradicional de políticos, inclusive dos que
eu falei aqui, nenhum vem de família tradicional, a nossa família
tradicional é uma só, que foi na verdade o movimento estudantil, o que
nos levou até hoje a assumir esses cargos importantes na esfera do
nosso Estado. Isso é extremamente significativo porque, quando nós
assumimos os cargos, como eu disse, nós temos conhecimento exato
do que temos que fazer e qual é o compromisso que nós temos que
realizar e para quem realizar as melhorias. Então eu queria mais uma
vez dizer da nossa alegria de São Luís ter sido escolhida pelo Conselho
Nacional de Juventude para fazer pela primeira vez em 13 anos uma
reunião fora do eixo de Brasília. Isso para mim é importante, isso é um
reconhecimento também a todo o trabalho e a todas as conquistas que
nós tivemos aqui enquanto líder de movimento, enquanto membro dos
movimentos juvenis do Maranhão. Como eu disse, a vinda do conselho
é um coroamento de toda a trajetória de vida e de trabalho de toda uma
geração que está assumindo os cargos mais importantes do Maranhão.
Raimundo, a gente diz que atualmente o governo do Governador Flávio
Dino veio oriundo da Universidade Federal do Maranhão, diz que a
turma que fazia os movimentos universitários, mas eu tenho feito uma
previsão aqui que a próxima geração que comandará o destino do Estado
do Maranhão vai ser a geração que foi formada dentro da União
Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Luís e da União
Municipal dos Estudantes Secundaristas do Maranhão. Eu não tenho
dúvida disso, pelas posições de destaque que nós já temos aqui, o
espaço que nós já conseguimos conquistar por vários companheiros.
Eu falo isso de uma forma muito tranquila porque são companheiros
de partidos antagônicos, mas a nossa torcida, como eu disse, eu tenho
comigo um sentimento, quando o Raimundo Cunha se elegeu vereador
de São Luís, o sentimento que eu tinha era de realização também porque
eu sabia que a ida do Raimundo Penha para a Câmara Municipal era
uma vitória nossa, do movimento como um todo, independente das
nossas posições políticas e partidárias. Quando o Weverton se elegeu
deputado federal, o Weverton foi o secretário que eu substituí, nós
tivemos várias crises, mas sempre tivemos respeito e a torcida pelo
sucesso dele porque o sucesso do Weverton também é o sucesso nosso,
porque nossa escola foi a mesma. Foi a escola da rua, foi a escola da
luta, foi a escola de estar dentro de uma sede, às vezes, Rui Pires, como
a gente passou quase um mês na sede da UMES, tendo que arrumar
comida para poder manter toda uma confusão que tinha sido instalada,
mas defendendo a nossa bandeira. A gente passou, não é, Ruy?, quase
um mês dentro da sede da UMES porque a gente fez um congresso,
derrubamos a diretoria que estava, invadimos, isso em 93. E aí, meu
irmão, entraram 20 e tantos diretores da UMES, agora, detalhe: só
tinha um fogão dentro da UMES, como é que fazia pra comer, beber,
pra gente se manter dentro da UMES e garantir um espaço político
nosso naquele momento? Então, eram brigas que nós tínhamos aqui.
Eu me lembro, Assis, que aqui o nosso Presidente da Assembleia,
Deputado Zé Inácio, Othelino Neto, que é um companheiro inclusive
aqui do PCdoB, quando assumiu a Presidência da Assembleia em função
da morte prematura de nosso querido Presidente Humberto Coutinho,
eu ainda tive, digamos assim, a alegria de ter sido o autor da lei aqui na
Assembleia que garantiu a posse de Othelino sem ter uma eleição. No
dia da posse de Othelino, eu disse: “Othelino, faz exatamente 25 anos
que nós tivemos um embate na porta da UMES”. Eu e Othelino. A

gente dentro da UMES e Othelino vindo em uma passeata querendo
invadir a UMES. Nós tivemos um entrevero muito forte na porta da
UMES. Como a vida é! Depois de 25 anos, eu vim ser o autor, na
Assembleia, de uma lei que veio garantir o Othelino como presidente
da Assembleia Legislativa. Como eu disse, a escola era a mesma,
portanto, o sucesso de cada um dessa escola é o sucesso de todos. Eu
vejo aqui também a nossa querida atleta olímpica, minha amiga Iziane,
que está aqui também, já esteve ontem com a gente na abertura, Iziane
que tem o Instituto Iziane Castro, no bairro da Liberdade, uma
comunidade que precisa de todo amparo, e esse instituto tem feito um
trabalho fantástico na recuperação de crianças e de adolescentes. Mas,
meus amigos conselheiros, eu vim na verdade hoje, disse para o Assis
que queria fazer essa homenagem ao conselho pela importância que
terá no futuro, mas principalmente no presente da juventude brasileira
pelo trabalho que tem sido feito para se conseguir a aplicação das
políticas públicas a fim de garantir o direito e a esperança aos jovens
brasileiros. Vocês não poderiam de forma nenhuma vir ao Maranhão e
não ter o reconhecimento desse trabalho pela Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. Eu quero dizer que essa homenagem, Assis, é
a você como Presidente da nossa Secretaria Nacional de Juventude,
mas também a todos os conselheiros que estão fazendo desse conselho
a porta da esperança para milhões de jovens brasileiros que precisam
de uma oportunidade, que precisam de uma chance para se desenvolver
e ter uma vida digna. Eu fico muito feliz, a Assembleia Legislativa está
feliz em nome do povo do Maranhão pela presença de todos vocês e
pela escolha que vocês fizeram de São Luís para ser a capital da juventude
brasileira nesses três dias. Meu muito obrigado e que Deus possa
proteger a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ZÉ INÁCIO - Eu gostaria só de me desculpar, porque eu vou ter que
me retirar, estou com uma audiência pública tratando do despejo de
mais de 300 famílias que têm uma reintegração de posse em andamento
na Justiça. Eu só subi atendendo ao pedido do Deputado Roberto para
abrir a sessão solene e vou ter que acompanhar a audiência pública,
mas, antes disso, quero parabenizar o Roberto pela importante iniciativa
de fazer essa homenagem à criação do Conselho Nacional de Juventude,
aproveitando também a presença do Assis, que hoje é o Secretário
Nacional de Juventude, e dizer que o Assis, eu tenho acompanhado as
suas ações, em alguns momentos estivemos juntos, e você está fazendo
um grande trabalho, está representando bem o Maranhão. O Movimento
Estudantil precisa de mais momentos como esses que o Roberto Costa
resgata discutindo a importância e homenageando as pessoas que
construíram o movimento estudantil no Maranhão e contribuíram com
o movimento da juventude, movimento estudantil em nível nacional,
ou seja, cada vez mais forte. Finalizando, chamo o Deputado Roberto
Costa para presidir os trabalhos com a permissão de todos vocês,
gostaria que me desculpassem pela audiência numa importante sessão
solene. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Antes disso, eu quero só agradecer ao nosso
querido Deputado Zé Inácio, que eu fiz o convite a ele, porque Zé
Inácio tem o perfil muito parecido com o nosso aqui na Assembleia
Legislativa, ele que foi sempre ligado à Pastoral da Juventude, foi
ligado aos movimentos sociais e, como eu disse, um momento como
esse é um momento muito especial e acho que ele, digamos sim, teria
todo o perfil e o gabarito para participar dessa homenagem que a
Assembleia Legislativa do Maranhão faz hoje ao Conselho Nacional
de Juventude. Eu queria também chamar aqui para a Mesa, já citei até
o nome dela, a Iziane Castro, nossa atleta olímpica, pessoa que nos
orgulha muito de termos sempre aqui presente para compor a Mesa
também, inclusive é diretora técnica do Sampaio Corrêa Basquete.
Esse ano batendo na trave, não é, Iziane? Ano passado fomos campeões.
Agora assistiremos ao vídeo Brasil Mais Jovem 2018 e Conselhos em
Rede.
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(vídeo Brasil Mais Jovem 2018 e Conselhos em Rede)

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Eu gostaria de quebrar o protocolo para que a
gente pudesse aqui fazer um minuto de silêncio em homenagem a uma
grande companheira que nós tivemos, mas que perdemos hoje, a Marcele
Cardoso, que foi brutalmente assassinada pelo ex-namorado, de forma
absurda. Conheci a Marcele quando eu era Secretário de Juventude e
ela era presidente do Grêmio do Colégio Almirante Tamandaré. Foi
companheira nossa também do MDB, da Juventude de nosso partido,
sempre foi uma pessoa muito dedicada, inclusive ao movimento de
juventude, sempre dava a sua contribuição. Inclusive, todos nós aqui,
que fazemos parte do nosso partido, do movimento de juventude,
estamos até abalados pela perda hoje da Marcele e gostaríamos de
fazer esse minuto de silêncio em homenagem a ela e à história dela que
foi extremamente amiga e parceira de todos os seus companheiros.
Concedo a palavra à Senhora Maria das Neves, Presidente da Comissão
de Política e Programas do CONJUVE e representante da União
Brasileira das Mulheres.

A SENHORA MARIA DAS NEVES - Boa tarde a todos e a
todas. Gostaria de saudar esta Mesa em nome do nosso querido
Deputado Roberto Costa, propositor desta sessão solene. Saudar todas
as conselheiras em nome da Kílvia, da Secretaria Nacional de Políticas
Públicas para as Mulheres, e saudar carinhosamente cada um dos
conselheiros e conselheiras, em especial da bancada maranhense, em
nome do Neilson, nosso querido conselheiro anfitrião, a quem eu gostaria
de chamar neste momento para aqui, ao meu lado, ler a nota oficial, do
Conselho Nacional de Juventude, de pesar e denúncia ao feminicídio
da companheira Marcele. Imbuído de profunda indignação, o Conselho
Nacional de Juventude denuncia o feminicídio da jovem Marcele
Cardoso da Silva, 26 anos, assassinada na noite de ontem pelo ex-
companheiro, o policial militar Marcos Vinicius Gomes. Segundo dados
da Organização Mundial da Saúde, OMS, a taxa de feminicídio no
Brasil é a quinta maior do mundo. Precisamos fortalecer as políticas
públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres motivada
pela cultura machista e patriarcal presente em nossa sociedade, bem
como fortalecer o papel da educação, do debate de gênero e no
enfrentamento às diversas opressões. Não aceitaremos com
naturalidade que mulheres sejam assassinadas exclusivamente por serem
mulheres. Este crime tem nome: feminicídio! A Lei do Feminicídio nº
11.104/2015 representa uma mudança cultural numa sociedade
patriarcal e defendemos incondicionalmente a importância da sua
existência. Marcele, que ajudava a construir a 46ª reunião do Conselho
Nacional de Juventude e a luta por um mundo melhor, deixa uma filha,
amigos e familiares, a quem o CONJUVE manifesta votos de pesar e
abraçamos fortemente. Marcele fortalece em nossos corações a vontade
de transformar radicalmente a nossa sociedade. Nem uma a menos!
Marcele Cardoso Silva presente. Agora e sempre!

O SENHOR ANDERSON NETO – Boa tarde a todos e a
todas. Desculpe a emoção, aqui não existe mais um militante político,
tão pouco um conselheiro nacional de Juventude, aqui existe um jovem
afetado, dilacerado, amigo que perde a comadre, uma mãe perdeu uma
filha, um pai perdeu uma filha, os avós perderam uma neta, tia e tio
perderam a sobrinha. Eu perdi uma comadre. Nós, da Juventude do
MDB, perdemos uma militante. Marcele permanecerá viva em nossos
corações. Marcele permanecerá viva na história deste Estado. Marcele
não pode ser somente um dado, tampouco um número. Marcele precisa
ser motivação para que a gente combata o feminicídio, para que a gente
combata a violência contra a mulher, para que a gente não permita que
nenhuma Marcele seja morta por pessoas machistas. A violência contra
a mulher precisa acabar e para acabar com o feminicídio, nós precisamos
lutar!

A SENHORA MARIA DAS NEVES - Por fim, essa solenidade
em homenagem ao nosso Conselho e em memória de Marcele semeie
em nossos corações a vontade de transformar cada vez mais o Conselho
Nacional de Juventude numa ferramenta de combate à violência contra
as mulheres e todas as opressões que diariamente inúmeros jovens
homens e mulheres, mas em especial as jovens mulheres brasileiras
sofrem. E com essa emoção que toma conta de nossos conselheiros,
essa emoção que aqui os conselheiros do Maranhão sentem, a juventude
do MDB, nós compartilhamos dessa profunda indignação, que será
combustível para motivar a construção de um CONJUVE cada vez
mais forte, combativo e representativo. Marcele viverá em cada
conselheiro e em cada conselheira que diariamente lutará pelos direitos
das mulheres e da juventude brasileira.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Concedo a palavra ao Senhor Anderson Pavin
Neto, Presidente Nacional do Conselho Nacional de Juventude.

O SENHOR ANDERSON PAVIN NETO – Muito boa tarde
aos senhores e às senhoras. Quero saudar, em primeiro lugar, a juventude
brasileira que pode nos acompanhar pela transmissão ao vivo. E é a
razão de estarmos aqui hoje. É a razão de ser do Conselho Nacional da
Juventude. É difícil para a gente falar depois da leitura da nossa nota de
pesar e denúncia, depois do depoimento emocionado do amigo e
conselheiro Neilson, da emoção de ver a emoção da Maria. Nós estamos
trabalhando desde o dia de ontem. Abrimos a reunião ordinária do
conselho ontem. E hoje de manhã, enquanto já estávamos também
trabalhando com a Mesa do Conselho posta, recebemos a notícia do
feminicídio da jovem Marcele Cardoso da Silva. E chegamos, inclusive,
a cogitar a hipótese de interrompermos os trabalhos do Conselho
Nacional de Juventude. Porque foram os conselheiros aqui do Maranhão
que montaram essa programação, que se esforçaram para o conselho
estar aqui. E foram esses mesmos conselheiros que nos orientaram e
decidiram que a gente deveria seguir os trabalhos, que a presença do
conselho nacional de juventude aqui, nesse momento, serviria de alento.
E que o fato, a tragédia pudesse servir para que a gente entenda, para
que a gente consiga entender o tamanho, a dimensão da nossa
responsabilidade, do nosso compromisso enquanto Conselho Nacional
de Juventude na representação da maior geração de jovens da história
neste país. Hoje somos mais de 51 milhões de pessoas com idade entre
15 e 29 anos. E se está no destino do Conselho Nacional de Juventude,
eu lembro que em março deste ano, secretário Assis, quando lançamos
o pacote de ações do Brasil Mais Jovem, no Palácio do Planalto,
naquela madrugada, também aconteceu o assassinato da vereadora
Marielle Franco. E nós também pudemos usar a palavra do conselho
dentro do palácio e fazer essas considerações. A cada 15 minutos, uma
mulher morre no Brasil violentamente. É assassinada simplesmente
por ser mulher, como colocamos na nossa nota de pesar. Então tenho
que dizer que Marcele Cardoso da Silva e Marielle Franco presentes
para sempre. Quero saudar o Exmo. Senhor Deputado Roberto Costa,
autor do requerimento. Obrigado, Roberto. É uma homenagem que, ao
longo desses 13 anos, o Conselho Nacional de Juventude, que foi
criado lá em 2005 junto com a Secretaria Nacional de Juventude, e de lá
para cá vem tendo um protagonismo, vem exercendo o seu papel na
política nacional da juventude. Então dizer que esse reconhecimento
não é da nossa gestão. Ele é de toda a história do Conselho Nacional de
Juventude. Esse patrimônio que é o CONJUVE, um patrimônio da
juventude brasileira. Então eu gostaria de estar aqui com todos os ex-
presidentes do CONJUVE, para receberem a sua homenagem. Mas
nós temos aqui conselheiros que estão ocupando as cadeiras do
CONJUVE desde a sua criação, em 2005. Como é o exemplo da Escola
de Gente do conselheiro Pedro Prata, que está aqui, que nos acompanha
ao longo desse período. Saudar o Secretário Nacional de Juventude,
Assis Filho, que vem sendo um grande parceiro do CONJUVE. O
Assis ontem estava de camiseta do CONJUVE. E eu dizia que ele
vestiu essa camiseta desde o primeiro dia da sua gestão. Ele vem
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chamando o conselho e priorizando a participação social em todas as
políticas e programas da Secretaria Nacional de Juventude, convidando
o CONJUVE para participar das audiências públicas. Então agradecer
Assis pela parceria e por também fazer com que o Conselho pudesse
estar aqui em São Luís, hoje, nessa nossa primeira parada da caravana
do CONJUVE. Saudar o Vereador Raimundo Penha. Saudar o
Conselheiro Nacional de Juventude, Misael Júnior, nosso presidente
da comissão de parlamento. Saudar a Isiane, nossa referência do
basquete feminino, nossa atleta olímpica. Saudar em nome de todas as
mulheres presentes, de todas as conselheiras a Maria das Neves, nossa
Presidente da Comissão de Políticas e Programas. E fazer só um resgate
rápido dessa história do Conselho Nacional de Juventude ao longo
desses 13 anos de existência de por que nós estamos sendo
homenageados aqui, hoje. Porque o conselho nasceu em 2005 e
participou da elaboração do PL, do Plano Nacional de Juventude, que
começou lá em 2004. E esse PL até hoje não foi aprovado e o Conselho,
ao longo desse tempo, desde o início, vem trabalhando na elaboração
do Plano Nacional de Juventude, aquilo que a gente sempre fala
Deputado, que é o CPF da Juventude. Então, em 2005, criamos o
Conselho. O Conselho trabalhou e vem trabalhando até hoje na criação
do Plano. E também estamos tentando avançar na criação do Fundo.
De 2005, em diante, o CONJUVE teve participação nas três
Conferências Nacionais de Juventude. Em 2010, na aprovação da
Emenda Constitucional 65, onde nós incluímos o termo jovem na
Constituição Federal. Em 2013, na aprovação da Lei n.º 12.852, o
nosso glorioso Estatuto da Juventude. E agora recentemente, em março
deste ano, o Conselho Nacional de Juventude teve participação efetiva
na aprovação do decreto que institui o Sistema Nacional de Juventude.
Então, se eu for começar a falar de toda a história do Conselho aqui, a
gente vai levar a tarde toda, mas foi redução da maioridade penal,
recentemente, criminalização do funk. Então dizer que agora nessa
nossa gestão, na atual gestão do Conselho, a gente vem trazendo um
novo conceito para conseguir representantes das cinco macrorregiões
do país para conseguir manter aqueles movimentos que têm
representação nacional. Eu sempre digo que falar em nome do Conselho
Nacional de Juventude é sempre uma grande representatividade, que
cada uma dessa grandes e históricas entidades do Conselho representam
centenas, milhares, milhões de jovens. Não é exagero dizer que o
CONJUV conta com os jovens que mais compreendem, que mais
pensam, que mais trabalham e lutam pelos direitos e garantias das
juventudes brasileiras. Presidir um conselho extremamente qualificado,
diverso e plural é um desafio de uma superação diária. São jovens que
dedicam suas vidas para lutar pelo movimento estudantil. Jovens que
lutam pela diversidade, pela igualdade de gênero, pela igualdade racial,
pelos direitos das pessoas com deficiência, contra a violência e
vulnerabilidade da juventude negra. Jovens que buscam melhores
condições de trabalho e renda, dedicados a projetos sociais, culturais e
religiosos. Jovens da área da saúde, da comunicação, do esporte, do
lazer, jovens preocupados com o meio ambiente, engajados com agenda
2030 e seus objetivos de desenvolvimento sustentável. Jovens da
segurança e da paz, Dr. Mizael, é com essas palavras que eu encerro
meu discurso dizendo que elegemos, sim. Abrimos ontem a reunião,
lançando a campanha conselhos em rede, que é uma campanha de
mapeamento. Queremos saber quantos conselhos municipais nós temos
nos mais de cinco mil municípios do nosso país. Queremos saber
quantos Conselhos Estaduais da Juventude nós temos. E elegemos a
cidade de São Luís do Maranhão, o Estado do Maranhão, essa cidade,
que é patrimônio histórico cultural da humanidade, para que seja a
capital nacional da juventude durante esses três dias de reunião do
Conselho. Continuaremos, seguimos trabalhando juntos, para cada
vez mais fazer um Brasil mais jovem, mais justo e menos desigual.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Gostaria de convidar para a Mesa a Exa. Senhora
Tatiana Pereira, Secretária Estadual da Juventude. E também convidar

para usar a palavra, inclusive, em nome de todos os homenageados que
serão aqui nesta sessão, o vereador de São Luís e o primeiro presidente
do Conselho Estadual de Juventude do Maranhão, Raimundo Penha.

O SENHOR VEREADOR RAIMUNDO PENHA – Boa tarde
a todos e todas. Antes de começar a fala, me solidarizar aqui com todos
os amigos, toda a juventude do MDB pela perda da Marcele, que
militava muito aqui conosco. Recebi a notícia hoje através da Clarisse
e do Lucivaldo, que eram amigos dela. Salvo engano, foi o Lucivaldo
que esteve com ela na segunda-feira e relatava hoje. Assim nós, quando
viemos para cá, para uma audiência dessa, eu comentava ali com Assis,
já passa na cabeça um misto de lembranças, de muitas coisas. E num
ambiente desse é inegável que todos nós ficamos emocionados. É uma
pena que, no dia da reunião do CONJUVE, o Maranhão aumente os
índices, esses índices lamentáveis e vergonhosos. Mas dito isso, eu
quero primeiro saudar aqui o Deputado Roberto Costa, autor desse
requerimento e que preside essa Sessão. Parabenizar o Roberto. A
pauta de política pública para a juventude, protagonismo juvenil,
movimento estudantil tem que voltar a ser moda. Nós temos que voltar
a nos encontrarmos em mesas como essa para falar. Não para lembrar
só da história da gente, mas para fomentar que outras pessoas tenham
essa oportunidade. O Roberto fez um contexto aqui, que certamente
quem veio de fora pode ter noção do tamanho que é a juventude no
Maranhão, dos diversos partidos, de fóruns de juventude, Felipe, de
conselho de juventude, de secretarias de juventude. Enfim, hoje nós
temos uma geração no Maranhão que efetivamente tem chegado ao
poder e que iniciou nos movimentos de juventude. Agora nós não
podemos virar esses heróis. Nós temos que virar aqueles que estão nos
abrindo o caminho. E que depois da gente, Rui, possa ter muito mais,
muito mais Roberto, muito mais Assis. Saudar aqui o Assis, Secretário
Nacional da Juventude. Dizer, Assis, e eu disse isso quando eu estive
no ano passado num evento com você no Convento das Mercês, que,
independentemente de lado político, você representa a juventude do
Maranhão. Eu tive a honra, comecei a militar no movimento estudantil
com Assis. Eu era presidente da UMES da capital e lembrava agora
pouco, Ana Paula, como eu conheci o Assis. Mas eu não vou contar
aqui na tribuna. Tem Conselheiro Nacional da Juventude que pode não
lembrar dessa história. Só digo que foi num desses Marafolias da vida,
Felipe. Também não vou contar porque o Felipe agora tem blog. Ele
pode colocar lá, Assis. E o Assis presidia a UMES da cidade dele, a
cidade de Pio XII. Depois eu fui acadêmico do curso de Direito; o
Assis foi. E depois eu fui presidente do Conselho Estadual de Juventude;
o Assis foi o meu vice. Gente, calma. Eu terminei o meu mandato. Eu
terminei e ainda foi prorrogado. Não teve história de mandato pela
metade. É brincadeira. Então, olhando hoje o Assis como Secretário
Nacional de Juventude, brincadeira a partes. Mas a tua parte está
guardada, Roberto. Eu vou já lembrar da tua fala. Brincadeira a partes,
eu conto essa trajetória para dizer, Assis, que você ocupa um cargo que
qualquer um de nós maranhense teria vontade de ocupar. E certamente
você representa o sentimento desses jovens do Maranhão que vêm da
militância. Volto a dizer, independentemente do lado político, você
orgulho o Maranhão exercendo, chegando onde poucos maranhenses já
chegaram. Parabéns. E que outros maranhenses possam se inspirar em
você. Saudar aqui, claro, as mulheres que são presenças mínimas.
Começar aqui pela Iziane, minha querida Iziane, que vem do Bairro da
Liberdade. O bairro em que eu aprendi a fazer política, em que eu
comecei a fazer política. E até hoje nós estamos lá de braços dados. É
uma luta grande, Maria das Neves. Maria, parabéns, Conselheira
Nacional de Juventude, que também amplia a presença feminina nesta
Mesa. E a Secretária de Juventude, Tatiana, que tem aqui nos ombreado
nessa luta. O Mizael, que é maranhense também, não é Mizael? Um
Maranhão bem representado aí no panorama nacional, e o nosso
presidente do Conselho Nacional de Juventude. Bom, gente, o Roberto
Costa praticamente falou aqui hoje, a gente pode ver André Campos,
diferentes gerações reunidas. Aqui tem a geração dos meus tios, que foi
o pessoal que fez o Movimento Estudantil, há uns dez anos antes de
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mim, que é o caso do Rui. E tem a geração que fez o Movimento
Estudantil depois de mim, que é o caso do Wellington Gouvêa, que,
quando eu sai da UMES, foi o meu sucessor. Estudamos na mesma
escola. Aqui nós temos o Felipe Clã, que foi Secretário de Juventude.
Foi um dos indutores do Fórum Estadual de Juventude. E desse Fórum
Estadual, nós temos aqui alguém que sintetiza bem, que é o Samuel
Jônatas, que foi Secretário Executivo do Fórum Estadual de Juventude.
Tivemos a oportunidade de andar o Maranhão todo. A partir do fórum,
aqui o Conselho de Juventude nasceu de uma pegada diferente. Ele não
nasceu de uma iniciativa somente do Poder Executivo, mas ele nasceu
de uma ampla mobilização social. E uma das experiências que eu vi
poucas no Brasil, que era o Fórum estadual e Juventude do Maranhão.
Um fórum que reunia diversos segmentos, juventudes partidárias,
juventudes religiosas, juventudes comunitárias, um fórum que se reunia
de modo descentralizado. Me recordo aqui, Assis, da primeira reunião
que eu tive na cidade de Pio XII, mas tivemos na cidade Coelho Neto,
na cidade de Imperatriz, na cidade de Açailândia, São Luís, por várias
vezes, na cidade de Nunes Freire. E quem conhece um pouquinho do
Maranhão e quem não conheceu o Maranhão, quando pegar o mapa vai
ver que eu estou falando de cidades ao extremo. Do sul ao leste, do
norte ao oeste, nós nos mobilizávamos para participar. E digo isso
para dizer que, depois da eleição, eu acho que esta audiência serviria
também, Felipe, para fazermos um pacto. Nós que tivemos a
oportunidade de ser desse Fórum Estadual de Juventude vamos fazer
um pacto, Roberto, para que depois da eleição façamos uma nova
reunião do Fórum com aqueles atores históricos. Convidando gente
nova, Samuel, passando para ele toda a documentação que foi o Fórum.
Essa geração que está aí depois de nós tem o direito de ser do Fórum
Estadual de Juventude. Eu digo que se eu não tivesse sido da União
Municipal dos Estudantes Secundaristas de São Luís, Rui, se eu não
tivesse sido do Fórum Estadual de Juventude, do Conselho Estadual
de Juventude e da Juventude Socialista do meu partido, PDT, eu
certamente não seria vereador hoje da capital. E mesmo se fosse
vereador, hoje, da capital, Roberto, e aproveito para agradecer os
elogios, eu não teria, Ana Paula, metade da atuação que tenho. Porque
foi aqui nos Movimentos de Juventude, foi aqui, Wellington. Quando
eu olho para traz e vejo as brigas do Movimento Estudantil, e que hoje
sinto falta dessa geração que veio depois de nós, de estar disputando o
grêmio, de estar disputando entidade, de estar acampando, Roberto,
dentro de entidade. A geração que veio depois de nós, que não temos
que fazer só audiência pública. Tem que voltar a botar a mochila nas
costas e andar o Maranhão todo. Esse trabalho em rede potencializou
muita gente. Hoje nós temos aqui a juventude do MDB. E parte deles
aprenderam foram formados dentro do fórum de juventude, o próprio
Assis em fim. Eu acho que o maior legado que nós podemos deixar para
eles é essa oportunidade de debates como esse que às vezes parece
maçantes. Às vezes a gente termina um debate como esse sem uma
solução concreta para um problema, mas a gente pelo menos tem um
espaço para pensar. Pelo menos nós temos o espaço para debater e, a
partir dali, as soluções vão aparecendo. Digo isso, Tatiana, para concluir
a minha fala. Boa parte dos projetos de leis, boa parte da minha atuação
no parlamento, Felipe, vem de experiências dessa com o fórum. Tive
no da juventude. Tive a oportunidade de ser Secretário de Esporte da
capital, depois presidente do Instituto de Previdência. Em cada lugar
desse havia um fórum, um conselho que me dava opinião e que serviu
para me eleger. Mas serve hoje para eu ter uma atuação que espero
estar correspondendo ao povo da minha cidade. Então quero parabenizar
o Conselho Nacional de Juventude. São 13 anos de resistência. Não é
fácil. Nós temos momentos que a sociedade acredita mais. Essa crise
política do Brasil não atinge só o deputado. Ela não atinge só o vereador,
o governador, o presidente da república. Ela atinge os conselhos. As
pessoas começam a perder a fé nas instituições. Elas perdem a fé no
conselho. Elas perdem a fé no movimento estudantil. Elas perdem a fé
no sindicato e, a parti daí, elas começam a perder a fé em tudo. Então
conselho de juventude é um braço de resistência não só da juventude,
mas da sociedade brasileira e de resgatar as políticas públicas. Falava

com Assis agora há pouco, e ele me falava que a própria Frente
Parlamentar Nacional passa por um processo de desmobilização e
reuniões como essa descentralizadas. Homenagens como essas,
Roberto, na Assembleia Legislativa fazem o conselho ecoar na sociedade,
faz o conselho ir além dos conselheiros. E é esse o mais importante,
que essas instituições sejam instrumentos do povo brasileiro, da
juventude brasileira. Eu vejo aqui o Jonathan. Tive a oportunidade de
conhecer, ainda muito novo, o Jonathan do Sergipe. Seja bem ao nosso
Maranhão. Bom te rever, meu companheiro, sucesso na sua jornada.
