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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14/02/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
1. PSDB - 5 MINUTOS
2. MDB - 5 MINUTOS
3. PV - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 14.02.2019

I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 031/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÃO AO PADRE EDMAR LESSA, PELA POSSE
NA PARÓQUIA DO MUNICÍPIO DE LAGOA GRANDE.

2. REQUERIMENTO Nº 032/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AO FREI BERNARDO, FREI FRANCISCO
E FREI NIELSON, POR TEREM ASSUMIDO A PARÓQUIA DA
GLÓRIA E SÃO JUDAS TADEU NO BAIRRO DA ALEMANHA
EM SÃO LUÍS/MA.

II - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

3. REQUERIMENTO Nº 033/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS
NATURAIS, MARCELO COELHO, E À DIRETORA
PRESIDENTE DA AGÊNCIA NACIONAL DE ÁGUAS (ANA),
CRISTIANE DIAS, SOLICITANDO-LHES RELATÓRIO
DETALHADO E ATUALIZADO DE TODAS AS BARRAGENS
DESTINADAS AO ACÚMULO DE ÁGUA, À DESTINAÇÃO
FINAL OU TEMPORÁRIA DE REJEITOS E ACUMULAÇÃO DE
RESÍDUOS INDUSTRIAIS LOCALIZADAS NO MARANHÃO,
AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: LOCALIZAÇÃO E
RESPONSÁVEIS; LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE RISCO; PLANOS DE
SEGURANÇA; RELATÓRIO DA ÚLTIMA FISCALIZAÇÃO
REALIZADA PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL; E QUAIS
MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES,
CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS.

4. REQUERIMENTO Nº 035/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, REQUER DEPOIS DE OUVIDA A
MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
DIRETOR DA ALUMAR NO MARANHÃO, HELDER TEIXEIRA,
SOLICITANDO-LHE RELATÓRIO DETALHADO E
ATUALIZADO DE TODAS AS BARRAGENS DA REFERIDA
EMPRESA LOCALIZADA NO MARANHÃO, CONTENDO AS
SEGUINTES INFORMAÇÕES E DOCUMENTOS:
LOCALIZAÇÃO; LICENCIAMENTO AMBIENTAL;
CLASSIFICAÇÃO POR CATEGORIA DE RISCO; PLANOS DE
SEGURANÇA; RELATÓRIO DA ÚLTIMA FISCALIZAÇÃO
REALIZADA PELO ÓRGÃO RESPONSÁVEL; E QUAIS

MEDIDAS ADOTADAS PARA PREVENÇÃO DE ACIDENTES,
CONTROLE E REDUÇÃO DE RISCOS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 14/02/2019 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº  041/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicletas, instalação de bicicletários e vestiários em prédios
dos órgãos público do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº 042/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicleta e obrigatoriedade de criação de estacionamentos para
bicicletas em locais de grande movimentação de pessoas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

3. PROJTO DE LEI Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que determina que bares, restaurantes, hotéis e
similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na
linguagem braille para seus usuários com deficiência visual e dá outras
providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 044/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga, no Estado do Maranhão, as
empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos
consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 045/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a proibição de utilização
de canudos produzidos em material plástico, nos estabelecimentos
comerciais e afins, e dá outras providências.

6.  PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
19, de autoria do Senhor Deputado Wendel Lages, que concede a
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à cantora,
compositora e instrumentista Alcione Dias Nazareth.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, tendo como có-autor, o Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria na estrutura do Poder Legislativo do
Maranhão o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
ASSEMBLÉIA e dá outras providências.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que concede ao aluno com deficiência
locomotora permanente ou temporária, a prioridade na matrícula em
escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.

2. PROJETO DE LEI Nº 038/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência Veterinária – SAMUvet para resgate, primeiros
socorros e atendimento de animais em vias públicas e dá outras
providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 039/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia de Incentivo ao
Ciclismo no Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 040/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providencias.

ORDINÁRIA 3ª  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 020/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que institui o Programa de Linhas de Produção e
Incentivo à sua implantação no Estado do Maranhão e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 029/19, de autoria do Senhor
Deputado Roberto Costa, que dispõe sobre a exigência de comprovação
de equidade salarial entre homens e mulheres para as empresas que
contratarem com o Poder Público Estadual e dá outras providências.
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3. PROJETO DE LEI Nº 030/19, de autoria do Senhor

Deputado Zé Inácio, que dispõe sobre o período mínimo de gratuidade
nos estacionamentos dos Shopping Centers, centros comerciais,
supermercados, hipermercados, rodoviárias, aeroportos, portos e
hospitais.

4. PROJETO DE LEI Nº 031/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que institui alterações da Lei n° 10.169, de
05 de dezembro de 2014, com nova redação dada pela Lei n° 10.412 de
05 de janeiro de 2016, que dispõe sobre a proteção a todos os animais
no âmbito estadual, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 032/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição de cobrança da
prova de segunda chamada, substitutiva e similares, estabelece sanções,
e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 033/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a garantia de embarque em
transporte aquaviário ao profissional de medicina e dá outras
providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 034/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a destinação dos
cães da Polícia Militar do Maranhão – PMMA – que não estiverem
aptos para o serviço na corporação.

8. PROJETO DE LEI Nº 035/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados à pessoa com
deficiência ou mobilidade reduzida nos eventos organizados em espaços
públicos ou privados, realizados no Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI Nº 036/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o pagamento de recompensa
por informações que auxiliem os órgãos de segurança estaduais nas
investigações criminais, e dá outras providências.

ORDINÁRIA  4ª  ÚLTIMA  SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 023/19, de  autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que torna obrigatória a instalação de sistema
de monitoramento de áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais
destinados à higiene, ao tratamento, à estética e demais serviços que
impliquem a guarda de animais domésticos, como pet shops, clínicas
veterinárias e similares, estabelece sanções, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 024/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior,  proíbe que as empresas de concessão de
água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimentos de seus
serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 025/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que obriga todos os  “pet shops”,
clínicas veterinárias e estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que
facilite e incentive a adoção de animais e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 026/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui campanha sobre guarda
responsável de animais domésticos em terminais de ônibus no âmbito
do Estado.

5. PROJETO DE LEI Nº 027/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual do Protetor
Animal no Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 028/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência visual e dá outras providências.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que altera a Resolução
Legislativa nº 449/2004, de 24 de junho de 2004, que dispõe sobre o
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 002/
19, de autoria do Senhor Deputado Othelino Neto, que concede Título
de Cidadão Maranhense ao senhor Adelmo de Andrade Soares e dá
outras providências.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 003/19, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que institui o Prêmio “Aluno
nota dez” aos alunos do ensino médio da rede pública estadual e dá
outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia treze de fevereiro de dois mil e
dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael

leitoa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Wellington do
Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Edivaldo Holanda, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Rildo Amaral, Roberto Costa e Vinícius
Louro.

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior e do texto
bíblico.

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 041 / 19

Institui a política de incentivo ao uso de bicicletas,
instalação de bicicletários e vestiários em prédios
dos órgãos públicos do Estado do Maranhão.
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A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º Fica instituído a política de incentivo ao uso de bicicletas,

instalação de bicicletários e vestiários em prédios dos órgãos públicos
do Estado do Maranhão, de modo que sejam criadas condições para o
uso da bicicleta como meio de transporte alternativo. 

§ 1º Os chuveiros deverão estar acompanhados de cabines
individuais para garantir a privacidade dos usuários. 

§ 2º Fica estabelecido nesses termos pelo menos 1 (um)
chuveiro com divisória em cada banheiro (masculino e feminino) por
prédio, como exposto acima. 

Art. 2º Os bicicletários instalados deverão ser franqueados a
todos, sem qualquer distinção, sendo vedada sua utilização com fins
lucrativos. 

Parágrafo único. Entende-se por bicicletário o local equipado
para estacionamento e guarda exclusivo de bicicletas, com segurança
ao patrimônio. 

Art. 3º O bicicletário deverá contemplar, preferencialmente,
com no mínimo 10% (dez por cento) do número de vagas existentes
para automóveis. 

Art. 4º As despesas decorrentes desta lei correrão a custas de
dotações orçamentárias próprias e serão suplementadas se necessário.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de fevereiro de

2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar aos
servidores públicos do Estado do Maranhão uma política cicloviária e
de incentivo ao uso da bicicleta no percurso para o trabalho.

A utilização da bicicleta como modalidade de transporte acontece
com grande frequência nas cidades brasileiras, especialmente naquelas
onde a topografia favorece o uso do equipamento, que é eficaz para os
deslocamentos de pequena distância, traz benefícios para a saúde do
cidadão e para o ambiente, possibilitando a melhoria da qualidade de
vida nas cidades.

Além de ambientalmente eficiente e saudável para o cidadão, o
uso da bicicleta como modo de transporte pode representar uma
economia considerável. Porém, depende de ações voltadas para a
garantia da segurança, comodidade e a mudança de hábitos da população.

O desafio principal deste projeto de lei que apresentamos é o
de garantir ao servidor condições necessárias que incentivem o uso da
bicicleta pelos servidores públicos como meio de transporte,
equiparando oportunidades no espaço urbano, garantindo segurança
aos ciclistas, implantando locais adequados de estacionamento de
bicicletas nos órgãos públicos.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres colegas para
aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 042 / 19

Institui a política de incentivo ao uso da bicicleta e
obrigatoriedade de criação de estacionamento para
bicicletas em locais de grande movimentação de
pessoas no Estado do Maranhão, e dá outras
providencias.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica instituída a política de incentivo ao uso da bicicleta

no âmbito do Estado do Maranhão.
Parágrafo único - O incentivo ao uso da bicicleta como forma

de mobilidade urbana tem por objetivo proporcionar o acesso amplo e
democrático ao espaço urbano, por meio da priorização dos modos de
transporte coletivo e não motorizado.

Art. 2º - A implementação da política de que trata esta lei
garantirá:

I - O desenvolvimento de atividades relacionadas com o sistema
de mobilidade cicloviária e de pedestres;

II - A promoção de ações e projetos em favor de ciclistas,
pedestres e cadeirantes, a fim de melhorar as condições para o
deslocamento;

III - a melhoria da qualidade de vida no Estado, por intermédio
de ações que favoreçam o caminhar e o pedalar;

IV - A promoção de campanhas educativas voltadas para o uso
da bicicleta.

Art. 3º - São objetivos desta lei, entre outros:
I - Possibilitar o aumento da consciência dos efeitos

indesejáveis da utilização do automóvel nas locomoções urbanas;
II - Possibilitar a redução do uso do automóvel nas viagens de

curtas distâncias e o aumento de sua ocupação;
III - estimular o uso da bicicleta como meio de transporte

alternativo;
IV - Criar atitude favorável aos deslocamentos cicloviários;
V - Promover a bicicleta como modalidade de deslocamento

urbano eficiente e saudável;
VI - Estimular o planejamento espacial e territorial com base

nos deslocamentos cicloviários e de cadeirantes;
VII - estimular o desenvolvimento de projetos e obras de

infraestrutura cicloviária;
VIII - implementar melhorias de infraestrutura que favoreçam

os deslocamentos cicloviários;
IX - incentivar o associativismo entre os ciclistas e usuários

dessa modalidade de transporte;
X - estimular a conexão com outras cidades, por meio de rotas

seguras para o deslocamento cicloviário, voltadas para o turismo e o
lazer.

Art. 4º - As ações de implementação da política cicloviária e
do uso da bicicleta serão coordenadas pelo Poder Executivo, garantida
a participação de usuários, representantes da sociedade civil organizada
e profissionais com atuação nessa área.

Art. 6 º. Os locais de grande fluxo de pessoas deverão criar
estacionamentos específicos para bicicletas.

Art. 7º Para fins desta lei entende-se como locais de grande
fluxo de pessoas os seguintes estabelecimentos:

a) órgãos públicos;
b) parques;
c) shopping centers;
d) supermercados;
e) instituições de ensinos públicos e privados;
f) agências bancárias;
g) igrejas e locais de cultos religiosos;
h) hospitais;
i) instalações desportivas;
j) museus e outros equipamentos de natureza culturais (teatro,

cinemas, casas de cultura, etc.); e indústrias.
Art. 5º - O Poder Executivo instituirá campanha publicitária

de educação para implementação da política cicloviária, especialmente
no que concerne à aplicação de normas de uso da bicicleta.

Art. 6º - As despesas decorrentes desta lei correrão a custas de
dotações orçamentárias próprias e serão suplementadas se necessário.

Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de fevereiro de

2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por objetivo assegurar à população
do Estado do Maranhão uma política cicloviária e de incentivo ao uso
da bicicleta e sua inserção na mobilidade urbana sustentável, aumentando
a segurança.
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A utilização da bicicleta como modalidade de transporte acontece

com grande frequência nas cidades brasileiras, especialmente naquelas
onde a topografia favorece o uso do equipamento, que é eficaz para os
deslocamentos de pequena distância, traz benefícios para a saúde do
cidadão e para o ambiente, possibilitando a melhoria da qualidade de
vida nas cidades.

Apesar de bastante difundido, o uso da bicicleta não recebe a
atenção devida como modalidade de transporte, fazendo com que seu
uso seja considerado até mesmo como problema, devido aos constantes
atritos entre a bicicleta e outras modalidades de transporte, que dividem
o mesmo espaço nas vias urbanas.

O uso eficiente da bicicleta como modalidade de transporte
urbano é bastante viável, uma vez que é um equipamento acessível a
quase toda a população, devido ao preço compatível com a baixa renda
média do brasileiro.

Infelizmente poucas foram as ações de incentivo ao uso da
bicicleta como modalidade de transporte público, atendendo a parcela
considerável da população que precisa se deslocar diariamente para o
trabalho, estudo ou mesmo lazer. Atualmente, no País, são pouco mais
de 300 km de ciclovias construídas e muito poucos projetos que
priorizam a bicicleta e outras modalidades de transporte não
motorizado. Em alguns países da comunidade europeia, como a Holanda,
há malhas cicloviárias bem mais abrangentes, possibilitando a utilização
da bicicleta de maneira eficiente e segura nas viagens pendulares urbanas.

Além de ambientalmente eficiente e saudável para o cidadão, o
uso da bicicleta como modo de transporte pode representar uma
economia considerável para milhões de brasileiros. Porém, depende de
ações voltadas para a garantia da segurança e a mudança de hábitos da
população. Essa é tarefa dos órgãos públicos que executam políticas
de transporte, devendo ocorrer ação prioritária junto às comunidades.

Não se pretende eliminar o uso de veículos motorizados
particulares, condição imprescindível para o desenvolvimento, mas
possibilitar o incentivo ao uso de outras formas de mobilidade,
enfatizando o que elas representam em termos de benefícios individuais,
sociais e ambientais.

Nas áreas urbanas do Estado e em pequenos trechos
rodoviários entre cidades vizinhas, devem ser geradas oportunidades
para o deslocamento de veículos não motorizados, especialmente o
das bicicletas. Essas alternativas devem ser propiciadas tanto para se
obter diminuição dos conflitos de tráfego, como para ofertar
oportunidade menos onerosa a parcelas da população situadas em
patamares mais baixos na distribuição da renda no Estado.

O desafio principal deste projeto de lei que apresentamos é o
de garantir a bicicleta como meio de transporte, equiparando
oportunidades no espaço urbano, garantindo segurança aos ciclistas,
eliminando barreiras urbanísticas e implantando locais adequados de
estacionamento de bicicletas em locais de grande fluxo de pessoas.

Desta forma, conto com o apoio dos nobres colegas para
aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 12 de fevereiro de
2019. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 043 / 19

Determina que bares, restaurantes, hotéis e
similares disponibilizem cardápios e outros meios
informativos na linguagem braille para seus
usuários com deficiência visual e dá outras
providências.

Art. 1º. Ficam os bares, restaurantes, hotéis e similares, que
possuam cardápios, menus, tabelas de preços e outros meios
informativos, obrigados a disporem de exemplares em linguagem braille,
com o intuito de atender às necessidades dos deficientes visuais.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, consideram-se como
cardápios, menus e outros meios informativos, como sendo,

respectivamente, o encarte, folders e folhetins, que contenham o rol de
produtos oferecidos aos clientes do estabelecimento, tais como, nome
do prato, ingredientes usados no preparo, relação de bebidas e os
preços, além de outras informações necessárias.

Art. 2º. Ao infrator desta Lei será aplicada multa diária, a ser
regulamentado o valor pelo Poder Executivo.

Art. 3º. Os estabelecimentos referidos no artigo1° terão o prazo
máximo de cento e vinte dias para se adaptarem ao disposto nesta Lei

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 07 de janeiro de 2019. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por finalidade assegurar as pessoas
com deficiência visual o direito de receber as informações sobre produtos
e serviços compreendido em caracteres táteis, no formato da linguagem
braile, para terem acesso às informações contidas sem a necessidade de
auxilio de terceiros.

Em uma sociedade democrática, os direitos vão se ampliando e
ao conquistarmos determinados patamares, surgem novas necessidades,
invenções e novas conquistas. Por outo lado, a legislação maranhense,
neste aspecto, ainda guarda ressentimento de assistencialismo, uma
vez que os direitos fundamentais ainda não formam devidamente
assegurados as pessoas que se encontram em condições de risco ou de
vulnerabilidade social ultrajadas pela deficiência.

A propositura tem acolhida no artigo 6° do Código de Defesa
do Consumidor, que enumera, entre os direitos básicos do consumidor,
o direito a informações adequadas e claras sobre os diferentes produtos
e serviços prestados a todos os consumidores.

Vale ressalta, que segundo o IBGE, estima-se que existem cerca
de 10% (dez por cento) de pessoas da população de Estado do
Maranhão com algum tipo de deficiência visual, o projeto visa
proporcionar à população deficiente visual mais independência e
segurança juntamente com a participação delas na vida em sociedade e
no exercício da cidadania.

De modo, em face ao exposto, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Deputados e Deputados para a aprovação deste projeto
de lei, que é de grande alcance social, uma vez aprovado, resultara em
medida importante apta a beneficiar as pessoas com deficiência visual.

Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta
Casa Legislativa a presente proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 07 de fevereiro de 2019. - NETO
EVANGELISTA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 044 / 19

Obriga, no Estado do Maranhão, as empresas
prestadoras de serviços a informarem
previamente aos consumidores os dados dos
funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá
outras providências

Art. 1º As empresas prestadoras de serviços, quando acionadas
para realizar reparos ou qualquer serviço na residência ou sede de seus
consumidores, ficam obrigadas a, em um prazo de pelo menos 1 (uma)
hora antes do horário agendado para a realização do serviço solicitado
pelo consumidor, enviar mensagem de celular a este informando, no
mínimo, o (s) nome (s) e o (s) número (s) da (s) Carteira (s) de Identidade
da (s) pessoa (s) que realizarão o serviço solicitado, acompanhado de
foto, quando possível.
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§ 1º Ao ser contatada pelo consumidor, a empresa prestadora

de serviço, quando do agendamento do serviço, deverá requerer o
número do celular no qual a mensagem será enviada.

§ 2º Caso o consumidor declare que não possui aparelho celular,
deverá o aviso contendo os dados descritos no caput ser enviado por e-
mail, igualmente informado pelo solicitante do serviço.

§ 3º Caso o consumidor declare que não possui e-mail para o
envio das informações, tal fato deve ser documentado pela empresa
prestadora de serviço em seus registros, devendo, ainda, informar
“palavra-chave” ao solicitante do serviço, a qual será informada ao
mesmo pelo (s) funcionário (s) enviado (s) pela empresa, ao comparecer
no local agendado.

Art. 2º Para os fins desta lei, são consideradas empresas
prestadoras de serviço, entre outras:

I – empresas de telefonia móvel e internet;
II – empresas de televisão a cabo, satélite, digital e afins;
III – empresas especializadas em reparos elétricos e eletrônicos;
IV – autorizadas de empresas de aparelhos de utilidades

domésticas;
V – concessionárias de água e energia elétrica;
VI – empresas fornecedoras de gás encanado para fins

residenciais;
VII – empresas de seguros.
Art. 5º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação

das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Em
sendo assim, nesta seara, o presente projeto, além de beneficiar
fornecedores de serviços, beneficiaria, principalmente, os consumidores.

Levando em consideração o crescimento econômico do nosso
Estado e sua capital, deve-se manter a garantia da boa prestação dos
serviços de atendimento agendado, preservando tanto a credibilidade
da empresa quanto o espaço privado do cliente.

Através do fornecimento de informações dos empregados que
atendem pessoalmente, é possível garantir um maior controle do serviço
e concorrentemente elevar a segurança do cliente e preservação do
espaço privado.

Vale ressaltar que o índice de assaltos as residências, em especial
na Capital deste Estado, têm-se mostrado muito aparente. Em muitos
casos, os assaltos se concretizam através de acesso as informações de
clientes que demandam por serviços particulares, como correções de
sinais de TV´s, acesso a redes virtuais, dentre outros agendamentos de
serviço.

O presente projeto, similar aos já apresentados em outros
estados, tais como Rio de Janeiro e São Paulo, busca consolidar maior
transparência no atendimento prestado por entidades públicas e
privadas as quais tem acesso direto à residência do cliente-cidadão,
evitando, assim, casos de violência como os ocorridos em 2015 e 2016
na cidade do Rio de Janeiro, onde assaltantes fraudaram cadastros e
invadiram residências, gerando insegurança e instabilidade aos cidadãos.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

PROJETO DE LEI Nº 045 / 19

“Dispõe sobre a proibição de utilização de canudos
produzidos em material plástico, nos
estabelecimentos comerciais e afins, e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DECRETA:
Art. 1º Esta Lei institui a obrigatoriedade da utilização de

canudos produzidos de material biodegradáveis aos estabelecimentos
comerciais disponibilizados ao uso consumidores, em todo o território
do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Considera-se estabelecimento comercial, pera
efeitos desta lei, todo complexo de bens organizado destinado a exercer
sua atividade comercial e atividades afins.

Art. 2º A utilização dos canudos de plástico deverá ser em
material biodegradável, devidamente embalados individualmente em
envelopes hermeticamente fechados feitos do mesmo material.

Art. 3º O Poder Público com vistas a incentivar o manejo e a
utilização do canudo produzido biodegradável, disporá de ações de
educação ambiental e saúde pública, buscando o uso regularmente desse
item, visando contribuir e preservar o meio ambiente.

§1º - Para execução do caput, fica garantido a participação das
Organizações da Sociedade Civil nas ações de educação e reciclagem.

Art. 4º Nos estabelecimentos comerciais e atividades afins,
estarão sujeitas as sanções administrativas de advertência e multas,
devidamente reguladas pelo executivo.

Art. 5º Em qualquer caso, será garantida a ampla defesa aos
acusados da infração, antes da imposição definitiva da multa.

Art. 6º - A presente Lei será regulamentada pelo Executivo no
prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data e sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 04 de
fevereiro de 2019. - ADELMO DE ANDRADE SOARES -
DEPUTADO ESTADUAL – PcdoB

JUSTIFICATIVA
O uso de canudos de plástico comumente utilizado pelo

comércio em geral, causa prejuízos não só na seara ambiental, como
também pode ser visto como uma questão de saúde pública, tendo os
malefícios causados desde a sua produção até o seu descarte.

A produção do canudinho de plástico contribui para o consumo
de petróleo, uma fonte não renovável; e seu tempo de uso é muito
curto - cerca de quatro minutos. Mas o que são quatro minutos para
nós equivalem a centenas de anos de poluição para o meio ambiente.

O canudinho de plástico representa 4% de todo o lixo plástico
do mundo e, por ser feito de polipropileno e poliestireno (plásticos),
não é biodegradável, podendo levar até mil anos para se decompor no
meio ambiente!

E não adianta usar o canudinho de plástico, jogar na lixeira e
achar que está tudo bem. Mesmo se descartado corretamente, e levado
para aterros legalizados, o canudinho pode escapar pela ação do vento
(principalmente por ser leve) e ser carregado pela chuva para mares e
rios, impactando toda a fauna aquática. Estima-se que 90% das
espécies marinhas tenham ingerido produtos de plástico em algum
momento.

Nesse Contexto, uma boa solução para a problemática é uso de
canudos fabricados de material biodegradável (matéria prima orgânica/
amido), suja a degradação demora em média 45 a 180 dias, o que
minimizaria a degradação ambiental.

Sugerir políticas públicas voltadas a proporciona um ambiente
ecologicamente equilibrado é o nosso dever, para tanto, temos que
buscado apresentar soluções favoráveis à população e ao meio ambiente.
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Destarte, este Deputado solicita aos nobres colegas a

aprovação desta preposição.
Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado

“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Beckman”, em São Luís, 04 de
fevereiro de 2019. - ADELMO DE ANDRADE SOARES -
DEPUTADO ESTADUAL – PcdoB

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004 / 19

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” à cantora, compositora e instrumentista
Alcione Dias Nazareth.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel

Beckman” a cantora, compositora e instrumentista Alcione Dias
Nazareth.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
Fevereiro de 2019. - Wendell Lages - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Alcione Dias Nazareth, denominada carinhosamente de

“Marrom” e “Rainha do Samba”, nasceu em São Luís do Maranhão no
dia 21 de novembro de 1947. É a quarta de nove filhos do casal João
Carlos e Felipa. Por influência do pai, policial e integrante da banda de
sua corporação, Alcione viu-se desde muito cedo inserida dentro de
um ambiente musical. Foi também o pai quem lhe ensinou a tocar
diversos instrumentos de sopro, como trompete e clarinete.

Desde os 9 anos, já tocava em festas de amigos e familiares.
Sua primeira apresentação profissional foi aos 12 anos, na Orquestra
Jazz Guarani, regida por seu pai, quando precisou substituir o crooner
da orquestra que estava rouco. Na ocasião, cantou as canções
“Pombinha Branca” e o fado “Ai, Mouraria”.

Aos 18 anos, formou-se como professora primária na Escola
do Curso Normal. Lecionou por apenas dois anos, quando foi demitida
porque estava ensinado seus alunos a tocarem trompete e essa atitude
acabou desagradando a direção da escola.

Após a demissão, passou a dedicar-se exclusivamente à música.
Conseguiu então uma vaga em um sorteio e passou a apresentar-se na
TV do Maranhão. Além de cantar na TV, também se apresentava em
bares e boates de várias cidades do Estado.

Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967. Com a ajuda de seu
amigo Everaldo, começou a cantar em boates de bares daquela cidade.

Através de programas de calouros, foi chamada para fazer
apresentações. Venceu as duas primeiras eliminatórias do programa A
Grande Chance, de Flávio Cavalcanti. Nessa mesma época, conseguiu
fazer um teste de voz na TV Excelsior e passou com boa colocação.
Assinou então seu primeiro contrato profissional com essa emissora,
apresentando-se no programa Sendas do Sucesso. Após seis meses,
realizou uma turnê de quatro meses pela América Latina. Logo em
seguida, recebeu uma proposta de turnê pela Itália e mudou-se para a
Europa, residindo por lá durante dois anos. Já se apresentou nos mais
prestigiosos palcos do Brasil e do mundo.

Ligada ao Carnaval, foi uma das fundadoras da Escola de Samba
Mirim Mangueira do Amanhã, da qual é Presidente de Honra.

Já ganhou 25 Discos de Ouro, 07 de Platina, sendo 2 de Platina
Duplo, 3 DVDs de Ouro e 1 DVD de Platino. Em sua galeria de
troféus, possui título e honrarias que poucos artistas conseguiram
obter ao longo de suas carreiras.

Alcione Nazareth é sem dúvidas uma das maiores artistas
maranhenses, sendo grande incentivadora e divulgadora da cultura do
Maranhão por todo o mundo.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de
Fevereiro de 2019. - Wendell Lages - Deputado Estadual
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REQUERIMENTO Nº 031 / 19

Senhor Presidente,
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, solicito

que seja encaminhada Mensagem de Congratulações ao Padre
Edmar Lessa, pela posse na Paróquia do Município de Lagoa Grande.

Vale ressaltar que o Padre Edmar, já exerceu sua missão
sacerdotal na Paróquia do Parque Vitória, em São Luís e na Paróquia de
Humberto de Campos, onde desenvolveu um profícuo trabalho social
e de evangelização, junto as comunidades pertencentes as referidas
paróquias.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 11 de Fevereiro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.19
EM: 13.02.19

REQUERIMENTO Nº 032 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Casa, solicito
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o plenário seja encaminhada
Mensagem de Congratulações ao Frei Bernardo, Frei Francisco e
Frei Nielson por terem assumidos a Paróquia da Glória e São Judas
Tadeu no Bairro da Alemanha em São Luís.

No ensejo, damos louvores pela vida destes três sacerdotes de
Deus pelo profícuo trabalho realizado nas comunidades de São Luís-
MA.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 11 de Fevereiro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.19
EM: 13.02.19

REQUERIMENTO Nº 033 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao secretário de Estado
de Meio Ambiente e Recursos Naturais, Marcelo Coelho; e à diretora-
presidente da Agência Nacional de Águas (ANA), Christianne Dias,
solicitando-lhes relatório detalhado e atualizado de todas as barragens
destinadas ao acúmulo de água; à destinação final ou temporária de
rejeitos e à acumulação de resíduos industriais localizadas no Maranhão,
contendo as seguintes informações e documentos:

- localização e responsáveis;
- licenciamento ambiental;
- classificação por categoria de risco;
- planos de segurança;
- relatório da última fiscalização realizada pelo órgão

responsável;
- medidas adotadas para prevenção de acidentes, controle e

redução de riscos.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de fevereiro de 2019.

- César Pires - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo
conhecimento”.

JUSTIFICATIVA
As recentes tragédias ocorridas nas cidades de Mariana e

Brumadinho despertaram, em todo o país, maior preocupação com o
controle de barragens destinadas à acumulação de água, à disposição
final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais.
Por esse motivo, visando a proteção da população e a preservação do
meio ambiente no Maranhão, requeremos um relatório atualizado acerca
do monitoramento de barragens localizadas em nosso estado, para
avaliar com embasamento técnico e oficial o cumprimento no disposto
na Política Nacional de Segurança de Barragens.

O último Relatório de Segurança de Barragens elaborado pela
Agência Nacional de Águas (ANA), consolidado com os dados de
monitoramento dos órgãos ambientais, mostraram na ocasião 74
barragens de acúmulo de água e sete de resíduos industriais localizados
no Maranhão. Mas o levantamento é datado de 2017, motivo pelo qual
demandamos a atualização de dados acerca do monitoramento dessas
barragens.

Nossa iniciativa visa tão somente assegurar maior segurança à
população e prevenir danos ambientais insanáveis nas áreas de
instalação dessas barragens, avaliando o cumprimento das obrigações
legais por parte dos empreendedores responsáveis por esses
equipamentos, e por conseguinte pelos órgãos de fiscalização e controle,
a quem cabe garantir o cumprimento das normas, desde a concepção
até a desativação de barragens.

Pela imensa responsabilidade que temos como agentes
fiscalizadores e defensores dos interesses da população, é
imprescindível termos informações fidedignas para que possamos
nortear nossas ações em defesa dos cidadãos que habitam áreas próximas
às barragens e evitar que ocorram, no Maranhão, tragédias como as que
vitimaram centenas de pessoas em Minas Gerais.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.19
EM: 13.02.19
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REQUERIMENTO Nº 034 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais da Assembleia Legislativa do Maranhão
(art. 155, I, b), venho requerer que de Vossa Excelência, a realização de
uma audiência pública nesta casa, em data ainda ser marcada, visando
discutir e analisar a Reforma da Previdência Social e seus efeitos para
todos os maranhenses, especificamente a população rural do nosso
Estado.

Na certeza de ser atendido, renovo meus votos de elevada
estima.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 12 de fevereiro
de 2019.- Adelmo Soares - Deputado Estadual – PC do B

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE Á
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 13.02.19

REQUERIMENTO Nº 035 / 19

Senhor presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao diretor da Alumar no
Maranhão, Helder Teixeira, solicitando-lhe relatório detalhado e
atualizado de todas as barragens da referida empresa localizadas no
Maranhão, contendo as seguintes informações e documentos:

- localização;
- licenciamento ambiental;
- classificação por categoria de risco;
- planos de segurança;
- relatório da última fiscalização realizada pelo órgão

responsável;
- medidas adotadas para prevenção de acidentes, controle e

redução de riscos.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 11 de fevereiro de 2019.

- César Pires - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
As recentes tragédias ocorridas nas cidades de Mariana e

Brumadinho despertaram em todo o país maior preocupação com o
controle de barragens destinadas à acumulação de água, à disposição
final ou temporária de rejeitos e à acumulação de resíduos industriais.
Por esse motivo, visando a proteção da população e a preservação do
meio ambiente, requeremos um relatório atualizado acerca do
monitoramento de barragens de responsabilidade da Alumar localizadas
no estado do Maranhão, para avaliar com embasamento técnico e oficial
o cumprimento no disposto na Política Nacional de Segurança de
Barragens.

O último Relatório de Segurança de Barragens elaborado pela
Agência Nacional de Águas (ANA), consolidado com os dados de
monitoramento dos órgãos ambientais, mostraram na ocasião 74
barragens de acúmulo de água e sete de resíduos industriais localizados
no Maranhão. Mas o levantamento é datado de 2017, motivo pelo qual
demandamos a atualização de dados acerca do monitoramento dessas
barragens.

Nossa iniciativa visa tão somente assegurar maior segurança à
população e prevenir danos ambientais insanáveis nas áreas de
instalação dessas barragens, avaliando o cumprimento das obrigações
legais por parte dos empreendedores responsáveis por esses
equipamentos, e por conseguinte pelos órgãos de fiscalização e controle,
a quem cabe garantir o cumprimento das normas, desde a concepção
até a desativação de barragens.

Pela imensa responsabilidade que temos como agentes
fiscalizadores e defensores dos interesses da população, é
imprescindível termos informações fidedignas para que possamos
nortear nossas ações em defesa dos cidadãos que habitam áreas próximas
às barragens e evitar que ocorram, no Maranhão, tragédias como as que
vitimaram centenas de pessoas em Minas Gerais.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 14.02.19
EM: 13.02.19

INDICAÇÃO Nº 093 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Vitória do Mearim.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 094 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Conceição do Lago Açu.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 095 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Lago do Junco.
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Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em

conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 096 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Lago da Pedra.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 097 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Paulo Ramos.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 098 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de São Raimundo do Doca Bezerra.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

 Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 099 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de São Roberto.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 100 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Porção de Pedras.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 101 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Lago dos Rodrigues.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                        QUINTA-FEIRA, 14 DE FEVEREIRO DE 2019 11
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em

conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 102 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Igarapé Grande.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 103 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Bernardo do Mearim.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 104 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Pedreiras.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO Nº 105 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 05km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, para o município de Trizidela do Vale.

Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.

Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 11de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.

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

INDICAÇÃO N° 106 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a eja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Flavio
Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Dr. Cleyton
Noleto, solicitando urgentes e inadiáveis providências no sentido da
recuperação e pavimentação da MA - 259, no trecho que atravessa o
Bairro Sequeiro localizado na sede do Município de Joselândia.

O referido trecho foi fortemente atingido pelas fortes chuvas,
o que já ocasionou o desmoronamento do acostamento da rodovia,
podendo também atingir o leito da estrada e assim ocasionar acidentes
com risco de mortes.

Pretendemos também evitar a interdição do trecho acima
mencionado, pois o mesmo interliga vários municípios da região.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de fevereiro de 2019. – ANA DO
GÁS – Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 107 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura
Clayton Noleto, solicitando a Construção da Quadra no Colégio
Barjonas Lobão (CAIC), localizado no Jardim América no Município
de São Luís-MA. A referida escola funciona em tempo Integral, e a
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quadra é um instrumento muito solicitado pelos alunos para a prática
de esportes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 13 de FEVEREIRO
de 2019. - Ana do Gás - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO N° 108 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Saúde Carlos Lula,
solicitando a Implantação de um Centro de hemodiálise no município
de Presidente Dutra-Ma.

A regional de Presidente Dutra, engloba 16 municípios da região
central. Atualmente os pacientes tem o serviço nas regionais de
Pedreiras, Caxias e Codó, causando transtorno para aqueles que precisam
do serviço.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 13 de FEVEREIRO
de 2019. - Ana do Gás - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 109 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, solicitando que determine providências no sentido da
aquisição do eparelho PETSCAN  a ser implantado no Hospital
Macrorregional a fim melhorar o diagnóstico, tratamento e estabilidade
de pacientes com câncer.

O exame pets scan também conhecido como tomografia é um
exame de imagem bastante utilizado para diagnosticar precocemente o
câncer, bem como o desenvolvimento do nível dessa enfermidade.

Ressalte-se, ainda, que o exame pets can também é importante
no diagnóstico de doenças neurológicas como alzheimer e epilepsia.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 110 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura
Clayton Noleto, solicitando a Recuperação da Avenida 01 do bairro
Ipem São Cristovão. A referida avenida encontrando-se em péssimas
condições de uso e está inclusa no programa interbairros que liga a
avenida Lourenço vieira da silva a Forquilha em São Luís -MA.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 13 de FEVEREIRO
de 2019.  -  Ana do Gás - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 111 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Secretário de Educação
do Governo do Estado do Maranhão, Felipe Costa Camarão, a fim de
que providencie a conclusão da construção de três ginásios
poliesportivos na Cidade de Aldeias Altas.

· Ginásio, Tia Anelise que fica localizado no bairro Grenwile.
· Ginásio, Antonieta Castelo, localizado no Centro da Cidade.
· Ginásio, padre Antônio Ferraris, localizado na Avenida João

Rosa Centro da Cidade.
A presente indicação visa a conclusão destas três obras que

tem como objetivo proporcionar ambientes de lazer para a população
de Aldeias Altas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 12 de fevereiro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 112 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA para a cidade de MIRADOR / MA.

 A cidade de Mirador, localizada no leste maranhense, vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente
na área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos
enfermos para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo,
solicito especial atenção de vossa excelência no sentindo de viabilizar
para aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de
transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.

O município sofre com a precariedade no transporte dos
enfermos, dessa forma, os pacientes em situação de emergência ou
mesmo em atendimento clínico especializado são transportados em
veículos sem as mínimas condições necessárias, imprescindíveis que é
para um atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de MIRADOR - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 12 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 113 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Senhora Tayse Brandão
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Figueiredo, Superintendente do Aeroporto Marechal Hugo da Cunha
Machado, em São Luís, solicitando o aumento do número de cadeiras
no saguão principal do respectivo terminal aeroviário.

Devido aos poucos assentos disponíveis até o presente
momento, as pessoas que circulam diariamente pelo aeroporto da capital
maranhense são obrigadas a permanecer em pé, o que gera muitas
reclamações. Ressalta-se, por fim, que a situação piora bastante nos
momentos de maior fluxo de passageiros, ou seja, durante as
aterrissagens e decolagens de aeronaves.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 11 DE FEVEREIRODE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 114 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA SAMU para a cidade de BOM JARDIM / MA.

A cidade de Bom Jardim, localizada no oeste maranhense, vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente
na área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos
enfermos para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo,
solicito especial atenção de vossa excelência no sentindo de viabilizar
para aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA SAMU, a fim
de transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.

O município hoje com aproximadamente 40 mil habitantes,
sofre com a precariedade no transporte dos enfermos, dessa forma, os
pacientes em situação de emergência ou mesmo em atendimento clínico
especializado são transportados em veículos sem as mínimas condições
necessárias, imprescindíveis para um atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de BOM JARDIM - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 12 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 115 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA TIPO A para a cidade de GOVERNADOR NEWTON
BELO / MA.

A cidade de Governador Newton Belo, localizada no oeste
maranhense, vem atravessando grandes dificuldades em todos os
aspectos. Notadamente na área da saúde pública, se observa
precariedade no transporte dos enfermos para os hospitais, tanto local
quanto regional, assim sendo, solicito especial atenção de vossa
excelência no sentindo de viabilizar para aquele município, um veículo

tipo AMBULÂNCIA, a fim de transportar os referidos pacientes que
se encontram em situação de emergência.

O município com aproximadamente 15 (quinze) mil habitantes
sofre com a precariedade no transporte dos enfermos, dessa forma, os
pacientes em situação de emergência ou mesmo em atendimento clínico
especializado são transportados em veículos sem as mínimas condições
necessárias, imprescindíveis que é para um atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de GOVERNADOR NEWTON BELO - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 12 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 116 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA TIPO A para a cidade de PINDARÉ – MIRIM / MA.

A cidade de Pindaré-Mirim, localizada no oeste maranhense,
vem atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Na área
da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos enfermos
para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo, solicito
especial atenção de vossa excelência no sentindo de viabilizar para
aquele município, um veículo AMBULÂNCIA tipo A, a fim de
transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.

O município com aproximadamente 35 (trinta e cinco) mil
habitantes sofre com a precariedade no transporte dos enfermos, dessa
forma, os pacientes em situação de emergência ou mesmo em
atendimento clínico especializado são transportados em veículos sem
as mínimas condições necessárias, imprescindíveis que é para um
atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de PINDARÉ - MIRIM / MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 12 de fevereiro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 117 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Secretário de Educação
do Governo do Estado do Maranhão, Felipe Costa Camarão, a fim de
que destine ao Município de Aldeias Altas a construção de três Escolas
Dignas.

· Substituição da Escola Santa Luzia, localizada no Bairro
Gonçalves Dias.

· Substituição da Escola Luís de Barros, localizada no Bairro,
Rita Reis.
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· Substituição da Escola Maria Teles, localizada no Bairro

Grewnwile.
A presente indicação visa a substituição das três escolas citadas

acima por escolas do Programa Escola Digna do Governo do Estado,
garantindo maior qualidade de ensino e aprendizagem no do referido
município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 12 de fevereiro
de 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 118 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, reiterando nossa solicitação no sentido da implantação
do Curso de Medicina na Universidade Estadual da Região Tocantina
do Maranhão-UEMASUL.

Pretendemos que o Governo do Estado implante o curso de
medicina na UEMASUL, nos moldes do curso de medicina da UEMA
do Município de Caxias, ressaltando que vai atender a demanda
estudantil da Região Sul do Maranhão.

Portanto, esperamos que o Senhor Governador Flávio Dino
atenda nossa reivindicação em benefício do Município de Imperatriz e
adjacentes.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 06 de fevereiro de 2019. - ANTONIO
PEREIRA - Deputado Estadual

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

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA REZENDE - Expediente lido, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Cinco minutos, sem direito a apartes.
Deputado Wendell Lages. Ausente. Deputado Pará Figueiredo.

O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Bom dia, Senhora Presidente. Bom dia,
Mesa Diretora. Bom dia, colegas. Bom dia, galeria. Bom dia, imprensa,
TV Assembleia. Quero dedicar minhas primeiras palavras a uma breve
reflexão sobre a política, uma ciência crítica da realidade, mas que
mantém a utopia como uma de suas principais referências. Creio que
para ser um político o homem precisa, antes de tudo, ser um sonhador,
um sonhador com vocação para o otimismo, capaz de vislumbrar
grandes transformações. Não tenho dúvidas de que o objetivo político
é a garantia da vida em seu sentido mais amplo, que é o sentido de
libertação para ser satisfatório enquanto um homem puder caminhar
em busca dos objetivos. Digo-lhes isso, pronto, porque estou consciente
de que a minha missão neste Parlamento é traduzir a confiança
depositada pelos eleitores, respondendo com responsabilidade e
dedicação ao espírito público e às determinações múltiplas da
população. Para isso, é necessário compromisso, empenho, dedicação,
ideias, convicções e, sobretudo, transparência num processo diário e
em constante construção, cujos tijolos são colocados um a um.

Pressupõe-se que a democracia tem como lastro parlamentar fortes e
determinados. Neste sentido, não me furtarei das articulações de força,
visando desenvolvimento em nosso estado. Nossa atuação no
Parlamento será pautada nos ideais democráticos, nosso olhar será
voltado para a formulação de políticas públicas com vistas no
desenvolvimento econômico, inclusão social e melhorais da qualidade
de serviço básicos à população. Agradeço aos amigos que em mim
acreditarem e em dobro mil vezes aos que me elegeram deputado
estadual. Ao meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos que, nas
lágrimas derramadas, no franzir das testas e, sobretudo, nas angústias
dos sonhos, me deram todas as forças e me enrijeceram para vencer.
Registro aqui mais uma vez o meu agradecimento especial ao povo de
São João Batista, um município com forte tradição cultural e históricas
lutas libertárias. Agradeço também ao Governador Flavio Dino pela
entrega do Centro de Ensino Rosário Sá no próximo dia 14, no programa
Escola Digna, na minha querida Feira Nova, do meu amigo, o Prefeito
Tiago Dantas. Antes de concluirmos, elevo o meu pensamento a Deus,
pedindo que ilumine e derrame suas bênçãos sobre todos nós. Por
derradeiro, agradeço aos colegas desta nova Assembleia pela deferência,
consideração e carinho. Tenho certeza de que juntos vamos cumprir
bem o nosso mandato nessa legislatura, honrando o povo maranhense.
Que nossos sonhos e projetos se traduzam em ações concretas em
benefício da população maranhense e que Deus nos abençoe para que
possamos contribuir cada vez mais para o desenvolvimento do nosso
querido estado. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Doutor
Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Bom dia, Senhora Presidente, bom dia a todos os colegas
deputados. Aproveito aqui e cumprimento todos os profissionais de
imprensa e o povo do Maranhão que nos acompanham pela TV-
Assembleia e nas galerias. Basicamente, eu vou ser rápido nas minhas
palavras. Vim principalmente para informar a respeito da reunião de
ontem que tivemos com o Secretário de Saúde Carlos Lula, catorze
secretários municipais da região do Itapecuru, Deputado Wendell Lages
esteve presente também, sobre a questão do hospital de Matões. Houve
recentemente aí o fechamento da unidade, o fechamento temporário. E
uma grande preocupação dos funcionários do hospital, da população
dos municípios, da classe política dos municípios. Digo a todos que o
resultado foi muito satisfatório no sentido que iniciou a pactuação de
um novo modelo para a região, tendo em vista que é um hospital de
vinte leitos, que ainda é um legado do antigo sistema de construção de
unidades de saúde no Maranhão dos idos aí de 2010 a 2014. Hospitais
de vinte leitos encontram uma dificuldade fundamental, que é o
financiamento. Eles não são financiados pelo Ministério da Saúde.
Não é reconhecido. É um peso grande na conta do Estado. E a gente
sabe que na distribuição do Pacto Federativo a urgência e emergência é
de obrigação dos municípios, que dispõem da gestão plena do sistema
de saúde, que é a maioria dos municípios da região. De toda forma, foi
consensuado o início de um modelo que provavelmente deve funcionar
como uma policlínica. O que é uma policlínica? É um modelo em que há
consultas ambulatoriais, diversas especialidades, atendimento em
cirurgia geral eletiva, realizações de cirurgia de hérnia, de vesícula,
histerectomia, dentre outros procedimentos. E a questão que levou
preocupação aos gestores municipais desses municípios foi
principalmente a questão da ortopedia. Houve uma sinalização positiva
à proposta que fizemos junto à Secretaria de Saúde, para que se
mantivesse um plantonista de ortopedia, durante o dia, para o
atendimento das principais urgências, e que o sistema de
referenciamento na região fosse implementado. Saímos com a sensação
de que há um consenso em andamento, a formação de um consórcio
dos municípios também para ajudar no custeio do hospital. O Estado
inicialmente fez uma proposta de financiar 40% e os outros 14
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municípios financiarem em 60%. Tem razoabilidade, respeita os limites
constitucionais, as obrigações dos entes federativos. E penso que pode
ser uma boa solução. Durante o prazo aí de sete a dez dias, ficou
pactuada uma nova reunião para que a gente avance nessa formação do
modelo. Provavelmente virão técnicos de Secretaria de Saúde do Estado
da Bahia e do Ceará para falar um pouco da experiência com os consórcios
intermunicipais. E imagino que pode ser o início da formação de um
novo modelo de atenção à saúde, em que os municípios assumam um
pouco mais, a despeito da crise econômica instaurada nos municípios,
as suas responsabilidades. Penso que caminharemos bastante daqui
para a frente. São essas as considerações. Obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, a Deputada Dra. Thaiza
Hortegal, cinco minutos, sem direitos apartes.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL
(sem revisão da oradora) – Bom dia a todos, Senhores Deputados,
Senhoras Deputadas, imprensa, todos que acompanham a Sessão pela
Plenária, nesta quarta-feira por meio da TV, a internet, rádio on-line. A
respeito da resposta, ontem, Dra. Cleide, Deputada Cleide, sobre o
nosso ato de falar em relação a algo da barragem do Rio Pericumã,
venho trazendo algumas informações de algumas respostas que foram
ontem protocoladas e já pelo Ministério da Integração junto com o
Senador Weverton Rocha, a Senadora Eliziane Gama e a bancada federal,
que também já estavam trabalhando sobre isso em Brasília. Então, a
gente já está algumas informações de dizer que o Ministério de
Desenvolvimento Regional já foi comunicado deste fato, já está ciente
do fato do rompimento dos cabos da comporta da Barragem do Rio
Pericumã e sabem da situação que é grave que se encontra a barragem e
a iminência de desastre que é real e as soluções precisam ser práticas e
imediatas. Então, o Ministério informou, em vigência, que de um plano
de recuperação de barragens, no dia 6 de fevereiro, ele lançou a lista de
14 estados do Brasil que vão ter um intermédio, que vão ter uma
manutenção nas barragens, e, graças a Deus, o Maranhão está incluído
dentre esses 14 municípios, as três barragens do Maranhão, que são a
do Rio Pericumã, a do Rio Flores e do Batatã, com os recursos que
somam entre dois e meio a três milhões de reais. E ao contrário do que
o Ministério alega, essas barragens contempladas no plano elas não
correm risco. Eles dizem da maneira, acho que por falta de conhecimento
de causa, dizer que elas não estão correndo risco, que elas não oferecem
nenhum risco à população, nós pedimos aos Deputados, aos Senadores
que fossem lá e que pudessem passar a real situação que a cidade de
Pinheiro está hoje, a gravidade da situação, colocamos já em alerta e
ficaram de enviar uma equipe técnica, o mais rápido possível, para que
venham ver a situação. O Deputado Federal André Fufuca também foi
procurar a Defesa Civil, esteve lá com Alexandre Lucas, que é o Secretário
Nacional da Defesa Civil, e ele também está vindo ao Maranhão já para
fazer o acompanhamento, a vistoria da situação da barragem da
comporta do Rio Pericumã. E é por isso que eu entro hoje com esse
pedido formal, já neste ano agora, para formação da Frente Parlamentar,
que vai fazer todo esse acompanhamento dessas barragens. E é
justamente para poder acompanhar não apenas esse plano da
recuperação do Governo Federal, mas para garantir a agilidade, execução
e levantar todas as informações necessárias e todo suporte para que a
gente venha evitar catástrofes, para que a gente venha evitar que novos
estados de alarme sejam instalados. Estaremos também em Brasília
cobrando o Ministério para poder agilizar a recuperação dessas
barragens. O Deputado André Fufuca, como eu falei agora há pouco,
está marcando já uma audiência com o Ministro, seria interessante que
essa Frente Parlamentar já estivesse montada para que a gente possa ir
até lá, levar a real situação, levar informações que eles precisam
realmente saber, para se tornarem cientes da gravidade do caso que
envolve a parte do Médio Mearim, a Baixada, e aqui no Sacavém a
região do Batatã. E esse Frente Parlamentar, que a gente inicia o
requerimento hoje para a formação dela, visa alguns fatos, dentre eles:

levantar todas essas informações sobre a barragem, fiscalizar as
estruturas, intervir junto aos órgãos responsáveis para fazer a
manutenção e o custeio dessas barragens, realizar as inspeções de
segurança, planos de estudo técnico - porque hoje a nossa maior
dificuldade é encontrar uma empresa, uma equipe técnica que possa
fazer o serviço dessa barragem - e realizar as audiências públicas, entre
outras necessidades. E o mais importante, que diante dessa tragédia
que temos acompanhado no Brasil e da preocupação em relação às
barragens, precisamos criar uma cultura prática de prevenção. Lamenta-
se muito no Brasil depois que o fato ocorre, a solidariedade vem de
todas as partes, mas no momento de prevenir muitos se esquivam,
muitos tiram da sua responsabilidade e quando acontece algo que
envolve os cidadãos, quando acontece algo que coloque em risco a vida
das pessoas ela é de responsabilidade de todos nós. Os sinais são
dados como no caso de Pinheiro e graças a atuação rápida e eficaz
também do Prefeito nós pudemos sim evitar uma grande catástrofe, já
colocando os cabos que chegaram pela madrugada lá, já estão sendo
colocados e que vai suportar até a equipe ser deslocada para a cidade
de Pinheiro. Então esse paralelo, estou levando essas informações que
foram levantadas na tarde de ontem, dos contatos que fizemos e, graças
a Deus, está correndo tudo de forma desejada. Só espero que a gente
possa ser ágil também na formação dessa Frente Parlamentar para que
a gente venha a cobrar, fiscalizar e ir até Brasília para poder ter uma
certa urgência, conforme o caso necessita. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Queremos registrar a presença do
Secretário de Estado da Casa Civil Deputado Marcelo Tavares. Seja
bem-vindo, Deputado Marcelo. Com a palavra o Deputado Pastor
Cavalcante, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (sem
revisão do orador) – A Presidência da Casa, a Mesa Diretora, aos
Senhores Deputados e Deputadas, jornalistas, Rádio e TV Assembleia,
a todos que nos acompanham pela mídia social, bom dia a todos. De
início quero fazer um registro nesta Casa e tornar público ao estado do
Maranhão. Na manhã do dia 10 de fevereiro de 2019 recebi, em
Açailândia, a Comissão de Greve, composta por três pessoas de
comprovada liderança da classe, acompanhada pelo Presidente do
Sindicato dos Servidores Públicos de Açailândia o senhor Francisco
Melo. Ouvi atentamente todos acerca das graves denúncias que pairam
sobre o Executivo de Açailândia. Quero dizer a todos com clareza que
já houve relato nesta Casa, na primeira semana legislativa. O relato foi
feito pelo colega Deputado Wellington. Deputado Wellington desfruta
do meu respeito e da minha admiração em compartilhar a indignação do
povo de Açailândia pelas demandas que vêm acontecendo no município.
Essas demandas merecem um aprofundamento e merecem uma atenção
especial, os motivos que levam os servidores a deflagrarem a greve.
Senhores e senhoras, o município de Açailândia na atual gestão vem
sofrendo um total abandono. O prefeito não tem se colocado como
defensor contra as mazelas que assolam o município e sim como um
promotor de tudo que acontece lá. Duas celeumas diante das quais,
colhidas as informações pela Comissão de Greve, se fez necessário
que este deputado, Pastor Cavalcante, tomasse partido em defender os
direitos do povo. Respeitadas as formalidades legais, a administração
municipal não acatou o pleito dos servidores e por isso houve uma
paralisação total, trazendo um prejuízo não apenas aos alunos, mas ao
povo de modo geral. A Lei 11.738/2008 garante aos professores um
terço da jornada para planejamento, ocorre que o Prefeito Juscelino
quer aumentar a carga de trabalho dos professores retirando a jornada
extra de um terço que já está garantida pela lei federal a favor dos
professores. E mais, senhores, a eleição dos diretores e vice-diretores
das escolas está na meta do Plano Municipal de Educação e o prefeito
está descumprindo. Quero chamar a atenção de todos os senhores para
o que vou falar agora, porque vale a penas ressaltar que o Governador
Flávio Dino tem feito um belíssimo trabalho no Maranhão e o trabalho
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que fez lhe trouxe o resultado de uma reeleição no primeiro turno. Esse
governador que trabalha, que nós da base apoiamos, implantou nas
escolas do Estado a eleição de diretores. Mas o Prefeito de Açailândia,
mesmo sendo do PCdoB, está caminhando em direção oposta ao nosso
Governador. O 1/3 de férias, que é um direito dos professores, dos
servidores, os servidores recebem seis meses depois que saem de férias.
Isso só acontece em Açailândia. Porque não creio que isso aconteça em
outro município e os seus representantes legislativos fiquem calados.
Por fim, senhores e senhoras deputadas, o mais grave: os repasses do
IPSEMA, que é o Instituto de Previdência do Servidor Municipal de
Açailândia. O repasse do fundo de contribuição previdenciária, a parte
patronal 11%, mais 11% que é descontado do contracheque do servidor,
totalizando 22%, o prefeito não repassa nem dá explicação. Senhores
deputados, quero deixar claro a todos, estou concluindo, em especial
ao povo de Açailândia, que este Deputado Pastor Cavalcante não se
calará em face de qualquer ação que viole os direitos do povo. Para isso
eu fui conduzido ao mandato e jurei trabalho em defesa do povo.
Estarei vigilante e atento para usar das prerrogativas dada a mim pelo
povo de Açailândia para lutar por administrações que visem o bem-
estar social. Por isso, peço da tribuna desta Casa, ao Prefeito de
Açailândia que acate o pleito dos servidores, pondo fim nesta greve e
voltando a funcionar o trabalho público de que o povo de Açailândia
tanto precisa. Agradeço a esta Presidência, agradeço a Deus e aos 41
deputados, que lutaremos incansavelmente por um Maranhão melhor.
Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Wendell Lages, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, galeria,
profissionais de imprensa, amigos que nos assistem pela TV Assembleia,
povo do Maranhão. Eu venho hoje aqui nesta tribuna apenas para
registrar um pedido, uma Indicação que fiz para a comunidade do
Entroncamento, que é uma comunidade, é um povoado, mas já podemos
chamar de Distrito, tendo em vista que é uma comunidade que já
possui mais de 20 mil habitantes e que também inclusive passa por
processo de tentativa de emancipação. Mas eu fiz esta Indicação,
encarecidamente, fazendo este pedido, esta solicitação pedindo o apoio,
o apoio do Governo do Estado, da Secretaria de Infraestrutura tendo
em vista que há mais de 7 anos que essa comunidade sofre pela falta de
políticas públicas e, em especial, a falta de infraestrutura, então eu
venho a esta tribuna mencionar algumas avenidas da comunidade, como
a avenida Santa Teresinha, rua da Estrela, rua São João, ruas e avenidas
da comunidade de Entroncamento que há quase 10 anos não possuem
nenhum tipo de política pública, principalmente voltada para
infraestrutura. E precisamos acordar para a necessidade de olhar, de
ter um olhar especial para o distrito de Entroncamento tendo em vista
que é um distrito que é cortado por duas BRs, duas grandes BRs, é um
distrito que possui estrada de ferro, é um distrito que dá acesso a
grandes e importantes e praticamente boa parte das cidades do nosso
Maranhão. E eu peço muito encarecidamente que nosso Governador, o
Governador do Estado, Secretário de Infraestrutura, tenha um olhar
especial para o distrito de Entroncamento. Eu queria também aproveitar
para mencionar aquilo que o Deputado Dr. Yglésio já falou a respeito
da reunião que tivemos ontem com o Secretário Dr. Lula, na Secretaria
de Saúde, reunião muito proveitosa a respeito de solucionar a situação
do Hospital de Matões do Norte. Mas também mencionar que, durante
todos os momentos, a gente percebe o diálogo respeitoso e a boa
vontade da Secretaria de Saúde em tentar solucionar essa demanda,
inclusive a reunião de ontem também percebemos a parceria e o diálogo
por parte dos secretários municipais que também estão juntos e
engajados em procurar solucionar da melhor forma possível essa
situação do Hospital de Matões. Então, saímos da reunião muito felizes
com duas possíveis propostas de resolução dessa demanda. Por fim,

eu quero aproveitar também e desejar um feliz aniversário, parabenizar
a cidade de Presidente Vargas, que hoje completa 53 anos, é uma cidade
que faz parte da região do Vale do Itapecuru, é uma cidade vizinha a
nossa cidade , é uma cidade que eu tenho total carinho pelos amigos
que tenho lá, pelos conterrâneos que tenho lá, é uma cidade que eu
costumo estar visitando sempre. Então, aqui eu quero desejar um abraço
a todos os munícipes e conterrâneos da cidade de Presidente Vargas.
No mais, me sinto satisfeito, muito obrigado e um ótimo dia a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Deputado Duarte
Júnior, cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Primeiramente, bom dia a todos e todas. Presidente,
venho aqui à tribuna para parabenizar dois colegas, dois Deputados.
Que ao acompanhar o Diário, percebi o protocolo de projetos de lei
que beneficiam diretamente o cidadão, que beneficiam diretamente o
consumidor. Eu quero aqui registrar o meu reconhecimento e parabenizar
o Deputado Zé Inácio. O Deputado Zé Inácio que protocolou um
projeto de lei que visa garantir aos consumidores maranhenses um
período de tolerância de até 30 minutos nos estacionamentos de todo
o Estado. Legislação como essa já existe aqui no município de São
Luís. Em São Luís existe uma lei municipal realizada pela Câmara
Municipal, pelo Vereador Pavão Filho, com base no artigo 30, inciso I
da Constituição, que garante aos consumidores ludovicenses uma
tolerância de até 30 minutos nos estacionamentos da capital. No entanto,
Deputado Zé Inácio, infelizmente o consumidor de Imperatriz, o
consumidor da Baixada maranhense, não tem esse benefício. Os
consumidores aqui da região metropolitana como de Paço do Lumiar,
São José de Ribamar não têm esse benefício, não têm esse direito. Por
isso parabenizo o Deputado Zé Inácio pela sensibilidade na causa
consumerista, pela sensibilidade em reconhecer os direitos do
consumidor e fazer mais uma lei em prol do consumidor, em propor
mais uma lei em prol dos direitos dos consumidores maranhenses. Ao
tempo que lhe parabenizo e reconheço o Deputado Zé Inácio,
parabenizo também o Deputado Hélio Soares, que também protocolou
um projeto de lei com o objetivo de fazer com que esta Casa, que é a
Casa do Povo, tenha um Procon da Assembleia. O Procon na Assembleia
já é uma realidade em outros Estados como, por exemplo, em Minas
Gerais. Aqui em São Luís, aqui no estado do Maranhão será de grande
importância termos a instalação de um Procon, na Assembleia, para
que os consumidores possam aqui também formalizar as suas
reclamações, possam também emitir as suas documentações como hoje
acontece em 52 unidades instaladas pelo Governo Flávio Dino. Fico
muito feliz em ver que a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
tem se tornado uma Casa mais sensível àqueles que mais precisam,
ainda mais sensível às causas de defesa do consumidor. Por isso reafirmo
meus parabéns, meu reconhecimento ao Deputado Hélio Soares, ao
Deputado Zé Inácio que foram os Deputados que protocolaram leis
nesse sentido. Aproveito a oportunidade, Presidente, para poder
destacar a importância de uma legislação estadual aqui no estado do
Maranhão. Já utilizei a tribuna, outrora, para falar da legislação que
impede que as concessionárias de energia elétrica, que as concessionárias
do serviço de água e esgoto realizem cortes, realizem suspensão desses
serviços às vésperas do feriado, às vésperas do final de semana.
Deputado Rafael Leitoa, em outras oportunidades outros Deputados
já protocolaram nesta Casa projetos de lei semelhantes, só que na
época o STF, que é a Suprema Corte, tinha um entendimento diferente.
O STF entendia que o Estado não podia legislar sobre essa matéria,
por essa razão, esses projetos não se tornaram realidade. No entanto,
atento aos julgados do Supremo Tribunal Federal, no dia 19 de dezembro
de 2018, finalzinho do ano passado, a Suprema Corte Federal mudou
o seu posicionamento, tornando constitucional o Estado legislar sobre
essa matéria com fundamentos que estão claros na Constituição Federal
de 88, mais precisamente no artigo 24, inciso V e inciso VIII. Esses
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fundamentos fazem com que esta Casa seja responsável, seja legítima
para legislar sobre a matéria do Direito do Consumidor. Por isso, a
partir do momento que o STF muda o seu posicionamento,
imediatamente, atento aos julgados da Suprema Corte, protocolo esse
projeto para que aqui, no estado do Maranhão, nós possamos ter a
garantia desses direitos aos consumidores e consumidoras, que é o
mesmo direito que já tem no estado do Paraná. Senhoras e senhores,
quero aqui publicamente registrar que estou pedindo urgência para a
apreciação desse projeto, pois, neste final de semana que se aproxima,
consumidores e consumidoras podem ter a sua conta cortada. E a
mesma velocidade, Deputado Pará Figueiredo, que existe para realizar
o corte, infelizmente, não existe para reativar esse serviço que não é
um serviço qualquer, é um serviço de extrema importância, é um serviço
essencial, serviço que garante os direitos fundamentais que estão
elencados no artigo 1º da Constituição Federal de 1988. Muito obrigado
a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Wellington do Curso, por
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhora Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial bom dia. Que Deus seja louvado. Quero
cumprimentar de forma especial a galeria desta Casa, Casa do Povo,
hoje ocupada por agentes comunitários de saúde, agentes comunitários
de combate a endemias que hoje ocupariam a tribuna desta Casa. Já
havia enviado ofício ao Presidente Othelino solicitando a participação
na tribuna como fala, mas infelizmente o nosso regimento não concede
esse espaço à participação popular. Nós apresentamos inclusive o
Projeto de Resolução Legislativa 075/2018 que institui a tribuna livre
popular na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, concedendo
a palavra a pessoas representantes de entidades constituídas ou da
comunidade em geral. Esse projeto de resolução legislativa tramita na
Assembleia Legislativa e acreditamos que em breve, num curto espaço
de tempo, nós teremos a participação popular efetivamente na
Assembleia Legislativa. É um clamor antigo, é um clamor que nós
ouvimos durante o nosso primeiro mandato e materializamos num
projeto de resolução que está tramitando na Assembleia. Eu acredito
que nós teremos essa participação, vão só desenvolver como será feita
essa participação. Hoje teriam uma grande oportunidade de ouvir dos
representantes agentes comunitários de saúde a triste realidade na saúde
do estado do Maranhão, e é sobre isso que eu quero falar, mas antes eu
quero fazer uma breve consideração e chamar a atenção de todos.
Antes a palavra de Deus: “Oh, Senhor, trata com bondade os que
fazem o bem e os têm coração íntegro, mas os que se desviam por
caminhos tortuosos, o Senhor infligirá o castigo dado aos malfeitores.
Haja paz em Israel”. Salmo 125:04,05. Algumas pessoas acham que
estão acima de tudo e de todos, acima da lei, dos homens e da lei de
Deus. Mais, senhoras e senhores, jamais esqueçam, jamais esqueçam:
Deus tudo vê. Deus tudo contempla. E ao seu tempo, pode ter certeza
que, como num piscar de olhos, todos nós vamos dar satisfação de
nossas vidas e daremos conta de tudo que nós estamos fazendo. Que
Deus Seja Louvado. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o
Estado do Maranhão. Então inicio o meu pronunciamento falando do
descontrole do Governador Flávio Dino. Descontrole descabido do
governador Flávio Dino, ex-juiz federal, professor Universitário,
conhecedor das letras, letrado, conhecedor como poucos da legislação
brasileira. Ele editou o Decreto nº 34.593, de 30 de novembro de 2018.
Nós acionamos o Ministério Público Federal para que pudesse se
posicionar diante do Decreto do Governador Flávio Dino, qual é sua
limitação do judiciário, das ações do judiciário. Senhoras e senhores, o
decreto foi do dia 30. Ficamos nessa luta até o dia 06. E provocamos o
Ministério Público Federal. Só que agora o Governo revogou. Na

verdade, o Governador Flávio Dino arregou e revogou. O Governador
Flávio Dino arregou e revogou o Decreto nº 34.593. E no dia 08, com o
Decreto nº 34.667, ele revogou o decreto anterior. Em novembro de
2018, ele chamou atenção de toda a sociedade maranhense e brasileira
para tentativa de limitar as ações do Judiciário. E, como eu já falei, nós
solicitamos o posicionamento do Ministério Público Federal. E, mais
ainda, tomamos agora o conhecimento que o Governador Flavio Dino
revogou. Mas isso, senhoras e senhores, não é porque o Governador
Flávio Dino se arrependeu, não. É porque ele ia passar um vexame, ia
passar vergonha, ia para o Pleno hoje do Tribunal de Justiça e ele sabia
que ia perder. Ora, ora, ora, senhoras e senhores, o todo poderoso
Governador Flávio Dino acha que está acima de tudo e de todos, acha
que está no período do absolutismo, “o rei sou eu”, “manda quem
pode, obedece quem tem juízo” e que todos têm que se agachar para o
Governador Flávio Dino. Nós não temos medo do Governador Flávio
Dino. E nós não baixamos a guarda para o Governador Flávio Dino.
Nós nos posicionamentos de forma firme. Logo depois do Decreto e o
posicionamento do Ministério Público Federal diante da barbaridade
do Governador Flávio Dino. Mas, senhores e senhores, só para concluir,
Senhora Presidente. O Governador Flávio Dino tem enganado a todos.
Enganou os seus leais aliados desde o princípio. Enganou todos eles
até hoje. E continua enganando. E continua enganando a população. O
Governador Flávio Dino tem enganado, ludibriado a população.
Exemplo disso, senhoras e senhores, é que hoje nós temos na Assembleia
Legislativa representantes dos agentes comunitários de saúde e combate
a endemias. Se reuniram em julho de 2015 com o Governador Flávio
Dino na Universidade Federal do Maranhão. O Governador Flávio
Dino disse que ia ajudar. Queria contemplar as suas necessidades.
Governador Flávio Dino, a Lei 10.573, de 24 de abril de 2017, institui
o PECAPS, Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária
de Saúde, ou seja, contemplando com 10% a mais no salário, no
pagamento dos agentes comunitários de saúde e de endemias. Senhoras
e Senhores, sabe o que o Governador Flávio Dino fez até hoje? Nada.
Ou melhor, enganou, ludibriou, passou a perna em todos os agentes
comunitários de saúde. Senhoras e Senhores, quem conhece a realidade
da saúde do Maranhão são eles, os descasos, as mazelas, as dificuldades,
eles vão de porta em porta, de casa em casa. Conhecem a situação da
casa do cidadão, lá de Pinheiro, de Lago da Pedra, de Barra do Corda,
de Pedreiras, de Caxias, de todos os rincões do Maranhão, conhecem a
realidade. E precisam, sim, ser valorizados e precisam, sim, ser atendidos
pela lei. Logo após a Sessão, vamos nos reunir e vamos protocolar
documentos não só na Assembleia, na Comissão de Saúde da Assembleia,
no Ministério Público Estadual, bem como Ministério Público Federal,
para que vocês possam ser contemplados numa lei estadual que já está
em vigor há 2 anos, e não tem o cumprimento por parte do Executivo,
por parte do Governador Flávio Dino. E só para registrar, logo no
início do nosso mandato de 2015, nós apresentamos o projeto nº 18/
2015, institui o piso salarial no âmbito do Estado do Maranhão para
agentes comunitários de saúde e agentes de combate a endemias. A
nossa luta pelo povo do Maranhão e a nossa luta contemplada, já
desde o início do nosso mandato, logo no início de 2015, na 1ª semana
de 2015, apresentamos um projeto de lei em defesa dos agentes
comunitários de saúde e dos agentes de combate a endemias. Contem
com o nosso apoio, contem com a nossa luta e vocês não estão mais
sozinhos, a partir de agora, vamos fazer o enfrentamento para que o
Governador Flávio Dino honre o compromisso com vocês, para que
ele possa cumprir o que tem na lei. E para isso vamos ter que provocar
OAB, Ministério Público Estadual e Ministério Público Federal. Sejam
todos bem-vindos à Casa do Povo, sejam bem-vindos à Assembleia
Legislativa. Vamos à luta!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Deputada
Daniella Tema, por cinco minutos, sem direito a apartes. Será a última
oradora do Pequeno Expediente, os demais ficarão para amanhã.
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A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão

da oradora) – Bom dia a todos. Senhora Presidente, Senhores Deputados
e Senhoras Deputadas, galeria, imprensa, TV Assembleia e Rádio
Assembleia. Estamos aqui hoje nesta tribuna para falar justamente de
uma situação agora colocada pelo colega Deputado Wellington do Curso,
que é a situação dos agentes comunitários de saúde. Situação essa que
a gente tem conhecimento e, que assim como o Deputado Wellington,
também entraremos em defesa de todos vocês para que essa lei, para
que a Lei 10.583 de 2017 seja cumprida pelo governo, que é a lei dos
10% de bonificação. Wellington, estou com V. Ex.ª nesta luta, estou
com os agentes comunitários nesta luta e ao sair daqui já estou com
uma audiência marcada agora, às 11h, na Secretaria de Saúde, audiência
essa que seria para tratar de outros assuntos, mas que já aproveitarei a
oportunidade também para colocar as reivindicações da categoria;
categoria essa que tem importante papel na promoção de saúde dentro
do nosso Estado. E assim nós vamos juntos buscar resolver e fazer
com que a lei seja atendida. A lei já foi sancionada, é uma lei de 2017 e
estaremos buscando que essa lei seja atendida pelo Governo. E acredito
muito que com o compromisso e a sensibilidade do Governador, a
gente vai conseguir, sim, êxito. E entendo perfeitamente o que os agentes
estão buscando, pois eles só estão buscando a valorização, valorização
essa pertinente a quem trabalha e a quem atinge a sua meta estabelecida.
A gente sabe que 80%, boa parte... apenas 30% dos municípios do
nosso Estado aderiram às necessidades, às demandas da lei e desses
30% apenas algumas equipes atendem o critério estabelecido pela lei,
que é o critério de 80% de visitas e 80% de cadastro. Não é muita coisa
não, a gente vai buscar e acredito que com o diálogo a gente vai conseguir
sim ter um resultado positivo. Já estive há algum tempo, há um mês ou
uns 40 dias atrás quando fui procurada por parte da categoria, já estive
discutindo isso com o Secretário Lula e agora vou voltar atrás buscando
realmente um resultado. Estamos juntos, vamos buscar e espero que
unidos, não só o Deputado Wellington, mas também solicito o apoio
dos demais colegas Deputados, para que a gente abrace a causa dos
agentes comunitários de saúde e eles sejam valorizados da maneira
devida. Muito obrigada a todos, um forte abraço e vamos à luta!

IV – ORDEM DO DIA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO -  Requerimentos à deliberação do Plenário:
do Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Peço também,
Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO – É para retirar?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sim.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Era isso, Presidente, porque na verdade ontem
já havia combinado com o líder do Governo para retirar de pauta e
estranhamos que tão logo já entrou na pauta hoje, deve ter sido algum
equívoco.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de
Ordem) – Foi um equívoco, Deputado, inclusive já falei com a diretoria
geral da Mesa para que a gente apresente apenas na semana que vem,
depois das comissões constituídas e a gente faça uma discussão
previamente na Comissão de Saúde.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Aí
já peço inclusive, Deputado Rafael, que a gente possa discutir na
Comissão de Saúde e já estamos provocando inclusive uma audiência
pública para que a gente possa tratar do tema com as pessoas que
possam ser inseridas nesse projeto de lei do Governo do Estado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Requerimento n.º 023/2019, de autoria
do Deputado Zé Inácio Lula, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam continuem como estão. Aprovado.
Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento n.º 030/2019, de
autoria da Deputada Ana do Gás, (lê). Eu como segunda secretária
voto pelo deferimento.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhora
Presidente, eu gostaria de subscrever o requerimento da Deputada Ana
do Gás.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Ela está aí, né? Deputada Ana do Gás.
Eu acho que não tem problema.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Foi um pedido do
Deputado Neto Evangelista e meu também, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Certo então.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Eu
aproveito, Senhora Presidente...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Eu
também, por gentileza.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Wellington também, Deputado
Neto, Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA –
Aproveito, Senhora Presidente, para dizer que eu nunca vi esta Mesa
tão bonita como estou vendo hoje aqui. A senhora tira o Deputado
César Pires.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Eu lhe agradeço,
Deputado, não é à toa que V.Ex.ª me chama de tio, não é? Porque V.Ex.ª
tem muita admiração por mim, e eu por V.Ex.ª

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - O
Deputado Neto sempre muito gentil com o Deputado César, né?

V - GRANDE EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Com a palavra, o Deputado Adelmo
Soares, por 30 minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, caros
colegas parlamentares, todos presentes no plenário e também os que
nos assistem via internet, TV Assembleia, pelos meios de comunicação.
Inicio trazendo para o debate um tema do meu artigo do último domingo,
que versa sobre a reforma da Previdência, uma pauta que deve nos
unir, pois atinge todos os brasileiros e brasileiras, independentemente
da esfera social que ocupem, mas principalmente aos que mais precisam
a exemplo dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais. O Presidente
Jair Bolsonaro editou, em 18 de janeiro deste ano, sem consulta e
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negociação prévia, desconhecendo os princípios de gestão democrática
e do papel do Conselho Nacional de Previdência Social, a famosa
Medida Provisória nº 871, instituindo um programa de revisão dos
benefícios previdenciários e modificações nas regras para acessar e
requerer os auxílios, o chamado “Pente Fino”. Com pretenso objetivo
de combater fraudes da concessão dos benefícios, a medida provisória
é, antes de tudo, um novo intento de jogar nas costas dos mais humildes
trabalhadores e beneficiários o peso e a responsabilidade dos ajustes,
em claro sinal de que as medidas da propagada reforma da Previdência
serão, na verdade, medidas de desmonte e cortes de direito, como
afirmam as centrais sindicais. De acordo com o Ministério Público do
Trabalho, o Brasil ocupa o 4º lugar no ranking dos países com as piores
condições de saúde e segurança no trabalho, onde ao invés de promover
um ambiente saudável para as práticas laborais, é um dos que mais
matam, mutilam e adoecem trabalhadores. Não se desenvolve um país,
não se cria uma cidadania matando ou adoecendo trabalhadores. Temos
que pensar em um desenvolvimento que seja socialmente sustentável,
assim afirma o Vice-Procurador do Ministério Público do Trabalho,
Doutor Luís Eduardo. As novas regras de carência, comprovação
documental e prazos de requerimento dos benefícios têm como objetivo
dificultar ou restringir o acesso à pensão por morte, auxílio-reclusão,
licença-maternidade, Benefício de Prestação Continuada, o famoso BPC,
e a aposentadoria dos trabalhadores rurais. Muitas dessas normas,
inclusive, são ilegais e inconstitucionais. A Medida Provisória 871 traz
inseguranças financeiras aos beneficiários da previdência ao instituir a
suspensão dos benefícios sem assegurar formas adequadas de defesa e
excluir milhares dos direitos previdenciários, ignorando o papel da
seguridade social de garantir renda para o trabalhador em situações
temporárias ou permanentes que impeçam de exercer suas atividades,
nobre colega Deputado Leonardo Sá. De igual modo, a MP finda a
possibilidade de parcerias com os sindicatos, o que é mais grave,
inviabilizando imersão em políticas públicas e sociais. Em outra
perspectiva, sinaliza indícios para parcerias com constituições
bancárias. Ora, não seria, então, a migração do regime previdenciário
para o macro aspecto financeiro e não social? Fica a V. Exas. este
questionamento. Em preocupação expressa neste ano, a Contag afirma
que a demanda dos trabalhadores e trabalhadoras rurais é superior a
estrutura disponível existente. Então como ficarão os cadastros dos
segurados especiais em relação aos sindicatos dos trabalhadores rurais?
Não houve diálogo entre o Governo Federal e os municípios nesse
aspecto, Senhora Presidente. De modo que calcular a consequência
dessa possível medida pode ser devastador, meus nobres colegas.
Acredito, assim, que a Confederação Nacional dos trabalhadores e
trabalhadoras rurais da agricultura e os movimentos sociais, que o
governo Bolsonaro prefere ser iniciada a reforma da previdência pelo
público mais vulnerável e que ganha o mínimo. A medida provisória em
sua essência mostra claramente sua total parcialidade, mostrando não
estar a favor do povo, dos beneficiários, mas em favor das empresas,
uma tentativa clara de colocar todos num bojo só, numa sacola só, de
tratar os beneficiários especiais como suspeitos e fraudulentos. Nós
somos a favor da reforma, mas que ela tenha que ser de maneira pautada
em debate com a sociedade civil e os movimentos sociais. É injusta
essa suspeita de indícios de irregularidades de forma generalizada na
emissão de declaração de comprovação da atividade rural pelo sindicato
de trabalhadores rurais. Essa declaração nunca foi utilizada como prova
plena ou única para a concessão dos benefícios. Na verdade, ela dá
mais uma segurança nos processos e evita possíveis fraudes, como
afirma a própria Contag. Indo mais a fundo, se tratando do impacto no
pagamento dos benefícios na realidade municipal, o caso piora ainda
mais companheiros. Se olharmos a nossa realidade, a realidade do povo
maranhense, é possível afirmar que o nosso Estado, o nosso grandioso
Estado, formado por 217 municípios, é tão plural socioeconomicamente
dentre os muitos casos. O pagamento das aposentadorias, das pensões
e outros amparos assistenciais superam a receita do FPM de
aproximadamente 70% dos municípios do Maranhão. Ou seja, 152
municípios, cara colega Deputada Andréia, 152 municípios têm a receita

da aposentadoria rural maior do que o próprio FPM. Muitos deles
com um valor três, quatro, cinco vezes maior. Na cidade de Pinheiro,
nobre colega Leonardo, Deputada Thaiza Hortegal, por exemplo, o
pagamento de aposentadoria rural chega a ser cinco vezes maior do que
o FPM. São cento e cinquenta e oito milhões de reais arrecadados a
partir da aposentadoria rural e benefícios de auxílios previdenciários.
Segundo o Censo de 2010...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Deputado,
me permita um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Concedo o
aparte, só terminando este parágrafo. Segundo o Censo de 2010, cerca
de 59% dos municípios maranhenses possuem só 20 mil habitantes,
90% possuem menos de 50 mil habitantes, o que representa 54% da
nossa população. Três milhões e meio de maranhenses vivem num
ambiente rural, ou seja, o Maranhão é formado em sua grande maioria
por economias locais, o Maranhão é rural, neste cerne, corroborando
as informações já expostas utilizando os dados informados pelo Fórum
Regional dos Secretários da Agricultura Familiar do Nordeste, incluindo
também Minas Gerais, onde pontuam no que tange ao pagamento das
aposentadorias rurais, o Maranhão, em 2018, Senhoras e Senhores
Deputados, arrecadou, recebeu do INSS das aposentadorias rurais R$
8 bilhões, companheiro Arnaldo Melo, enquanto que o Fundo de
Participação do Estado e dos Municípios representa um pouco mais
de R$ 5,3 bilhões, somando todos os FPMs, somando mais o Fundo
de Participação do Estado, a aposentadoria rural ainda movimenta R$
8 bilhões do nosso Estado. Traduzindo isso na realidade cotidiana é
possível afirmar que, embora a Previdência Social não seja considerada
uma política pública de combate à pobreza, são milhares as famílias,
sobretudo, os pequenos municípios de áreas rurais que têm na
aposentadoria o seu sustento, o seu desenvolvimento econômico, a
farmácia, nobre companheiro Antônio Pereira, a farmácia, a quitanda, a
bodega, o supermercado das comunidades rurais dos povoados, das
cidades pequenas é quem mais vai sofrer com esse insegurança em
relação à Previdência. Concedo o aparte ao nobre Deputado Leonardo
Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (aparte) –
Deputado Adelmo, eu gostaria aqui de parabenizá-lo por ter trazido
até a tribuna da Assembleia, trazer à população maranhense um tema
de tão relevante importância. Como profundo conhecedor dessa
situação, como perito previdenciário, perito médico previdenciário,
sei da importância fundamental que a Previdência tem na vida e na
economia do povo do nosso querido Estado do Maranhão. Eu tenho
certeza de que essa reforma será a aniquilação de todos os municípios
do Maranhão, todos os Deputados que estão aqui presentes, seus
municípios serão aniquilados por esse texto da reforma da Previdência
da forma que aí está. Deputado da pesca, Deputado Edson, Deputado
Antônio Pereira, vai ser um caos na economia dos estados do Nordeste
essa reforma e esse texto da reforma da Previdência da forma que está.
Então, V.Exa. trazer este tema hoje até a tribuna desta Casa, fazer com
que esse tema seja conhecido pela população do Maranhão é de extrema
valia e de extrema importância e eu deixo aqui meus parabéns a V.Exa.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES – Eu agradeço
a sua colocação e incorporo ao meu discurso. Dizer que para nós que
fomos eleitos na base da agricultura familiar precisamos nos juntar e
unir muito, como bem falou o Deputado Leonardo Sá, a maioria aqui é
base das cidades do interior que precisam da aposentadoria rural, talvez
seja um tema que as pessoas não estejam se atentando tanto, mas que
ao passar dos dias esses oito bilhões de reais injetados na economia
rural, sobretudo, podem provocar um caos, como bem colocou o
Deputado Leonardo Sá, um caos social sem precedentes, porque, de
fato, há, existe a necessidade, nobre Presidenta Dra. Cleide, de fazer
uma reforma, um pente fino, de corrigir algumas distorções, mas não
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podemos deixar de maneira nenhuma que a grande maioria, as grandes
cidades, as cidades menores do estado do Maranhão, as cidades que
mais precisam, sejam penalizadas, sobretudo o agricultor e a agricultura
familiar. No entanto, gostaria de fazer um convite aos companheiros e
companheiras. Pensando nisso, a FETAEMA aqui, a Federação dos
Trabalhadores Rurais do Maranhão, realizará amanhã, dia 14, um
diálogo com todos os Sindicatos dos Trabalhadores Rurais do nosso
Estado. E eu queria externar aqui o nosso convite para gente engrossar
essa força para juntos debatermos um assunto tão importante. Tanto
que hoje eu quero agradecer aos companheiros que ajudaram, que
assinaram a criação da Frente Parlamentar da Agricultura Familiar e da
Reforma Agrária que vamos, a partir de então, instituir uma Frente de
Trabalho para colaborar, ajudar e a fortalecer ainda mais esse eixo tão
importante do desenvolvimento do nosso Estado que é a Agricultura
Familiar. Portanto, meus amigos e minha amigas, eu queria deixar aqui
este relato, essa minha preocupação e a certeza de que precisamos
estar irmanados nesse propósito, todos aqueles e muitos que vêm do
municipalismo, irão e estão querendo ingressar no municipalismo
precisam entender que a reforma da Previdência, ora posta, destrói,
aniquila, acaba com o sonho de milhares de famílias que vivem da
aposentadoria rural e de muito comércio que acontece nas cidades de
nosso Estado. Cidades pequenas que passarão a ter grandes problemas.
Volto a dizer, a farmácia, a grande maioria dos aposentados já tem a sua
farmácia certa para chegar lá e comprar o seu medicamento e pagar
todos os meses. Com isso há uma preocupação, uma ansiedade e a
necessidade de que o dono da farmácia vai ter que fechar, a cidade fica
sem farmácia, um item apenas que estou colocando dentre tantos e
tantos outros itens que podem acontecer. Era só isso, Senhoras e
Senhores. Muito obrigado pela atenção.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Solidariedade, declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Gostaria
de usar pelo Bloco, Deputada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Dr. Leonardo, por cinco
minutos com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a Mesa
Diretora desta Casa em nome da Deputada Cleide Coutinho, gostaria
de cumprimentar o Plenário em nome do meu amigo Deputado Antônio
Pereira, gostaria de cumprimentar a imprensa maranhense em nome do
meu amigo Gilberto Leda, a galeria em nome dos agentes de Saúde do
município de Pinheiro e todos que me assistem aqui na TV Assembleia.
Bom, meus amigos, hoje faço o uso desta tribuna para falar sobre um
assunto de suma importância para Pinheiro e toda região da Baixada
maranhense. Eu como médico estive analisando a grande demanda de
pessoas com doenças renais crônicas e agudas naquela região, que
necessitam de tratamento de urgência de hemodiálise. Como todos
sabem, falando aqui em uma linguagem para que todos entendam, a
hemodiálise é um procedimento onde usamos uma máquina que limpa
e filtra o sangue, fazendo parte do trabalho que o rim que não funciona
mais não pode fazer, liberando do corpo os resíduos prejudiciais à
saúde, como excesso de sal, líquidos, ajudando a controlar a pressão
arterial e manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio,
ureia e creatinina. E para que isso seja feito, necessita-se de um local
apropriado, equipamento e funcionário especializados. Em Pinheiro e
na região da Baixada, existe uma enorme demanda de pessoas com
doenças renais, agudas e crônicas, e hoje o nosso Hospital Dr. Jackson
Lago conta com apenas duas cadeiras de hemodiálise, não dando conta
de atender à demanda da nossa cidade e da nossa região. A grande

maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise é de famílias mais
humildes que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando
fila de marcação nos hospitais e o cansaço da viagem. Alguns tendo que
voltar no mesmo dia por falta de condições de local de hospedagem
aqui na capital. Fazendo uma conta simples, os pacientes que vêm,
por exemplo, da cidade de Pinheiro, só a passagem de Pinheiro para cá
custa 50 reais pelo ferry, sendo 100 reais ida e volta. Imagina quem
precisa fazer três vezes durante a semana, como um doente que tem
insuficiência renal crônica! Hoje mesmo protocolei aqui, nesta Casa, a
indicação pedindo a conclusão com urgência do Centro de Hemodiálise
de Pinheiro. Deputado Antônio, nós inauguramos e eu tive a honra de
ser o primeiro diretor do Hospital Macrorregional do Município de
Pinheiro na gestão do Governador Flávio Dino. Ao lado está sendo
concluído o Centro de Hemodiálise de Pinheiro que está em fase final,
de conclusão. Quanto mais tempo se leva para que esse centro seja
concluído, mais sofrimento chega àquela população. Então o outro
marco fundamental, além da construção e inauguração do Hospital
Regional Doutor Jackson Lago, que eu considero a obra mais
importante do Governador Flávio Dino na Baixada Maranhense, mas
o outro marco é a conclusão do Centro de Hemodiálise do município de
Pinheiro. Gostaria de ler aqui a Indicação: “Nos termos do Art.152 do
Regimento Interno da Assembleia deste Estado, requeiro a Vossa
Excelência que, ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao
Exmo. Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos de Oliveira Lula,
solicitando providências no sentido de determinar a conclusão do Centro
de Hemodiálise do município de Pinheiro. Peço aqui aos amigos
deputados para que, juntos, possamos nos unir e conseguir o mais
rápido possível a conclusão daquele centro que será de grande valia
para a população de toda a região. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Bloco Parlamentar Democrático. Algum
inscrito?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Pode falar,
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Com a
sua benevolência, deputado, eu não tinha pedido no início da fala dele
para que não tirasse o raciocínio do discurso que estava proferindo, até
porque é de grande utilidade, tem uma essência de grande utilidade
para o povo da Baixada esse centro de hemodiálise. O nosso Maranhão
se ressente muito, