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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 24/09/2018 – 2ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO....................6 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........7 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR PV - PSD...........................6 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO...........6 MINUTOS
5. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......35 MINUTOS

REQUERIMENTO Nº 416 / 18
Senhor Presidente,

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 24/09/2018 – SEGUNDA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 206/18, de autoria do Senhor Deputado
Júnior Verde, que altera o inciso V, artigo 22 do Decreto Nº 19.833/03, que
dispõe sobre o plano de carreira dos Praças da Polícia Militar do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 008/18, de autoria da Senhora Deputada Valéria
Macedo, que envia Moção de Aplauso à Prefeitura Municipal de São Luís
pelo grande sucesso do Programa “Feirinha São Luís” realizada por meio
da Secretaria Municipal de Agricultura, Pesca e abastecimento (SEMAPA).
2. MOÇÃO Nº 009/18, de autoria do Senhor Deputado Prof.
Marco Aurélio, que envia Moção de Protesto à Medida Provisória (MP)
Nº 844/2018 que modifica a Lei Nacional de Saneamento para entregar o
setor à privatização, principalmente os serviços de abastecimento de água
e coleta e tratamento dos esgotos.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 20 DE SETEMBRO DE 2018.

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

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que, após
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada Mensagem de Aplausos e
Congratulações ao Instituto Bom Pastor, tendo em vista a conquista
da medalha de ouro pelas atletas do futsal feminino na etapa regional
dos Jogos Escolares da Juventude (JEJ) 2018.
Ressalta-se ainda que esses atletas representarão o Maranhão
na etapa nacional dos jogos, que ocorrerá em novembro no Rio Grande
do Norte, o que reforça este grande momento para nosso Estado.
Requeiro ainda que esta Mensagem seja estendida a todas as
atletas e comissão técnica do futsal feminino do Instituto Bom Pastor.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 18 DE SETEMBRO DE
2018. - EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 24.09.18
EM: 20.09.18

Termo de Ata referente a Centésima Nona Sessão
Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte de setembro de dois mil e dezoito.

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

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Eduardo Braide, Raimundo Cutrim, e Zé Inácio Lula.
Ausentes os Senhores Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Francisca Primo,
Glalbert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba, Josimar Maranhãozinho,
Júnior Verde, Léo Cunha, Marcos Caldas, Max Barros, Neto
Evangelista, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macedo,
Vinícius Louro e Wellington do Curso. O Presidente declarou que por
falta de “quórum” não haverá Sessão e para constar foi lavrado o
presente Termo de Ata, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 24 de setembro de 2018.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 12 DE SETEMBRO
DE 2018.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Bom dia a todos. Que Deus seja
louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas para o Estado do
Maranhão, para a sua população com mais de sete milhões de
habitantes. Sejam bem-vindos à Casa do Povo em nome do Presidente
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Othelino, Presidente desta Casa e de todos os Deputados estaduais. E
é em nome do povo, deste povo que nós defendemos aqui na Assembleia,
e invocando a proteção de Deus declaro aberta a Sessão Solene
convocada para a entrega da Medalha Manuel Beckman ao engenheiro
agrônomo Raimundo Coelho de Sousa, concedida por meio da Resolução
Legislativa n.º 882/2018, oriunda do Projeto de Resolução Legislativa
n.º 017/2018, de autoria do Deputado César Pires. Mas é com dever de
justiça que faço o registro, na manhã histórica deste 12 de setembro de
2018, que essa comenda, essa homenagem que vai ficar para os Anais
da Casa, na memória de todos nós, nas transmissões da TV Assembleia,
que é uma justa homenagem requerida pelo Deputado César Pires. E
nesta justa homenagem, eu não posso deixar de fazer o registro:
Primeiro, pela sensibilidade do Deputado César Pires; pelo respeito
que o Deputado César Pires tem dos demais pares nesta Casa. Um
Deputado honrado, um Deputado sério, um Deputado presente, um
Deputado que tem respeito dos demais pares do povo do Maranhão.
Segundo, esta justa homenagem, requerida pelo Deputado César Pires,
recebeu o aval, a assinatura de forma unânime por todos os Deputados
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E é com muito
honra que eu presido esta Sessão e é com muita honra que eu convido
para compor a Mesa, de forma especial, o Senhor Raimundo Coelho de
Sousa, homenageado desta Sessão Solene. Que nós possamos recebêlo de pé, por gentileza. Quero convidar, de forma especial, também o
Excelentíssimo Senhor Emerson Macedo, Secretário-Adjunto da
Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do
Maranhão. E também está nesta Sessão Solene não só para prestigiar,
mas também de forma especial para compor a Mesa desta manhã
histórica o Senhor Sebastião Anchieta, Presidente da Agência Estadual
de Defesa Agropecuária do Maranhão. Convidar, de forma especial,
também o Senhor Antônio Sousa Freitas, Vice-Presidente da Federação
do Comércio do Estado do Maranhão - Fecomercio. Senhor Antônio
Sousa, cabe-me o registro, o Deputado César Pires é tão atuante em
defesa da população que assim como o Deputado Wellington votamos
contra o aumento de impostos em defesa dos empresários, lojistas e a
sensibilidade de um homem que está aqui hoje homenageando um amigo
e que o Estado do Maranhão toma conhecimento desta justa homenagem
na manhã de hoje. Não podia deixar de fazer este registro das suas
ações parlamentares. Quero convidar, de forma especial, também o
Senhor Roberto Bastos, Gestor de Relações Institucionais da Fiema,
neste ato representado pelo Presidente Edilson Baldez. Convidar, de
forma especial, também o senhor César Viana, Ex-Secretário de Estado.
Senhoras e senhores, como o homenageado tem todo o direito, ele pede
também que seja convidado para fazer parte da Mesa o senhor José
Ilton, Presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado do
Maranhão. A nossa vida é repleta de símbolos, repleta de momentos. E
esses momentos são que constrói a nossa história durante a nossa
caminhada e o legado que deixamos. E, por conta disso, eu quero
convidar para fazer uso da palavra um dos melhores oradores que esta
Casa já viu, um amigo, professor, ex-reitor, ex-secretário de educação,
o amigo Deputado César Pires, para fazer uso da palavra.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Que Deus
abençoe a todos nós e continue a derramar copiosamente e sem medidas
as suas bênçãos sobre todos nós, sobre os nossos sonhos, sobre as
nossas vidas, pessoal e familiar. Sua Exa. Senhor Deputado Wellington
do Curso, neste ato presidindo esta Sessão Solene; Senhor Raimundo
Coelho de Sousa, homenageado desta Sessão Solene por unanimidade
dos meus pares; Senhor Dr. Emerson Macedo, Secretário Adjunto de
Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca; Senhor José Hilton, Presidente
da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado; Senhor Sebastião
Anchieta, Presidente da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do
Maranhão; Senhor Antônio, de Sousa Freitas, Vice-presidente da
Federação do Comércio do Estado – Fecomercio; Senhor Roberto
Bastos, Gestor de Relações Institucionais da FIEMA, neste ato
representando o Senhor Presidente Edilson Baldez; senhores familiares
de Raimundo Coelho, senhores convidados, quero aqui fazer registro
também à imortal pessoa que eu conheço há duzentos anos aqui
presente, ao nosso querido Figueiredo. E em nome dele fazer as
saudações a todos que estão aqui presentes. Senhores e senhores do
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Cerimonial, imprensa que neste momento nos dá o prazer de fazer a
cobertura. É concebida a honra, Raimundo, e a mais alta das minhas
deferências, pessoal e institucional, por meio do meu requerimento,
pelo qual esta Casa rende-se diante dos fatos e nos concede a maior
honraria que ela pode instituir. Razões não faltam para que ela possa
chegar a fazê-lo e faz imbuída e certificada do teu passado. Mas quem
é Raimundo Coelho? De onde tu conheces para merecer tanto? Por
uma feliz coincidência que o destino está a nos oferecer, eu, reitor,
entra um cidadão no meu gabinete com uma pauta nada mais nada
menos do que com a vontade de qualificar os seus professores. Fez ali
um compromisso comigo: “César, eu tenho 600 professores para
qualificar. O que tu podes fazer para melhorar a educação do meu
município?”. Ele se referia evidentemente à Fortuna e aquele cidadão
era nada mais nada menos que o prefeito daquela casa, daquela
instituição. Dali começaram muitas outras opções que me levaram a
conhecer Raimundo e do conhecimento daquele prefeito fantástico que
viu, não na reforma da escola, não nas pinturas da escola, mas na
transformação da educação e, sobretudo, pelo cérebro qualificado.
Começamos, então, a criar uma amálgama entre aquilo que pensava e
que aquele reitor pensa até hoje. Não há educação de qualidade. Nós
discutíamos muito, Raimundo, sem que primeiro qualificássemos os
nossos professores. Se hoje aqueles professores, todos de Fortuna,
alcançaram patamares significativos, foi graças ao teu trabalho, à tua
vontade de poder fazer o que eles são hoje. E por aí nós começamos a
penetrar em Fortuna, a caminhar junto com Fortuna, mas lá eu conheci
outros caminhos que Raimundo começava a fazer. Raimundo tornouse, como prefeito, um dos prefeitos mais produtivos daquela região.
Naquela época, como reitor, eu começava a ver o Centro de Ciências
Agrárias, do qual nós temos professores aqui, como César Viana, o
mais fantástico técnico daqui do Maranhão, mas aqui também o Pessoa.
Começamos a trabalhar essas situações todas e Raimundo trabalhava
ali a questão do arroz, a questão da mandioca. Eu sei que dava uma
dificuldade grande em relação a isso, mas ele fazia já os levantamentos
e criava metas em relação à produtividade por aquela questão de
hectares. Passei a ver outro homem também, preocupado com a
qualificação, com outro tipo de qualificação, que era dos setores mais
produtivos do Brasil, ou seja, o agronegócio. E aí eu digo para vocês
que eu conheci uma das pessoas mais, sem sombra de dúvidas, dedicadas
à agricultura do Maranhão, que faz sem tréguas e sem trincheira a sua
vontade de poder transformar essa agricultura. Por tudo isso, Raimundo,
por acreditar que o cérebro é que qualifica uma educação e por estar
embutida dentro do teu coração uma vontade de transformar o Maranhão
pelos setores mais produtivos é que eu me rendi também a você, não
só como amigo, mas como profissional que sou e poder te prestar essa
homenagem. É uma das mais justas homenagens que nós prestamos
nesta Casa, não é por favor, não é para cultivar, não é para criar
amizade, é apenas para reconhecer a tua história e o teu passado que
dignifica qualquer um e a tantos quantos podem se aventurar em
qualquer setor público. A tua presença, nos vários setores onde tu
estivestes, não há mágoa, não há mácula, não há nada que arranhe a tua
dignidade. Pelo contrário, tu és na verdade um batalhador, que faz do
teu carro e do teu pensamento uma vontade de transformar o Maranhão.
Onde tu estás, Raimundo? “Em Balsas”. Onde tu estás, Raimundo?
“Fortuna”. Onde tu estás, Raimundo? “Em Codó. Estou chegando no
teu Codó”. E foi a última vez que falei contigo. Quando tu disseste:
“César, tu estás onde”? Em Codó. Estou entrando em Codó. O
Raimundo procurou quem lá para trabalhar? Talmirzinho. Quem é
Talmirzinho? Presidente da Associação dos Criadores de Codó. Essa é
uma história linda de uma pessoa que faz culto àquilo que ele acredita,
que coloca como pressuposto básico do desenvolvimento o trabalho.
É como, na verdade, os protestantes americanos que acham que para
poder chegar a Deidade, chegar a Deus, só pelo labor. Portanto, você
tem espaço garantido no céu, porque no meu coração e de todos vocês
aqui eu sei que ele já tem e já tem há muito tempo. Raimundo Coelho
é filho de seu Jaime Coelho, que é um imortal, ele e o Pessoa vão
transitar por aí pelo mundo sem ser um zumbi. E da dona Sebastiana,
casou-se com a Dra. Alice, a quem eu tenho respeito, muito, e é pai de
Larissa, médica, do Yuri, meu vice-Prefeito, do Gustavo e avô do
Felipe, que Raimundo Caduca. E assim, Raimundo, é que a tua história
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vai contada, fragmentada aos pedaços para depois se construir, na
verdade, um livro, que é o livro da tua história, o livro de Raimundo
Coelho e que eu não me aventuraria nunca, em um pequeno espaço de
tempo, e através do século tentar contar dada a dimensão que tu deste
à tua própria vida. Tem aqui um arrazoado do qual eu não vou me
permitir, mas vou querer apenas pinçar alguns momentos passados de
Raimundo Coelho, mais na questão do momento. É do Conselho
Deliberativo da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, do
Conselho Temático de Política Econômica Legislativa da Fiema,
Conselho Estadual do Meio Ambiente, representante do Sistema Faema/
Senar, vice-Presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, Presidente
do Conselho Fiscal da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
De tudo isso, tudo importante, mas Raimundo também que foi
conselheiro da minha querida Uema. Você, na verdade Raimundo,
peregrinou, capilarizou com teu trabalho e tua vocação pela agricultura
em vários locais deste Maranhão. E ele é um sujeito que se associa a
cérebros qualificados como estou vendo aqui e na Mesa, que deixa uma
história fantástica a todos nós. E assim, Raimundo, encerro dizendo o
seguinte, eu queria ter inúmeros Raimundos para eu poder prestar
homenagem aqui. Aí eu também me imortalizaria. Eu ficaria feliz de
deixar nos Anais desta Casa passagens tão bonitas como a tua, que
ninguém se aventuraria, por mais perverso que fosse, a tentar mitigar,
a tentar colocar um dedo sequer para dizer o contrário do que estou
dizendo aqui. E olha que estou sendo extremamente racional naquilo
que estou falando, porque já não era mais um texto, já não era mais um
capítulo, é um livro fantástico que a cada um que fosse contado aqui e
adicionasse em cada pensamento, em cada palavra de cada um daria um
livro dizendo assim: Raimundo, você é querido, você é fantástico, você
é competente e, acima de tudo, meu amigo. Sucesso, Raimundo, e
esteja de posse agora do maior reconhecimento que esta Casa faz que
é a Medalha Manuel Beckman, que eu terei o prazer de colocá-la no
seu pescoço para você guardar no seu coração e no criado mudo de sua
casa. Sucesso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Aproveitando, o Deputado Cesar Pires,
após o seu pronunciamento, já veio cumprimentar todos que estão
compondo a Mesa, para que o Deputado César Pires permaneça para
que ele possa fazer a entrega da Medalha Manuel Beckman ao Senhor
Raimundo Coelho de Sousa. No Estado Democrático de Direito, nós
temos os três Poderes constituídos, independentes e harmônicos entre
si. Nós, representantes do Poder Legislativo, temos a grata satisfação
e a honra de conceder esta homenagem, e aí como já foi externado pelo
autor do requerimento, Deputado César Pires, cabe-me fazer
simplesmente não um pronunciamento, mas uma justificativa deste
momento. E ao fazer essa justificativa, eu quero fazer algo que é, ou
deve ser permanentemente guardado em nossos corações, que é a
gratidão. E eu quero agradecer agora ao Deputado César Pires, de
público, a oportunidade de, mais uma vez, a seu convite, presidir uma
Sessão Solene. E o porquê da gratidão? Gratidão tem que permear os
nossos corações porque diante de um mundo tão atribulado, tão corrido,
em que as pessoas não se cumprimentam, que as pessoas não se acham
humildes o suficiente, às vezes, até para dar um bom dia, as pessoas
não se olham nos olhos, se escondem atrás de um cargo, de um curso
superior e, às vezes, até do Poder Legislativo. Só que hoje o Poder
Legislativo não faz isso, hoje, por meio de um dos deputados mais
atuantes desta Casa, Deputado César Pires, o Poder Legislativo faz
diferente. O Poder Legislativo, um dos Poderes Constituídos, o Poder
Legislativo, com toda sua autoridade, traz para esta Casa um cidadão
que contribui para o crescimento desse Estado, que acredita num Estado
melhor. E a todos os seus familiares e amigos que vieram a esta
Solenidade, que vieram a Casa do Povo, recebendo o convite do
homenageado e Deputado César Pires. Hoje a Assembleia Legislativa
se dobra diante do homenageado para dizer a ele quão importante é
essa Comenda e quão importante é o homenageado para o Estado do
Maranhão, para a sua população. E essa justa homenagem não poderia
ser coroada com um brilho maior se não tivesse continuidade com a
presidência da Sessão Solene sendo compartilhada ou continuada pelo
amigo que eu respeito, que eu tenho carinho. Meu professor, meu

SEGUNDA-FEIRA, 24 DE SETEMBRO DE 2018

5

Deputado, meu bom pai, meu bom filho, meu bom Deputado, meu
bom amigo. Temos a honra de dar continuidade, presidindo essa Sessão.
É o mínimo que eu posso fazer na manhã de hoje em nome do
homenageado e em nome desta Casa. Ocupe o seu lugar de destaque
presidindo essa Sessão. Homenageado, que Deus estenda as suas mãos
poderosas sobre a sua vida e tudo o que tu tocares continue sendo
próspero, continue sendo abençoado e que tu continues motivando,
orientando e que a tua existência na terra continue dando continuidade
ao que tu já fazes, fazendo com que outras pessoas sejam valorizadas,
sejam reconhecidas. E na manhã de hoje o reconhecimento que tu tens
pelo teu trabalho, a Assembleia Legislativa faz isso. Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão, sobre a sua
população, sobre o homenageado e sobre o nosso querido Deputado
César Pires. e que o livre de todo o mal, de toda a falsidade, de toda a
covardia e que o proteja sempre. Que Deus abençoe a todos e obrigado
por terem vindo à Casa do Povo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Concedo a palavra ao Dr. Raimundo Coelho,
homenageado desta Sessão Solene.
O SENHOR DR. RAIMUNDO COELHO DE SOUSA –
Excelentíssimo Senhor Deputado César Pires, autor da Proposição e
nesse momento presidindo esta Solenidade. Excelentíssimo Senhor
Emerson Macedo, Secretário da Agricultura e Pecuária do Estado do
Maranhão em Exercício. Senhor Sebastião Anchieta, Presidente da
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Estado do Maranhão.
Antônio Freitas, Vice-Presidente da Federação do Comércio do Estado
do Maranhão. Roberto Bastos, representando aqui a Federação das
Indústrias do Estado do Maranhão. César Viana, nosso guru, nosso
professor. José Hilton, Presidente em exercício da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão e Vice-presidente do
Conselho Deliberativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.
Quero também aproveitar e citar o nosso Antônio Luís Batista de
Figueiredo, Superintendente do Senar. Marco Aurélio, Secretário
Adjunto da Secretaria do Planejamento do Estado do Maranhão, além
de outros companheiros. Não dá para citar todos. Bom dia a todos e a
todas. Deputado César Pires, às vezes, depois que eu recebi a decisão
desta Casa, eu fiquei a pensar por que razão estão me homenageando.
O que levou um deputado estadual dos mais conceituados deste estado
a levar proposta para seus pares para que o Raimundo Coelho recebesse
tão digna homenagem? Nessas horas, Deputado, a gente começa a
olhar para trás. O que aconteceu para trás? Por que o menino que
nasceu num povoado chamado Lagoa da Fortuna, ainda povoado do
município de Colinas, que começou desde cedo a trabalhar na roça no
toco, aprendendo todas as artes da roça do toco que é brocar, derrubar,
cortar, cercar, fazer, colher vara, queimar e depois plantar, colher,
capinar, quer dizer, tudo dessa arte eu aprendi ainda na adolescência,
então, como é que gente, que nasceu lá e cresceu assim, pode ser
homenageado na Casa maior que representa o povo do estado do
Maranhão? Aí lembro também, Deputado, me remeto também a um
dia nesse povoado, acabou o ensino maior que tinha lá, que era o
quarto ano primário. Depois do quarto ano primário, eu não tinha mais
o que fazer a não ser amolar a foicinha e ir para roça. Isso que aconteceu.
De repente chega uma notícia de um município vizinho, chamado Buriti
Bravo, onde alguém, montado em um cavalo, bateu na porta do meu
pai e da minha mãe trazendo um bilhetinho que dizia que, no Buriti
Bravo, estava se instalando pela primeira vez um ginásio, o Ginásio
Presidente Kennedy. No dia seguinte, teria um seletivo, um exame de
admissão e que era para mandar o Raimundo. Foi uma tia minha,
chamada Rita Coelho, irmã do meu pai, que era professora lá e mandou
o bilhetinho para mim e a Buriti Bravo. Aí o que eu fiz? Eu estava em
casa já quase na hora de fazer o meu dever de filho do lavrador, Jaime
Coelho. Qual era esse dever? Era botar carga no jumento, botar lá as
bacias de comida, montar a carga e ir para a roça levar a comida para os
trabalhadores e já levar também minhas ferramentas de trabalho. De
repente chega essa notícia que me deu assim uma coragem, uma vontade
de romper com essa história de ali ficar na roça e buscar conhecimento.
Acho que Deus nessa hora ilumina a gente para a gente tomar essas
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atitudes, não é? E tomei essa atitude. Fui ao meu avô, ele tinha lá, eu
sabia que de jumento, se eu fosse, eu não chegava a tempo, viu gente?
Naquele tempo era só vareda, não tinha ainda a estrada, a gente ia por
dentro da mata mesmo. E de repente meu avô estava com uma burra lá,
selei a burra e fui, atravessei o rio Itapecuru e começamos a andar. Mas
antes de sair eu falei com o meu avô, Pepêca. O nome dele é Pedro, mas
é Pepêca, chamo assim carinhosamente. E eu disse: ‘Pepêca, tem um
detalhe, depois que atravessar o rio Itapecuru, aí eu não sei ir para
Buriti Bravo, eu nunca fui lá’. E de repente ele disse: “Pode soltar a
burra que ela vai, ela te leva para a casa da Rita, é acostumada a ir para
lá”. E a burra me levou. No dia seguinte, às 7h da manhã, varei a noite
inteira montado nessa burra, no dia seguinte eu estava em Buriti Bravo
na casa da minha tia e ela muito preocupada já mandou tomar banho,
tomar café porque 8h já era a prova. Fui fazer a prova, gente. Fiz a
prova e fui aprovado. Iniciei o Ginásio lá. E lá, professor Deputado
César Pires, eu comecei a imaginar que o mundo era outro, não era só
aquele de Fortuna, de repente o diretor dessa escola era nada mais nada
menos do que o imortal Jomar Moraes, que todos vocês conhecem,
naquele tempo militar, mas foi quem lutou para implantar esse ginásio,
lá no Buriti Bravo. E ele já organizou um Grêmio Estudantil, um aspecto
representando, tipo assim, um sistema administrativo de um Estado
onde era governador, secretários estudantis, e lá eu já entrei nesse
movimento e de repente já me tornei o primeiro governador eleito
estudantil do município de Buriti Bravo, fazendo duas promessas de
salas de aula. Eram 04 salas de aulas, em cada sala dessa eu ia fazer as
promessas. E as promessas que eu fazia eram as seguintes: ‘me elejam
governador desse Grêmio Estudantil que eu vou fazer um movimento
na cidade para juntar garrafas e tijolos para a gente construir a sede
desse ginásio’. E assim fizemos. Foi um movimento muito grande,
aconteceu, mas de repente aconteceu uma outra oportunidade e essa
oportunidade surgiu quando o homem estava conquistando a lua e
nessa história da conquista à lua o ginásio mais bem adiantado, bem
estruturado de Colinas, Centro Estudantil Colinense, mandou convite
para todos os municípios que iria fazer um ciclo de estudo sobre a
‘Ciência e a conquista à lua’. Lá vai eu juntar, em cima de um caminhão,
colegas, fomos para lá para esse ciclo de estudo e nesse ciclo de estudo,
gente, ao terminar trabalhei bastante porque sempre gostei de trabalhar,
onde eu estou meu símbolo é trabalho, e ao trabalhar eu estava já
subindo no caminhão pra voltar quando alguém me procurou, o professor
Macedo, que todos vocês conhecem muito bem, mas naquele padre
Macedo, hoje professor Macedo, rapaz disse professor está lá na
diretoria quer falar com Raimundo Coelho, quem é o Raimundo Coelho
aí? Eu disse: Sou eu, pois vá lá que o professor está esperando você,
pedi pra parar o carro, “para aí que vou lá”, e o professor foi logo me
dizendo: “Eu gostei muito do seu trabalho aqui” então, nada contra o
ginásio de Buriti Bravo, Jomar é uma pessoa muito competente, mas
aqui está muito mais estruturado e eu gostaria que você viesse estudar
em Colinas, eu disse: Mas por que, professor? Olha você trabalha
muito nesse ciclo de estudo, você de dedicou, e eu gostei muito disso
aí, acho que a gente precisa de pessoas assim, e, de repente, eu disse:
“Eu não posso porque lá no Buriti Bravo quem me sustenta é minha
tia, aqui eu não tenho quem me sustente nem onde morar”, e ele disse:
“Não, você vai moral na casa paroquial junto comigo, só pedir pra sua
tia pra liberar você e você vem para cá.” Falei com minha tia, ela
mandou falar com meu pai, falei com meu pai, terminei indo para
Colinas, mas quando chego em Colinas o movimento era outro era um
grêmio, movimento estudantil era outro, era o grêmio Pio XII e o
grêmio Pio XII a estrutura era como se fosse do País, era presidente
estudantil, era senador estudantil, era deputado estudantil, ministérios
estudantis, cada um no seu ramo, e assim eu entrei logo nesse
movimento, já fui nas salas de aula também prometer coisas, mas não
prometi mais construir que lá já estava tudo construído, já prometi,
gente, foi fazer um mural, um jornal, um mural, onde todos os jovens
pudessem ler as notícias do mundo e me elegeram deputado, com essa
proposta, e eu fiz o mural, e eu ficava assim feliz de chegar no ginásio,
no Centro Estudantil Colinense, e ver aquela fila de estudante ali lendo
aquele mural, e o mundo que eu botei nele, o Marco Aurélio aqui é um
dos que quis copiar lá na Universidade Estadual do Maranhão, na
UEMA, onde nós estudamos, meu colega de aula, o Marco Aurélio, o
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nome dele é Zoiudo, e o Zoiudo chegou até São Luís. Bom, gente, o
certo é que terminou minha temporada, não terminou por que depois
eu fui candidato a Senador, aí fui de lá, aí fui presidente do congresso
estudantil e elaboramos a primeira constituição do grêmio Pio XII de
Colinas, está lá sancionada por nós, como Presidente do Congresso
Estudantil, lá de Colinas. Depois cheguei em Fortuna, eu meu pai
disse: Meu filho, bote um comércio, comece a trabalhar por aqui em
outras coisas, você fez o ginásio. Eu disse: Não, papai, eu vou estudar.
Me aventurei, vim para São Luís, aqui em São Luís eu fiz algumas
coisas para poder sobreviver, eu fui até, como se diz, um trocador de
ônibus, da empresa Santa Rita, fui trocador de ônibus. E depois de
trocador de ônibus, eu passei a ser uma espécie de gerente da empresa,
e depois eu fiz exame de admissão para o Liceu, estudei no Liceu
Maranhense, escola pública, naquele tempo, e depois fiz a Universidade
porque era óbvio, agronomia, engenheiro agrônomo, com essa história
toda não tinha outro jeito, era fazer Engenharia Agronômica e fiz,
estudei na Uema logo, logo eu já estava Vice-Presidente do Diretório
Acadêmico. O primeiro Congresso Estudantil, pós ou ainda já se
rompendo com a época do regime militar, foi em Curitiba. O meu
Presidente Gonzaga não teve coragem de ir com medo de ser preso,
mas eu tive coragem de ir. Fui representando os estudantes da Uema lá
em Curitiba. E lá participei desse Congresso. O palestrante que
assustava todo mundo não era nada menos do que Paulo Brossard.
Vejam como as coisas mudam. De lá para cá, mudou tanto. Então Paulo
Brossard era realmente o perigo da época. Mas foi muito bom. Aprendi
muita coisa. Retornei para São Luís e, ao me formar, gente, eu fui logo
chamado por um outro Agrônomo, chamado Francisco Coelho, que
nós temos um grau de parentesco também meio distante, mas temos. E
Francisco Coelho me convidou para eu ser funcionário da Federação da
Agricultura e Pecuária do Estado do Maranhão. Como funcionário lá
na Federação da Agricultura, logo passou algum tempo, eu comecei dar
assessoria também para o Secretário de Irrigação da época, que está
sentado ali, César Viana, meu professor da Uema. Me pegou algumas
vezes dormindo em cima da mesa porque eu saía do trabalho, que era
no fundo de Revenda, eu saía do trabalho e ia direto para a Uema. E lá
eu chegava cansado. Gostava de dormir em cima da mesa enquanto o
professor chegava. E ele chegava e me acordava lá. E eu ia assistir
minhas aulas. Bom, gente, o certo é que lá da Federação da Agricultura
demorou pouco. Dois anos, três anos depois, eu já estava convocado
para ser um candidato a presidente da Federação da Agricultura e
Pecuária do Estado do Maranhão. Aceitei, fui eleito. E logo dois anos
depois fui convocado para uma das sessões de que eu tenho muito
orgulho de falar. Foi uma assembleia geral em Brasília. E essa assembleia
geral tinha duas finalidades, estava convocada a Embrapa - Empresa
Brasileira de Pesquisa Agropecuária do Brasil. A Embrapa ia nos dizer
nessa assembleia uma coisa: por que o Brasil, nos anos 80 para trás,
era importador de alimentos e, de repente, o Brasil, entrando nos anos
90, já estava virando a página e sendo exportador de alimentos. Essa
era a resposta que a gente queria saber. O que que estava acontecendo?
E a resposta veio via Embrapa. Ela nos diz que tem aí uns 10% dos
Produtores Rurais do Brasil fazendo a diferença. E a diferença está no
conhecimento. No conhecimento, eu repito essa palavra para gente
perceber o quanto que é importante a educação, o quanto que é
importante o conhecimento. Através do conhecimento, esses 10% de
pequenos, médios e grandes, independentemente de tamanho de
propriedade de unidades produtivas, estavam avançando, aumentando
a produtividade. Trabalhando sempre no mesmo lugar e aumentando
cada vez mais a produção naquele mesmo lugar. Isso é tecnologia. Isso
é conhecimento. E aí nós, nesse momento, tivemos um sonho. Se a
gente incorporar 90% dos produtores rurais do Brasil que não têm
conhecimento, se a gente incorporar, o Brasil vai ser o celeiro do mundo.
Naquele tempo vocês lembram que falavam que o Brasil seria o celeiro
do mundo. Começou nesse movimento e nós decidimos, naquele
momento, imitar as nossas coirmãs, Federação das Indústrias, Federação
do Comércio e outras federações, e também criamos o nosso sistema
AS. Foi ali que nós criamos com muito orgulho o nosso Senar (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), com a finalidade de levar
conhecimento para as pequenas comunidades rurais espalhadas por
esse Brasil inteiro, para os agricultores nesse Brasil inteiro, para a mão
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de obra, preparar a mão de obra para esse Brasil inteiro, ao mesmo
tempo com viés de promoção social que envolve parte da educação,
saúde, artesanato e outras coisas mais. A partir dali me deu, assim, uma
vontade tão grande de trabalhar mais e mais, mas, ao chegar e ao sair de
lá, vim com umas incumbências. Todos os presidentes das federações
de agricultura dos estados precisam instalar nos seus estados este
Senar e aí eu chegar com a responsabilidade de instalar este Senar aqui
no Maranhão. E um problema, a dúvida de por onde começar. Eu
começo por onde? Eu começo por vários municípios ou por um
município? Aquele medo que dá por ser um projeto novo que pode não
dar certo e a gente ter vergonha de ter começado e depois: cadê, acabou?
O que foi? E aí eu resolvi começar pelo não mais povoado, que não era
povoado, já era município, comecei pelo o município de Fortuna, a
minha terra. Tipo assim: se não der certo, só Fortuna vai saber que um
dia aconteceu esse tal de Senar. Se não der certo, a gente não leva para
o Maranhão inteiro. Mas eu levei para lá e deu certo, deu tão certo que
depois me convocaram para aceitar uma candidatura a prefeito. Fui
prefeito e aí foi o tempo em que o César pegou daqui para frente, o
César Pires. E sabe o que que eu fiz? Eu, naquela mania de diagnóstico,
minha mulher médica sempre falou em diagnóstico, paciente, a gente
acaba habituando com essas palavras. Aí eu disse: “Olha, vou fazer o
seguinte: eu vou pedir para a Universidade Federal do Maranhão fazer
um diagnóstico desse paciente chamado Fortuna”. A universidade fez
o diagnóstico, só que esse diagnóstico foi muito ruim, o diagnóstico
apontava uma grande concentração de terra na mão de três pessoas
mais ou menos que se diziam donas de tudo, nenhuma de Fortuna,
todas de fora, e 90% das pessoas que trabalhavam nas suas roças,
todos posseiros, ninguém dono legítimo daquelas pequenas unidades
produtivas. O IDH era o segundo pior da região de Presidente Dutra.
Mortalidade infantil lá em cima. 39% de analfabetos. Um caos! Esse
caos me deixou muito para baixo. No entanto, foi refeito e ao ser
refeito convoquei a população, as lideranças principalmente, os mais
entendidos professores e nós tomamos a decisão de começar pela
situação da terra, educação e saúde. Gente, no final, contratei, contratei
não, fiz convênio com o Iterma e, no final do meu segundo mandato, eu
consegui entregar mais de 800 títulos de terras para os posseiros no
momento que o Iterma foi para lá e nos disse que aquelas três pessoas
não eram donas de todas as terras, 93 mil hectares, eles eram donos de
25 mil. Então 63 mil nós registramos no cartório em nome do Estado e
foi possível entregar títulos de terras para todas essas pessoas,
ultrapassando 800 títulos de terras. O financiamento crédito rural que
era em torno de 300.000 média/ano, subiu para 5 milhões média/ano no
final do meu segundo mandato. Aí fez a revolução. Eu fui pegar no pé
do César Pires e disse: ‘Doutor César, olha, é assim, analfabetos e tal,
só seis pessoas de nível superior, como é que eu faço para avançar na
educação, porque eu entendo que a educação e a produção para lá é a
vocação, é a saída’. E aí o César se compadeceu, mas não foi a visão
dele. A visão dele, que é essa também da educação, a educação faz a
transformação, ele sempre foi dessa área e a gente fez um grande trabalho
no Procad. O certo é que quando também terminou o meu segundo
mandato, só já eram 13% de analfabetos e 99% dos professores do
município, todos com nível superior, graças ao Procad colocado lá
pelo então Reitor César Pires. Gente, essa evolução me deu uma
convicção fantástica. Quer desenvolver um território, seja uma
comunidade, seja um Estado, seja um país, quer desenvolver? Invista
na educação e na vocação. Se a vocação é agropecuária, invista na
agropecuária. Se a vocação é Turismo, invista no Turismo. Porque faz
a diferença. O resultado é que depois desse trabalho inteiro, nosso, já
éramos o segundo IDH também do município, da região de Presidente
Dutra. Perdemos só para Presidente Dutra, mas naquele tempo nós
chegamos ao segundo IDH da região. Bom, gente, essa história que
estou contando é para ver se realmente vocês que estão aqui e os
Deputados que com certeza vão saber dessas notícias, os que não
estão aqui e os que estão nos ouvindo, será que valeu a pena, realmente,
me dar esta Medalha? Será que essa história contada é importante para
o Maranhão? E o melhor, é que depois de tudo isso fui chamado para
ser Diretor de Pesquisa da Agerp, por conta desse trabalho em Fortuna,
depois Secretário-Adjunto da Agricultura e Pecuária do Estado do
Maranhão também por conta disso. E agora, recentemente, retornei
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para essas atividades que o Dr. César Pires leu aqui. Essa representação
dos agricultores de novo, dos produtores de novo, do Senar, do Sebrae,
na CNA. Que dizer, estamos aí nessa caminhada e tenho a impressão
que nós temos, nós do setor agropecuário, nós da educação temos uma
grande tarefa para realizar neste Estado do Maranhão, para que este
Estado do Maranhão seja não um dos Estados que importa alimentos
como o Brasil era nos anos 80, mas um Estado que vai exportar muitos
alimentos para aqueles Estados que não têm a vocação agropecuária
como nós temos. Que Deus ilumine a todos vocês e que todos vocês
possam estar junto conosco nessa caminhada, porque coragem para
andar, coragem para caminhar, coragem para mostrar essa realidade do
Maranhão ainda resta um bocado aqui na minha cabeça e nas minhas
intenções, muito obrigado a todos vocês.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Quero também dizer que, Sebastião Anchieta, que
você sempre foi um, o Sebastião também é um imortal, viu pessoal, ele
e eu, tivemos a oportunidade de trabalhar juntos, quando eu Presidente
do Conselho Regional de Medicina Veterinária. O Sebastião sempre
me deu e continua dando um abraço grande em toda a nossa classe de
veterinária. Ela te deve, Sebastião. Dizer também que César Viana,
Raimundo, com o mesmo modus operandis que tu fizeste e, por
coincidência, 02 agrônomos, também quando o César deixou o
município de Miranda como Prefeito, ele também deixou com
indicadores significativos em relação à qualificação de profissionais
porque ele trilhou também esse mesmo caminho, a vocês dois as minhas
saudações por entenderem da educação como pressuposto básico de
qualquer desenvolvimento, e eu continuo, Raimundo, dizendo e
agradecendo a presença de todos, dizer que esta Casa ela fica feliz com
essa homenagem prestada a você com as pessoas que estão aqui também
prestigiando pelo número de cérebros qualificados, e eu tenho por
conta do cérebro qualificado que tem aqui, César Viana, dizer uma
citação de Tomas Jefferson, não, perdão, foi de John Kennedy, ela
estava lá e foi dar o Prêmio Nobel, receber com um jantar vários cientistas
que receberam o Prêmio Nobel e o americano está sem sombra de
dúvida na ponta deles todos. E chegou lá e alguém disse assim:
Presidente, aqui está sem sombra de dúvida o maior metro quadrado de
profissionais qualificados do mundo, ele dizia assim: “Não, exceto
quando Thomas Jefferson jantava sozinho”, pensa a barbaridade que é
o conhecimento, como esse cara, Thomas Jefferson, foi importante.
Então eu sempre pugnei por isso, aquilo que eu não pude fazer eu me
espelho naqueles que podem, naqueles que têm conhecimento em relação
a essa situação e também já essa de John Kennedy, uma citação de
Thomas Jefferson, para dizer da importância dessas pessoas que estão
aqui que a Assembleia entende assim, pelo menos, eu, como mentes
extremamente valiosas, quando perguntaram: Jefferson, o que queres
que coloque no teu epitáfio? Ele disse: Aqui jaz o fundador da
Universidade de Virginia. E aí o povo: Mas, Jefferson, tu lutaste pelo
direito humano, tu ajudaste a escrever os direitos humanos no aspecto
mundial, espelhou a Constituição de Tales Mileto. Ele disse: Não há
direitos humanos sem educação. Portanto, tanto você, como vocês
estão de parabéns por entender que conhecimento é importante, também
no setor pecuário no setor da produção não há outra forma que seja o
conhecimento. Raimundo, parabéns, sucesso com tua Medalha, cultua
ela não pelo valor dela, mas pelo sentimento que eu tenho no coração
por reconhecer esta tua homenagem, muito obrigado. Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão Solene.
Sessão Solene de Entrega da M edalha do M érito
Legislativo Manuel Beckman ao empresário Senhor Antônio
Oliveira Júnior, realizada na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em dezenove de setembro de dois mil e dezoito.
Presidente, em exercício, Deputado Wellington do Curso.
As onze horas e trinta minutos, em nome do povo e invocando
a proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene
convocada para a entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao empresário Antônio Oliveira Júnior, concedida por meio
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da Resolução Legislativa nº 901/2018, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa nº 042/2018, de autoria do Deputado César Pires. Em
seguida, convidou para compor a mesa, o homenageado e o Senhor
Deputado César Pires, que fez uso da palavra para em nome do
Parlamento Maranhense parabenizar o Senhor Antônio Oliveira Júnior
pela justa homenagem e destacar sua retidão de caráter e sua contribuição
para o desenvolvimento do estado do Maranhão. Em ato contínuo o
Deputado César Pires fez a entrega da Medalha “Manuel Beckman ao
homenageado, que fez uso da palavra para agradecer a comenda. Na
sequência, o Presidente teceu suas considerações finais e nada mais
havendo a tratar, declarou encerrada a presente sessão solene, sendo
lavrado a presente Ata que lida e aprovada será devidamente assinada.
Deputado Wellington, do Curso - Presidente em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 25/09/2018 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE
01- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 276/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Lei nº 10.684, de 19 de setembro de 2017, que
autoriza o Estado do Maranhão a celebrar acordos em precatórios
judiciais relativos a seus débitos e créditos, nos termos do §1º do art.
102 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição da República, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA;
02- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 278/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Dispõe sobre a compensação de precatórios vencidos
do Estado do Maranhão, suas Autarquias e Fundações, com débitos
de natureza tributária ou de outra natureza, inscritos em dívida
ativa, ajuizados ou não, conforme disposto no art. 105, do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;
03- MEDIDA PROVISÓRIA Nº 282/2018, de autoria do Poder
Executivo, que Altera a Estrutura da Secretaria de Estado da Saúde –
SES, e dá outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT
CUTRIM;
04- PROJETO DE LEI Nº 174/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de exemplares do Estatuto da Criança e do
Adolescente nas Escolas Públicas e Privadas do Estado do Maranhão
- RELATOR DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;
05- PROJETO DE LEI Nº 173/2018 (Voto Vencedor), de autoria
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a reserva
de vaga de Empregos para Mulheres vítimas de Violência Doméstica
e Familiar nas Empresas prestadoras de Serviços junto ao Governo
do Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES;
06- PROJETO DE LEI Nº 194/2018, de autoria da Senhora
Deputada Nina Melo, que Dispõe sobre a Instituição do Programa
“Adote um Leito Hospitalar”, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências - RELATOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM;
07- PROJETO DE LEI Nº 122/2018 (Voto Vencedor), de autoria
do Senhor Deputado Adriano Sarney, que Institui o Programa de
Combate ao Assédio Sexual no Transporte Coletivo, no âmbito do
Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;
08- PROJETO DE LEI Nº 199/2018, de autoria do Senhor
Deputado Raimundo Cutrim, que Considera de Utilidade Pública a
Loja Simbólica Mestre Hiram Abiff, nº 61, com sede e foro no Município
de São Luís, Estado do Maranhão - RELATOR DEPUTADO EDUARDO
BRAIDE;
09- PROJETO DE LEI Nº 196/2018, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a publicação, na
Internet, da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas
e outros procedimentos nos Estabelecimentos da Rede Pública de
Saúde do Estado do Maranhão e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO MARCO AURÉLIO;
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10- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 058/2018,
de autoria da Senhora Deputada Nina Melo, que Concede a Medalha do
Mérito Legislativo “Nagib Haickel” ao Senhor Harolfran Alves de
Melo - RELATOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE;
11- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI Nº
185/2017, de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe
sobre a criação do Selo “Empresa Amiga da Pessoa com Deficiência”,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências RELATOR DEPUTADO MARCO AURÉLIO;
Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 19 de setembro de 2018. Máneton Antunes de Macêdo Diretor Legislativo

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º 23/
2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO e a Empresa AGILIZE CONSULTORIA E
TECNOLOGIA EIRELI., firmam entre si Contrato de Fornecimento
decorrente do Pregão Eletrônico n.º 03/2018-CPL/ALEMA. OBJETO:
Aquisição de 02 (dois) computadores com placa em alta definição
destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão, incluindo plano de
assistência técnica gratuita durante o período de garantia. VALOR: R$
39.999,99 (trinta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais, e noventa
e nove centavos). DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS: Unidade Gestora:
010101 - Assembleia Legislativa. Projeto Atividade: 4628 – Atuação
legislativa. Plano Interno: Manutenção. Natureza da Despesa: 4.4.90.52Equipamentos e Material Permanente. Sub-item de despesa: 3.4.4.90.52.16
–Aparelhos e Equipamentos de Comunicação. Fonte de Recursos:
0101000000 – Recursos do Tesouro - Exercício atual. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, contados a partir de sua assinatura. DATA DE
ASSINATURA: 19 de setembro de 2018. BASE LEGAL: Lei 10.520/
2002, Lei n.º 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 1943/2018-ALEMA,
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa AGILIZE
CONSULTORIA E TECNOLOGIAEIRELI., CNPJ n.º 23.882.253/000131 – CONTRATADA. São Luís (MA), 24 de setembro de 2018.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4402/2018-ALEMA
Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de junho
de 1993, § 1º do artigo 27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, nos termos da Portaria nº 234, de 06 de maio de 2010 e Parecer
da Procuradoria Geral, anexo aos autos, RATIFICO a inexigibilidade de
licitação respaldada no art. 25, caput, c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/
93 e autorizo a contratação direta e emissão da Nota de Empenho com a
empresa ESAFI – ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E
TREINAMENTO LTDA – EPP, CNPJ N° 35.963.479/0001-46, para
efetivação das inscrições dos servidores, o Sr. Abimael Linkon Silva
Cutrim (matrícula n° 161372), e o Sr. Antonival Ribeiro Garcês
(matrícula n° 141311) no curso”EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA,
FINANCEIRA E CONTÁBIL DE FORMA INTEGRADA NA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA”, a ser realizado na cidade de Natal/RN,
no período de 02 a 05 de outubro de 2018, no valor total de R$ 6.780,00
(seis mil, setecentos e oitenta reais), visando proporcionar o
aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e procedimentos em busca de
maiores e melhores resultados dos profissionais na execução dos serviços
prestados neste Poder. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial,
no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,
19 DE SETEMBRO DE 2018. Deputado Othelino Nova Alves Neto
Presidente ALEMA.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Objeto: Registro de Preços de peças para aquisição de louças,
metais e materiais sanitários, visando futuras e eventuais contratações
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.Nos termos do artigo
4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI, da Lei nº
8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa nº 481/2006;
do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º,
da Resolução Administrativa nº 788/2011, HOMOLOGO o resultado do
Registro de Preços objeto do Pregão Presencial nº 027/2018-SRP/CPL/
ALEMA, em conformidade com o Termo de Adjudicação nº 025/2018CPL/ALEMA e Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos
autos do Processo Administrativo nº 2720/2018-ALEMA e autorizo a
celebração da Ata de Registro de Preços com a empresa vencedora do
certame, PHB SANTANA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, para os
GRUPOS 01,02 e 03 com os valores de R$ 83.620,80 (oitenta e três mil,
seiscentos e vinte reais e oitenta centavos) , R$ 119.900,00 (cento e
dezenove mil e novecentos reais) e de R$ 97.403,00 (noventa e sete mil,
quatrocentos e três reais), respectivamente, nos termos do Edital, seus
anexos e da Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para
cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 17 de setembro de
2018.Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente.
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PODER LEGISLATIVO
EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.
Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br
OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO
Núcleo de Suporte de Plenário

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:
Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;
c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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