Enfim, para concluir de verdade, agradecer por essa homenagem. E
digo que essa homenagem é mais para história do que para nós. Ela é
um pouquinho de resgate da história, Felipe. E que a gente possa hoje,
com tantas lembranças que vêm a nossa cabeça, se lembrar de levá-las
adiante, de fazer com que, eu volto a dize, o maior legado que nós
podemos deixar, Igor, Iago, Neilson, que está lá atrás comovido, o
maior legado que nós podemos deixar é para que jovens depois de nós
tenham oportunidade de ser de um Conselho Estadual de Juventude;
tenham oportunidade de ser de um Fórum Estadual de Juventude;
tenham oportunidade de ser de um Grêmio Estudantil, minha querida
Denise; tenham oportunidade de sonhar estar no lugar que nós estamos
e quem sabem de serem melhor do que nós. É isso. Viva a juventude,
viva a Marcele e viva ao Brasil.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concedo a palavra à senhora Tatiana Pereira,
Secretária de Juventude do Estado do Maranhão.

A SENHORA SECRETÁRIA DE JUVENTUDE TATIANA
PEREIRA - Boa tarde a todos e todas. Queria saudar aqui essa Mesa
em nome do nosso Deputado Roberto Costa, assim como os nossos
gestores nacional de juventude, Secretário Cecílio, assim como a nossa
grande representante aqui das mulheres, representando o Conselho
Nacional de Mulheres, a Maria das Neves, e a nossa atleta, que para
mim, eu tenho e não vou nem falar e tecer aqui elogios ao trabalho que
ela tem feito, e ao nosso vereador Raimundo Penha, que fez aqui uma
fala muito importante do resgate da história e da importância da militância
da juventude. Percebe-se que nós que hoje estamos à frente de alguma
tarefa institucional, o Executivo e o Legislativo, vem muito da nossa
capacidade e do nosso envolvimento com os movimentos sociais e
juventude. E aqui, na plenária, a gente percebe que cada um aqui tem a
sua história de militância. A Denise, que eu conheci há algum tempo,
até dizia que era a minha irmã. E hoje a gente percebe o quanto é uma
grande mulher nesse espaço que hoje representa a construção da
identidade juvenil. E, assim, eu acredito que esses treze anos do
Conselho Nacional da Juventude representa muito para o Brasil. Então
a gente pode fazer um resgate da história em si, quando começou o
debate da inclusão da juventude como instrumento legal e garantias de
direitos. Então, assim, eu acredito que nesse papel fundamental que
cada um de nós temos em executar e ter essa agenda de pactuar ações
para a juventude no estado. Assim como também como a nível nacional.
Vi muito desenvolvimento concreto da nossa história de vida. E na
tarefa que hoje a gente executa enquanto gestão estadual de juventude.
Existe, várias ações que nós conseguimos executar para a juventude do
estado, como os programas CNH Jovem, Cartão de Transporte
Universitário, Cidadão do Mundo, que é um programa muito importante
e garante a questão do intercâmbio internacional do jovem maranhense
com jovens de outros países. E a gestão Flávio Dino conseguiu avançar
nossa perspectiva. Existem ainda muitos gargalos que precisam se
resolver. Isso é muito claro. E a gente precisa, nessa perspectiva, ter
unidade nessas atenções. E a outra coisa importante a ser resgatada é o
que aconteceu hoje com a nossa amiga Marcele, que ontem estava
nesse grande processo aqui de agenda, de construção aqui da reunião
do Conselho Nacional de Juventude. E a gente percebe o quanto ainda
existem homens que ainda tiram as vidas das mulheres. E nós precisamos
estar unidos nessa perspectiva, homens e mulheres, para poder reduzir
indicadores e deixar que as mulheres sejam mais um número, mais um
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número de homicídio, mais um número de feminicídio. E a outra coisa
importante nesse olhar geral é que a mulher precisa ocupar o espaço de
decisão com a sensibilidade que ela tem, com o olhar que tem e,
principalmente, capacidade de intervenção nos espaços. E, concluindo,
as minhas falas, agradeço muito aqui o convite. Tenho certeza que esta
estadia aqui com Conselho Nacional foi muito importante. Amanhã
ainda tem mais uma agenda que vai acontecer aqui em São Luís, assim
como também vou conhecer o IEMA. Eu fiz o convite aqui. Estarão
conosco lá na atividade. Fico muito feliz pelo Maranhão ter iniciado
aqui a caravana do CONJUVE, para que a gente consiga dar passos
positivos em relação aos vários elementos que precisam conseguir
aqui também no Estado. E parabenizar o Assis. Como eu falei ontem,
eu acredito que nesse grande compromisso que ele tem com a juventude
do Maranhão de conseguir avançar em relação aos vários programas
lançados aqui no Estado como o IDJOVEM e INOVAJOVEM. E que
poderão com certeza avançar ainda mais na garantia do direito da
juventude maranhense e da juventude brasileira. Grande abraço e meu
muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Registrar aqui a presença também de Viviane
Gonçalves, Secretária Municipal de Juventude; o Davi Moraes,
Presidente da JPTB do Maranhão; Douglas, Presidente da Juventude
de Solidariedade Nacional. Seja bem-vindo a esta Casa e ao Maranhão.
Também os membros da juventude do PV que estão aqui presentes, a
Denise Duarte, Presidente da Central Estudantil. O Análio, também,
que é o Gestor da Juventude aqui da cidade de Caxias. Também está
aqui presente, seja bem-vindo, Adão Handerson, que também está
aqui. Eu queria conceder agora a palavra ao senhor Assis Filho, Secretário
Nacional da Juventude.

O SENHOR ASSIS FILHO – Boa tarde a todos e a todas.
Inicialmente, como de praxe, agradecer a Deus pela oportunidade de
vida e de nos reunir nesta quinta-feira, à tarde, aqui na sede do Poder
Legislativo. Pedir licença ao Deputado Estadual Roberto Costa, ora
Presidente desta Sessão Solene, por usar a tribuna da Assembleia, e
antes de tudo, prestar as minhas sinceras homenagens a uma pessoa
que poderia estar aqui hoje conosco, e estaria, se não fosse uma
interrupção bruta, violenta, covarde e desnecessária contra a liberdade
de uma mulher e a sua opção de ser gente. E nos enche de muita tristeza
perder a Marcele no momento em que o Maranhão recebe uma caravana
tão importante como a caravana do CONJUVE. A nossa equipe tem se
dedicado ao máximo para ofertar o conforto e um evento de grandeza à
altura deste conselho. Peço desculpas aos nossos visitantes, mas nós
não encontramos o chão nesta manhã. E a gente tem buscado forças
para manter o foco e procurá-los atender ainda melhor. A Marcele
representa uma menina que lutava pelo movimento estudantil. Foi
Presidente do Grêmio do Almirante Tamandaré. Eu me recordo que há
10 anos grande parte dessa turma que está aqui hoje se encontrava nas
reuniões da juventude do PMDB, e a Marcele sempre tinha um sorriso,
uma alegria. Era impressionante como ela não tinha tempo difícil. Hoje,
mãe, servidora pública do DETRAN, a Marcele continuava mantendo
as suas relações conosco. E não era o momento e nem a hora adequada,
mas a gente vai respeitar a vontade de Deus, e tentar reencontrar o
chão para continuar a luta. Mas, Maria, nós não vamos jamais concordar
com o feminicídio. A gente não pode concordar jamais que tantas
Marceles, tantas Marieles, tantas Anas, tantas Marias possam ser
assassinadas apenas pela condição de ser mulher. A gente que está lá no
Governo acompanha, encomenda estatística e acompanha isso de perto,
mas quando você sente a violência para além dos números que tu
encomendas, ela é muito difícil. E a gente sente a violência na pele.
Mas isso é muito motivo de a gente continuar a luta. A luta da Marcele
foi interrompida. A nossa voz não será calada jamais. A nossa luta vai
permanecer. E eu quero prestar essa homenagem de público à Marcele
Cardoso. Alguns companheiros não estão aqui porque estão na sua
casa cuidando do velório, porque assim como nós, os familiares também

perderam o chão. E a gente teve que se dividir para poder atendê-los
como visitantes e atender a família que está enlutada. Então desculpas
a todos. Eu queria muito ter a oportunidade de registrar esse momento.
Confesso que não tive cabeça para sair de casa pela manhã e nem
discurso montado para falar nessa Sessão Solene, mas cumprimento,
dando continuidade, o Deputado Roberto Costa. O Roberto eu conheci
quando eu era presidente da UMES de PIO XII e vice-presidente do
Conselho Estadual de Juventude. E o Roberto assumia a Secretaria de
Juventude e Esporte do Estado naquele momento. E de lá para cá, a
atuação política do Roberto tem me encantado, porque o Roberto vem
de uma realidade muito parecida com a minha e praticamente todos que
aqui estão. Uma história de luta que vem de movimentos estudantis,
movimentos sociais, movimentos de base, que não tem referência
política familiar, que não vem de grupos empresariais e que tem utilizado
os espaços de poder para manter viva a luta da juventude maranhense.
E o mandato do Roberto é um mandato que é nosso. É um mandato que
nos representa e que muito nos orgulha. E não fico nem um pouco
surpreso receber este requerimento do Roberto que dá essa homenagem
ao Conselho Nacional de Juventude. Cumprimentar a Tatiana Pereira,
Secretária de Estado da Juventude, ora representando o Governo
maranhense, que está aqui conosco. Cumprimentar o Dr. Anderson
Pavin, Presidente do Conselho Nacional Juventude. Aproveito para,
ao cumprimentá-lo, estender meus cumprimentos à Mesa Diretora do
CONJUVE em nome do vice-Presidente Barão, do Secretário Executivo
Saulo. E aí estendo os meus cumprimentos a todos os membros do
Conselho Nacional de Juventude, tanto do Poder Público quanto da
sociedade civil. Vocês que são os homenageados desta solenidade.
Cumprimentar o companheiro Raimundo Penha, Vereador de São Luís,
vereador destacado. O Raimundo também não vem de apadrinhamentos
políticos. E o Raimundo não tem nenhuma dificuldade para prestar
homenagens de público a mim. E durante muito tempo quase em toda
nossa trajetória política, a gente muito se deu bem quanto pessoa, mas
militamos em campos políticos ideológicos diferentes. E com muito
respeito á história que um tem pelo outro e pela amizade que um tem
pelo outro. Eu preciso dizer que o Raimundo é um retrato fiel de quem
veio do interior do estado, de quem morou em um dos bairros mais
vulneráveis de São Luís, o bairro da Liberdade. O Raimundo não se
envergonha de dizer que vendeu refrigerante. Foi presidente da UMES,
foi o maior líder estudantil desse estado durante muito tempo. E, hoje,
vereador de São Luís depois de ter passado pela Secretaria de Esporte
da capital, pela presidência da Previdência municipal. E o Raimundo,
líder da juventude do PDT, nos orgulha com seu mandato, com a sua
atuação parlamentar. Um destacado vereador jovem negro. E muito me
orgulha a sua passagem pelo Conselho Nacional de Juventude.
Raimundo, quando você foi presidente, o primeiro presidente do
Conselho Nacional de Juventude e da Sociedade Civil do Conselho
Estadual, primeiro e único, porque o Maranhão não tem mais Conselho
Estadual de Juventude. Podemos dizer apenas que você foi o primeiro
e único presidente da Sociedade Civil, depois o Rui, presidente do
Conselho Estadual de Juventude pelo poder público. E aí prestar essas
homenagens a você justa e necessária. Cumprimentar o senhor Mizael
Rocha, presidente da comissão de parlamento do CONJUVE. O Mizael
nos tempos de universidade dirigia o diretório acadêmico de Direito da
Universidade CEUMA, onde eu prestei o curso de Direito. E Mizael
tinha uma capacidade impressionante de mobilizar os estudantes,
porque mobilizar estudantes na rede pública de ensino é natural.
Mobilizar estudantes na rede particular é uma tarefa muito difícil. E
Mizael conseguia fazer isso. E um dos mobilizados por óbvio era eu,
né, e o Mizael era o meu líder estudantil na universidade Ceuma e
muito me orgulha saber que a Ordem dos Advogados do Brasil lhe
indica para ser o representante do Conselho Federal no Conselho
Nacional de Juventude, senhora Iziane Castro, diretora técnica do
Sampaio Basquete, jogadora de futebol, mulher de basquete, muito
obrigado pela sua presença, registro aqui os meus cumprimentos e
também de forma muito especial cumprimentar a Maria das Neves,
que é Presidente da Comissão de Políticas e programas do CONJUVE
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e representante da União brasileira de Mulheres, em seu nome Maria
das Neves quero cumprimentar a todas as mulheres desta Sessão Solene
e aproveitar para registrar a presença também do Davi Moraes, da
Juventude do PTB, que nos honra com a sua presença, o Douglas da
Juventude do Solidariedade Nacional, com a juventude estadual que
aqui também está, a juventude do PV que está um pouquinho distante
aqui de nós, mas isso não nos separa da relação, cumprimentar a Denise
Duarte, da Central Estudantil, dos estudantes em nome dela eu estender
os meus cumprimentos a todo o movimento estudantil, cumprimentar
o Adão Randerson de Colinas e Buriti Bravo, o Análio Junior que
representa aqui o ex-secretário de Estado da Juventude, Paulo Marinho
Junior, jovem vice-prefeito de Caxias e aqui registrar, assim como fez
o Roberto, o papel que vários que aqui estão nessa Sessão Solene,
exerceram para história da juventude no Maranhão, não tem como não
citar o nosso companheiro Felipe Klamt. O Felipe Klamt que foi
Coordenador Estadual de Juventude do governo Zé Reinaldo, há mais
de 10 anos, portanto e eu costumo dizer que foi ali onde quase tudo
começou, quando tudo quase começou Samuel Bastos. Eu digo começou
do ponto de vista institucional, o Felipe Klamt foi o primeiro gestor
Estadual de Juventude do Maranhão e eu digo quando tudo começou,
óbvio que antes dele os movimentos estudantis, Raimundo, sempre
estiveram muito organizado, mas foi a partir da ida de Felipe Klamt
com a visão muito técnica, precisa, que nós começamos a compreender
a importância da pauta de juventude na agenda pública. E o Felipe
Klamt com o projeto Caravana da Juventude, onde eu tive a
oportunidade de passar por um dos, conseguiu detectar e avivar vários
atores da Política Estadual de Juventude do Maranhão e o companheiro
Samuel Bastos que foi Secretário Executivo do Fórum Estadual de
Juventude em um de seus artigos relata muito bem este papel. Então,
Felipe, você é um dos homenageados e merece ser lembrado pela sua
história e pela sua importante colaboração nesse processo, Weverton
Rocha, Deputado Federal, que foi Presidente da UMES, está muito
bem representado aqui pela JS PDT. O Roberto Costa já citado aqui, o
André Campos, que foi Secretário de Juventude no Governo Roseana,
hoje Superintendente da FUNASA. Cito aqui também os outros
Secretários de Juventude o Carlos Filho, Paulo Marinho Júnior, alguns
com mais e menos colaboração mais que tiveram passagem por essa
história. O Paulo Romão da Juventude do PT, que é Secretário-adjunto
de Juventude do Governo do Estado; companheiro Rui Pires, Presidente
da UMES. Não tem como falar em movimento Estudantil no Maranhão,
sem falar no Rui Pires, foi Presidente da UMES em São Luís, Presidente
do Conselho Estadual de Juventude, o primeiro e único do Poder
Público também, cumprimentar aqui o Samuel que eu já citei, lembrar
do Ailton Barros, Glauber Leonardo, citar Ane Priscila, Lucivaldo
Lopes, a Clarissa, o Vandré, Ivaldo Rodrigues, nosso vereador, Ulysses,
Ana Paula Ribeiro, cito o nome de alguns e cometo a injustiça de não
lembrar e não citar o nome de tantos outros tão importante para esse
processo. Eu vou começar falando do contexto do Maranhão e depois
falo do contexto falo do contexto nacional que nos traz a essa Sessão
Solene. Eu cito esses nomes aqui do Maranhão até para que o Conselho
Nacional de Juventude aqui presente homenageado, conheço um pouco
da história do nosso estado, um estado muito vivo, muito ativo na
política da juventude para mostrá-los que nós temos vários atores na
política de juventude que não nasceram e não vieram de famílias
patriarcais no Maranhão, são pessoas que vieram de movimentos
estudantis, comunitários, de movimentos sociais que se preocuparam
em buscar transformar seus territórios, o local em que eles viviam e
alguns e cada um dos seus espaços ocupavam seus espaços de poder e
que compreenderam, Raimundo, que na ocupação desses espaços de
poder nós mantivemos uma relação institucional sincera e uma relação
institucional a bem daqueles que nós sempre buscamos lutar, essa
maturidade é muito importante, e quando o vereador Raimundo Penha
fala aqui da história, ela pauta uma preocupação muito pertinente que
nós não pudemos nos tornar apenas heróis dessa história. Nós
precisamos protagonizar a formação política de novos heróis, professor
Welington Gouvêa, e a formação política desses novos heróis passa

pelo fortalecimento de espaço da sociedade civil, por onde nós
frequentamos, Raimundo. E o Raimundo citou aqui por várias vezes o
Fórum Estadual de Juventude do Maranhão, que existe há mais de 15
anos, e que é um espaço da sociedade civil que reúne centenas de
entidades representativas das mais variadas formas de expressão da
juventude maranhense, e que foi o fórum responsável por contribuir
com a formação política, o estímulo de vários atores da Política Estadual
de Juventude. Infelizmente, esse espaço da sociedade civil se encontra
desarticulado, inclusive desrespeitado pelo Governo do Estado, quando
esse Fórum Estadual de Juventude elege os membros da sociedade civil
para compor o Conselho Estadual de Juventude e o Governador do
Maranhão não dá posse a esse Conselho. Eu peço até desculpas aos
representantes do Governo do Maranhão, eu não tenho costume de
fazer essas críticas públicas, mas espaços como esse da Assembleia
Legislativa, é um espaço muito importante para a gente ao homenagear
o Conselho Nacional de Juventude, aproveitar oportunidade para nos
perguntar em que ponto se encontra o fortalecimento da sociedade
civil no Estado do Maranhão, porque o Fórum estadual de Juventude,
Lucivaldo Lopes, nós que somos militantes desse espaço, se encontra
completamente desarticulado e completamente enfraquecido, e a gente
não reivindica, não critica e nem coloca em alto e bom som, a cobrança
ao governo maranhense nesse sentido. A gente pede a sensibilidade dos
gestores Paulo Romão, a Tatiana, ao próprio governador que constituiu
seu governo em diálogos e que após constituiu seu governo em diálogos
não pode deixar de manter o diálogo no exercício do poder. E aí feito
esse pedido sensível, ameno e muito humilde ao governo maranhense,
a gente aproveita para dizer o quanto é importante estimular os espaços
de controle social. No governo que passa por crises políticas como o
nosso, liderado pelo Presidente Michel Temer, nós não tivemos medo
de fortalecer os espaços de controle social, até porque quando você
constrói política pública com a participação social você acerta ou erra
em conjunto. E toda Política Nacional de Juventude que tem sido
desenvolvida na nossa gestão tem a participação direta do Conselho
Nacional de Juventude, primeiro que se não fortalecer esse espaço de
diálogo e de debate da sociedade é se contradizer com a nossa própria
história e a nossa história não nos permite chegar aos espaços de poder
e não fortalecer os espaços e não fortalecer os espaços que nos
projetaram a tal caminho. Fortalecer o Conselho Nacional de Juventude
é uma obrigação moral porque nós vimos do Conselho Estadual de
Juventude, nós vimos do Conselho Nacional de Juventude e nenhum
governo que pense estar em devida conexão com a sociedade pode
deixar de estimular a relação de controle social e estimular a participação
da sociedade civil na construção e na formulação da política pública é
remediar os problemas sociais com quem passa por esses problemas
sociais e o nosso governo tem dado o tratamento que o Conselho
Nacional de Juventude merece, um tratamento justo, de igual para
igual com autonomia de gestão, com autonomia financeira e com uma
parceria que nós temos avançado na construção da Política Pública.
Nós temos avançado com as ações do Brasil Mais Jovem, não porque
o secretário tem montado uma equipe tem se dedicado muito a fazer a
gestão, nós temos feito muito porque muitos têm dado disposição de
fazer, porque nós temos possibilitado abertura de espaços para que
todos os atores das mais variadas correntes políticas possam ter
oportunidade de contribuir. E nós compreendemos que a convivência,
inclusive com os divergentes ela é necessária, a divergência ela é o
principal elemento da democracia, quem não tiver a sensibilidade de
conviver com a divergência não merece ocupar nenhum lugar nos espaços
de poder, porque os espaços de poder estão a serviço do Estado
Democrático de Direito. E quando nós falamos de Estado Democrático,
nós estamos falando da permanente participação da sociedade que não
se dá apenas com o direito do voto na urna em outubro a cada dois
anos. A permanência e a participação da sociedade no seu pleno
exercício da cidadania se dá com a construção de Política Pública, e a
construção de Política Pública até é obra de execução de quem está no
Governo, mas um Governo sensível e não soberbo precisa valorizar os
espaços de participação social para construir a Política Pública que
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melhor reflete a decisão de um povo. E nós temos construído Política
Pública atendendo as resoluções das últimas três conferências nacional
de juventude, atendendo as estatísticas atuais que afligem o recorte
populacional dos jovens entre 15 a 29 anos e temos feito política
pública com a parceria das universidades, do Conselho Estadual de
Juventude, das entidades representativas desses movimentos. Porque
dessa forma o Governo na sua área finalística conseguirá compreender
os problemas sociais e apresentar os melhores remédios para cada
enfermidade que nós encontrarmos na sociedade. Portanto, é nessa
construção conjunta que a gente tem buscado pautar essa valorização.
E, Deputado Roberto Costa, esta sessão ela é muito justa, necessária,
porque ela homenageia o Conselho Nacional de Juventude, que, desde
2005, com a sua Lei nº 11.129, tem buscado atuar na participação e no
controle social do Governo na formulação dessas Políticas Públicas.
Esse conselho hoje fortalecido, através da sua gestão compartilhada,
Dr. Anderson Pavin, sua gestão técnica, com visão, sem enfrentamento
político e com muita boa vontade de construir esse espaço, esse espaço
plural dos jovens brasileiros. Vocês que são os homenageados dessa
Sessão Solene, continuarão com o apoio incondicional da nossa gestão.
O fortalecimento do Conselho Nacional de Juventude, é o fortalecimento
da Secretaria Nacional de Juventude, um Conjuve forte, é um CNJ
forte, é uma Política Pública para juventude tão forte tanto quanto e
nós vamos continuar com essa concepção. E na nossa gestão, nós
garantimos que esse conselho pudesse ter a abertura política que ele
precisava ter, atendendo as diretrizes do Estatuto da Juventude, a Lei
nº 12.852, o Presidente da República dava uma nova regulamentação a
Lei nº 11.129, e dar um novo formato de composição ao Conselho
Nacional de Juventude. Nós do governo que somos bem menores do
que a Sociedade Civil no Conselho Nacional de Juventude, temos apenas
20 assentos com 40 assentos da Sociedade Civil, e mantemos o formato
de grandeza da Sociedade Civil dentro do CONJUVE e na distribuição
de cadeiras. A metade, portanto, 20, da atual cadeira do Conselho
Nacional de Juventude, ela é destinada para as entidades de atuação
nacional de acordo com os 11 eixos temáticos do Estatuto da Juventude.
E as outras 50% destinadas numa divisão proporcional às cinco regiões
do país. Porque outrora um grupo de conselheiros formado por 40 da
Sociedade Civil e 20 do Poder Público, mas que todos juntos somavam
representatividade de somente 11 Estados, falavam por 27 da Unidade
Federativa. E a gente para falar de Política Pública para juventude de
verdade, precisa escutar os jovens de São Paulo, do Rio Grande do Sul,
do Paraná mais os de Roraima, o do Acre, o do Maranhão, o de Sergipe,
precisa escutar todas as regiões desse país. E esse Conselho, além de
plural do ponto de vista de atuação dos eixos fundamentais do Estatuto
da Juventude, é um Conselho Plural que respeita um país continental
como o nosso, com a sua grandeza, com as suas diferenças regionais. E
é nessa perspectiva que a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão presta essas homenagens ao Conselho, para dar um recado
muito grande para toda a sociedade da importância do fortalecimento
desses espaços, da importância da construção de um espaço de diálogo
com o povo brasileiro, com a juventude brasileira e o CONJUVE
representa isso, e nós não poderíamos, nós, Deputado Roberto Costa,
Vereador Raimundo Penha, nós que vimos os movimentos sociais do
Movimento Estudantil, que passamos pelo Fórum Estadual de
Juventude, que passamos pelo Conselho Estadual de Juventude e que
sabemos o tamanho da importância desses espaços, deixar de dar essa
homenagem ao Conselho Nacional da Juventude quando o conselho
homenageia o Maranhão, escolhendo este Estado para ser o primeiro a
visitá-lo nas suas reuniões descentralizadas, buscando dialogar com os
problemas que nós estamos passando, e buscando contribuir de forma
coerente com o Maranhão. Portanto, a homenagem que nós recebemos
de vocês, a recebê-los aqui no Estado, nós retribuímos através na
Assembleia pelo papel que vocês têm exercido. Sejam bem-vindos
mais uma vez ao Maranhão, a Assembleia, a Casa do Povo presta essa
homenagem, reitero, justa e necessária e terão o compromisso desta
gestão do Governo Federal de fortalecer esse espaço importante na
construção de um Brasil cada vez mais jovem. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Nós vamos agora, em nome da Assembleia e do
Presidente Othelino Neto, fazer a entrega de uns certificados em
homenagem a algumas figuras que deram uma contribuição para as
conquistas da juventude no Brasil e no Maranhão. E nós vamos chamar,
eu descerei inclusive junto com o Assis, para que a gente possa ir
chamando cada um dos homenageados para vir até a frente para fazemos
a entrega. Então nós vamos primeiramente chamar para fazer a entrega,
digamos até pela importância que nós estamos tendo nesses três dias
com a presença do Conselho Nacional de Juventude, homenagear aqui,
são dez conselheiros que vamos chamar do Conselho Nacional de
Juventude, a Mesa ampliada, na verdade, do CONJUV, para que possa
se dirigir até a frente, para que a gente possa fazer a entrega. A Mesa
Executiva, o Presidente Anderson Pavin Neto, que se dirija até a gente
Anderson, aqui que nós já iremos descer. O vice-presidente Marcos
Barão, o Secretário-Executivo, Saulo Spinele, nossa querida
representante de relações internacionais, a Kilvia Teixeira, a de
Programas Políticas, a Maria das Neves; do Parlamento, o presidente
Misael Mendes da Rocha Júnior; da comunicação, representante aqui
o Pedro Henrique, Tatiane dos Anjos; de Articulação e Diálogo, Jonathas
Santos; Comissão Especial de Inovação, Desiré Queiroz; Comissão
Especial para Acompanhamento do SINAJUVE, Neilson Amaral
Marques. Nós vamos chamar aqui agora o ex-secretário de Juventude,
Rafael Penha, que vai aqui representar o ex-secretário Deputado Federal,
Weverton Rocha. Chamar aqui o nosso querido Felipe Klan, André
Campos, Análio Júnior que está representando o Paulo Marinho. Nosso
querido também Paulo Romão. Chamar aqui os representantes, o
Raimundo Penha, Rui Oliveira Pires e Francisco de Assis Costa Filho,
antigos membros do Conselho Estadual. Chamar aqui pelo Fórum
Estadual de Juventude também para fazer homenagem a Tatiana Pereira,
Samuel Bastos, Ane Priscila, nosso amigo Lucivaldo Lopes, Clarice
Almeida, também Wellington Gouveia e Ana Paula Ribeiro. Chamar a
Denize aqui para representar o Vereador Ivaldo Rodrigues, e também
chamar o Valber Neto, também para ser aqui homenageado. E chamar
também o Derick também que é o conselheiro. O Lago ele não está
presente que ele está fazendo acompanhamento a família da Marcele,
mas chamar o Derick aqui para receber também como membro também
do conselho. Assis vamos entregar do Derick aqui em cima, vamos
fazer aqui que a gente entrega. Eu queria aqui antes de encerrar, na
verdade refazer aqui o nossos agradecimentos, mais uma vez, a todos
os conselheiros nacionais de juventude que estão aqui hoje no Maranhão,
que vieram participar da reunião do Conselho Nacional, dizer da nossa
alegria e satisfação de recebê-los a todos aqui, agradecer a presença das
pessoas que contribuíram com nosso movimento de juventude que
foram homenageados e foi um momento também importante até de
reencontro e como o Raimundo Penha falou, que a gente possa inclusive
motivar após esse período novamente toda uma reunião desse
movimento que foi sempre fortíssimo no Maranhão e que precisa ser
resgatado, para que possamos dar continuidade às conquistas da
juventude do Maranhão. Assis Filho, aos companheiros aqui da Mesa,
muito obrigado, mais uma vez, agradecer, Assis, pela presença sua
aqui enquanto Secretário Nacional da Juventude e também agradecer
ao Conselho Nacional de Juventude por ter escolhido São Luís, e que
nós sempre estaremos de braços abertos a todos vocês e que o conselho
que tenha esse papel fundamental de conquistas e que a juventude
brasileira possa ser sempre representada e muito bem representada.
Mais uma vez, agradecer, Assis, pela presença sua aqui enquanto
Secretário Nacional da Juventude e também agradecer ao Conselho
Nacional de Juventude por ter escolhido São Luís, e que nós sempre
estaremos de braços abertos a todos vocês e que o conselho que tenha
esse papel fundamental de conquistas e que a juventude brasileira
possa ser sempre representada e muito bem representada por todos
vocês. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
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