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Deputada Dra. Thaiza anuncia projeto de lei para beneficiar profissionais de enfermagem

A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) comunicou na sessão plenária desta quinta-feira
(28) o Projeto de Lei de sua autoria que vai beneficiar os profissionais de enfermagem
da rede estadual de saúde. O PL deverá chegar à Comissão de Saúde na próxima semana.
A Dra. Thaiza fez um aparte durante o discurso do vice-presidente da Comissão,
Deputado Yglésio, que se pronunciou sobre a reunião com os representantes da
enfermagem no Maranhão.
“Pertinente essa pauta da comissão, deputado Yglésio, e faz parte da minha agenda de
ações. Estive também com o COREN-MA, e dentro das pautas abordadas, a redução da
jornada de trabalho para 30 horas, que está também na Câmara de Deputados. Recebi a
reivindicação ainda sobre o descanso dos trabalhadores e protocolei um Projeto de Lei
que assegurasse o repouso aos profissionais de enfermagem da rede estadual. Porque é
de conhecimento da nossa área, que é típico ver aqueles colchonetes no chão das salas
de medicamentos, porque, como bem colocou, são 12h de plantão, então é o projeto de
lei que vai chegar pra vocês da comissão de saúde e preciso do apoio da comissão”, pediu
a parlamentar.
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A deputada Dra. Thaiza mencionou ainda a proposta para viabilizar um sistema de
permuta dos profissionais da enfermagem e assim facilitar o deslocamento para outras
unidades.
“Essa demanda já foi colocada para o secretário Carlos Lula, sobre a permuta dos
profissionais, para que fiquem mais próximos das suas residências ou de outras unidades
de trabalho e assim otimizar o tempo e a qualidade desse profissionais, que se deslocam
muito para cumprir seus plantões em estabelecimentos diferentes, muitas vezes
distantes, acarretando também custos de transporte, já com um salário tão defasado,
porque muitos não cumprem, sequer, o piso salarial que é tão baixo”, mencionou Dra.
Thaiza.
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Alema sediará 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste nesta
sexta

contece, nesta sexta-feira (29), o 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas
dos Estados do Nordeste. A abertura do evento, que terá como anfitrião o presidente da
Casa, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), acontecerá no Plenário Nagib Haickel,
a partir das 10h. Ao final do evento, haverá uma coletiva de imprensa.
No encontro serão discutidos vários temas de interesse do Poder Legislativo e da
população, a exemplo da Reforma da Previdência e dos encaminhamentos sobre o
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Consórcio dos Estados do Nordeste, cuja efetivação depende da aprovação pelos
Parlamentos de cada estado nordestino. Segurança Pública também estará em pauta.
Na reunião de trabalho, que será realizada na Sala das Comissões, os legisladores
deverão discutir o Pacto Federativo, bem como propostas de fortalecimento dos órgãos
regionais de desenvolvimento.
Os nove representantes das Casas Legislativas estaduais assinarão, ainda, no Salão
Nobre, a Carta São Luís, que deverá conter propostas e encaminhamentos de interesse
da Região Nordeste e do Legislativo.
Serviço:
O quê: 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste
Quando: 29 de Março, sexta-feira, a partir das 10h
Onde: Às 10h, no Plenário Nagib Haickel; Às 11h, na Sala das Comissões; Às 12h, no Salão
Nobre. Ao final, coletiva de imprensa
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Comissão de Obras da Assembleia vai definir nova data para visita à barragem do
Pericumã

A Comissão de Obras e Serviços Públicos vai definir uma nova data de visita à barragem
do rio Pericumã, a fim de verificar in loco os estragos causados pelo rompimento da
barragem que causou sérios danos a vários bairros da cidade de Pinheiro.
O assunto foi discutido pela comissão, em reunião na manhã desta quarta-feira (27), e
contou com as presenças dos deputados Felipe dos Pneus (PRTB0, que é o presidente da
Comissão, e Mical Damasceno (PTB).
Felipe dos Pneus informou que a viagem – marcada anteriormente para esta semana –
foi adiada em razão do pedido de alguns deputados da região da Baixada Maranhense,
em função do aumento das águas do Rio Pericumã.
“Existe a possibilidade da visita ser realizada no dia 2 de abril, para que a gente possa ter
o máximo possível de deputados presentes a fim de podermos ver a grande necessidade
do povo daquela região do Maranhão”, disse Felipe dos Pneus.
A Barragem do Pericumã rompeu no dia 11 de fevereiro desse ano, inundando vários
bairros. O represamento do rio possibilita o abastecimento de pescado para os
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municípios de Pinheiro, Palmeirândia, Peri-Mirim e Pedro do Rosário. Além disso,
viabiliza a irrigação da agricultura familiar e ajuda a reduzir enchentes e controlar a vazão
da água nos períodos chuvoso e de estiagem.
Cemar
A Comissão de Obras também deliberou sobre a realização de uma reunião com
representantes da Cemar, para tratar da possível existência da prática de ligações
clandestinas feitas por alguns consumidores do Maranhão. “A gente está querendo
chamar a Cemar para obter respostas sobre a existência ou não de gatos no Maranhão”,
disse Felipe dos Pneus.
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Deputada Dra. Thaiza anuncia projeto de lei para beneficiar profissionais de enfermagem

A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) comunicou na sessão plenária desta quinta-feira
(28) o Projeto de Lei de sua autoria que vai beneficiar os profissionais de enfermagem
da rede estadual de saúde. O PL deverá chegar à Comissão de Saúde na próxima semana.
A Dra. Thaiza fez um aparte durante o discurso do vice-presidente da Comissão,
Deputado Yglésio, que se pronunciou sobre a reunião com os representantes da
enfermagem no Maranhão.
“Pertinente essa pauta da comissão, deputado Yglésio, e faz parte da minha agenda de
ações. Estive também com o COREN-MA, e dentro das pautas abordadas, a redução da
jornada de trabalho para 30 horas, que está também na Câmara de Deputados. Recebi a
reivindicação ainda sobre o descanso dos trabalhadores e protocolei um Projeto de Lei
que assegurasse o repouso aos profissionais de enfermagem da rede estadual. Porque é
de conhecimento da nossa área, que é típico ver aqueles colchonetes no chão das salas
de medicamentos, porque, como bem colocou, são 12h de plantão, então é o projeto de
lei que vai chegar pra vocês da comissão de saúde e preciso do apoio da comissão”, pediu
a parlamentar.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

A deputada Dra. Thaiza mencionou ainda a proposta para viabilizar um sistema de
permuta dos profissionais da enfermagem e assim facilitar o deslocamento para outras
unidades.
“Essa demanda já foi colocada para o secretário Carlos Lula, sobre a permuta dos
profissionais, para que fiquem mais próximos das suas residências ou de outras unidades
de trabalho e assim otimizar o tempo e a qualidade desse profissionais, que se deslocam
muito para cumprir seus plantões em estabelecimentos diferentes, muitas vezes
distantes, acarretando também custos de transporte, já com um salário tão defasado,
porque muitos não cumprem, sequer, o piso salarial que é tão baixo”, mencionou Dra.
Thaiza.
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Comissão de Obras definirá nova data para visita à barragem do Pericumã
A Comissão de Obras e Serviços Públicos vai definir uma nova data de visita à barragem
do rio Pericumã, a fim de verificar in loco os estragos causados pelo rompimento da
barragem que causou sérios danos a vários bairros da cidade de Pinheiro.
O assunto foi discutido pela comissão, em reunião na manhã desta quarta-feira (27), e
contou com as presenças dos deputados Felipe dos Pneus (PRTB, que é o presidente da
Comissão, e Mical Damasceno (PTB).
Felipe dos Pneus informou que a viagem – marcada anteriormente para esta semana –
foi adiada em razão do pedido de alguns deputados da região da Baixada Maranhense,
em função do aumento das águas do Rio Pericumã..
“Existe a possibilidade da visita ser realizada no dia 2 de abril, para que a gente possa ter
o máximo possível de deputados presentes a fim de podermos ver a grande necessidade
do povo daquela região do Maranhão”, disse Felipe dos Pneus.
A Barragem do Pericumã rompeu no dia 11 de fevereiro desse ano, inundando vários
bairros. O represamento do rio possibilita o abastecimento de pescado para os
municípios de Pinheiro, Palmeirândia, Peri-Mirim e Pedro do Rosário. Além disso,
viabiliza a irrigação da agricultura familiar e ajuda a reduzir enchentes e controlar a vazão
da água nos períodos chuvoso e de estiagem.
Cemar
A Comissão de Obras também deliberou sobre a realização de uma reunião com
representantes da Cemar, para tratar da possível existência da prática de ligações
clandestinas feitas por alguns consumidores do Maranhão. “A gente está querendo
chamar a Cemar para obter respostas sobre a existência ou não de gatos no Maranhão”,
disse Felipe dos Pneus.
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Antônio Pereira participa da apresentação do relatório de execução orçamentária da SES
O deputado Antônio Pereira (DEM) participou, na tarde de quarta-feira (27), da reunião
de apresentação, à Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa, do relatório de
execução orçamentária do 3º quadrimestre de 2018 da Secretaria Estado da Saúde (SES),
cumprindo o disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal.

O demonstrativo foi exibido pelo chefe da Assessoria de Planejamento da SES, Mário
Sousa. Segundo ele, houve uma considerável evolução na aplicação de recursos na área
da saúde no Maranhão durante o último quadrimestre de 2018, saltando de R$
489.586.173,86 e fechando com R$ 1.792.119.940,53.
Na ocasião, o deputado Antonio Pereira se mostrou satisfeito com os números
apresentados. “O governador Flávio Dino tem feito um trabalho hercúleo para manter
em pleno funcionamento a saúde do Maranhão. Defendo também a ampliação da
discussão sobre a saúde pública no Estado”, disse.
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TRABALHO DA SES
Durante o debate, Antônio Pereira soube que a SES teve uma elevação de 12,03% para
14,36% no último quadrimestre do ano passado. “Os dados refletem a atenção do
governo Flávio Dino para com a saúde e o excelente trabalho desenvolvido pelo
secretário da Saúde, Carlos Lula”, afirmou.
O vice-presidente da Comissão de Saúde, deputado Dr. Yglésio (PDT), também ficou
satisfeito com os números apresentados. O parlamentar elogiou o trabalho do secretário
Carlos Lula e defendeu o governo, ressaltando que o Governo Federal tem sido muito
perverso com o Maranhão com relação a esse setor.
Aline Barros Duailibe, secretária-adjunta de Finanças da SES, destacou que os números
refletem a prioridade que a atual administração estadual estabeleceu para com o setor
da saúde. Ela falou, também, dos problemas enfrentados na área, por conta da crise que
atinge todos os setores da administração pública.
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Wellington volta a cobrar redução do ICMS em reunião com donos de postos de
combustíveis
Na manhã de terça-feira (26), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) reuniuse com representantes dos postos de combustíveis no Maranhão. Estiveram presentes
o presidente do Sindicato dos Donos de Postos de Combustíveis, Leopoldo Santos; o
advogado do Sindicato, Sidney Filho; e o ex-diretor da Agência Nacional de Petróleo,
Allan Kardec. A reunião foi uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da
Assembleia Legislativa e contou, também, com a presença dos parlamentares Adriano,
Duarte Jr, Edivaldo Holanda, Helena Duailibe, Wendel Lages e Zé Inácio.

Ao expor a real situação do reajuste dos combustíveis, o presidente do sindicato
ressaltou que essa carga tributária exorbitante já resultou no fechamento de inúmeras
áreas de serviço. “O mercado está quebrado! São vários postos que fecharam e isso
representa mais de 600 desempregos. Fora os outros postos que estão para vender ou
passar. E o governo somente aumenta o imposto. Não tem como reduzir o preço da
gasolina com tanto imposto”, disse Leopoldo Santos.
Ao ouvir os esclarecimentos prestados, o deputado Wellington voltou a cobrar do
governador um posicionamento e a redução do ICMS, que incide diretamente no preço
dos combustíveis. “É muito fácil aumentar imposto e pouco se importar se a população
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tem ou não condições para arcar com isso. Esse já é o terceiro aumento no preço dos
combustíveis causado pelo governador Flávio Dino. Todas as vezes, eu votei contra o
aumento de impostos. No Maranhão, atualmente, 30,5% do valor da gasolina são
destinados ao imposto estadual (ICMS, acrescido de 2% do Fumacop), o que tem
atingindo diretamente o bolso do trabalhador maranhense. É muito fácil, agora, jogar a
culpa para cima dos donos de postos. Governador, não fuja de suas responsabilidades.
Reduza o ICMS! O senhor já fez isso uma vez para ajudar aliados políticos. Faça, dessa
vez, em benefício da população”, afirmou o deputado Wellington.
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César Pires questiona novo pedido de empréstimo do governo Flávio Dino

O deputado César Pires (PV) criticou o projeto de lei 129/2019 em que o Governo do
Estado pede autorização à Assembleia Legislativa para contrair um empréstimo no valor
de R$ 623 milhões. Para o parlamentar, falta transparência na proposta que, se
aprovada, vai gerar mais uma dívida milionária para a população maranhense.
“No projeto, em nenhum momento o governo informa qual será a instituição credora,
qual o tipo de operação de crédito e sequer a taxa de juros que será paga pelos
maranhenses. Apenas informa que vai pedir emprestado R$ 623 milhões para pagar
precatórios, porque o Estado não está reservando mensalmente os recursos que deveria
destinar ao pagamento desses débitos com organizações e pessoal”, destacou o
deputado.
César Pires também questionou se, legalmente, o governo pode contrair empréstimo
para pagar precatórios a pessoas. “Essa operação é vedada pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. E não há maiores informações sobre essa operação de crédito. Falta transparência
do governo, e o Legislativo não pode dar uma carta branca para aumentar o
endividamento do Estado”, enfatizou.
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O deputado lembrou que o Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias (FEPA) já está
deficitário, e que o atual governo também retirou R$ 150 milhões do Fundo de Benefícios
(Funben) do servidor estadual.
“O governo já utilizou o dinheiro do FEPA e do FUNBEN, e também da EMARP. E agora
está querendo pagar precatório com empréstimo, quando deveria ter recolhido um doze
avos da receita corrente líquida para esse fim, e não o fez. Operação de crédito não vai
resolver uma dívida que só cresce. Não podemos simplesmente aceitar essa situação”,
finalizou.
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Presidentes de Legislativos nordestinos fazem reunião politicamente decisiva hoje em
São Luís

Othelino Neto: anfitrião dos colegas nordestinos

Os parlamentos nordestinos caminham para ratificar as posições definidas pelo Fórum
dos Governadores do Nordeste, reunidos há duas semanas em São Luís, no Palácio dos
Leões. É essa tendência natural da 3º Encontro de Presidente de Assembleias Legislativas
de estados da Região Nordeste, que será realizado hoje, a partir das 9h, na Capital do
Maranhão, mais especificamente no Palácio Manoel Beckman, sede do Poder Legislativo
estadual, sob a coordenação do deputado-presidente Othelino Neto (PCdoB). Os
presidentes de Assembleias Legislativas nordestinos desembarcam em São Luís
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dispostos a firmar um posicionamento coerente e decidido em relação à tendência
discriminatória do Governo do presidente Jair Bolsonaro em relação à região, numa
espécie de reação disfarçada à surra de votos que ele recebeu nos estados nordestinos,
a começar pelo Maranhão. Os deputados-presidentes deverão apoiar as decisões
tomadas na reunião de governadores, como a criação do Consórcio dos Estados do
Nordeste e endossar as críticas a aspectos decisivos do projeto de reforma da
Previdência, além de respaldar o debate sobre a revisão do Pacto Federativo e cobrar da
União investimentos em áreas como segurança pública, infraestrutura, saúde e
educação. No final do encontro, no início da tarde, os presidentes de Legislativos
nordestinos, tendo à frente o anfitrião Othelino Neto, divulgarão a Carta de São Luís com
as posições definidas por consenso na reunião.
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ParlaNordeste Maranhão 2019 acontece nesta sexta-feira, na Assembleia Legislativa

É nesta sexta-feira (29), às 10h, o 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas
dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste. O evento acontecerá no Plenário Nagib
Haickel, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (Cohafuma), tendo como
anfitrião o presidente da Casa, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB). “Reforma da
Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” estão entre os
temas a serem discutidos.
Segundo Othelino Neto, no caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação
depende da aprovação dos parlamentos de cada estado nordestino. “Daí a importância
de debatermos o assunto em conjunto. Na conversa sobre reforma, tentaremos evitar
que segmentos importantes passem a deixar de ter direitos essenciais”.
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Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho,
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento.
Ao término, será assinada, no Salão Nobre, a “Carta São Luís”, contendo propostas e
encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder Legislativo. “Os temas
também deverão interessar aos senadores e deputados federais componentes da
bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto.
Histórico do Encontro
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste
aconteceu no Ceará, tendo como temática principal a criação do Colegiado Nordestino,
que congrega os dirigentes dos legislativos estaduais. Na segunda edição, realizada na
Bahia, foram eleitos os integrantes do “Parlanordeste” e criada a “Frente Parlamentar
pela Revitalização do Rio São Francisco e a não privatização da Companhia Hidroelétrica
do São Francisco”.
Serviço
O quê: 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste
Quando: Nesta sexta-feira (29), às 10h
Onde: Plenário Nagib Haickel / Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
(Cohafuma)
Programação do evento
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel)
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões)
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre)
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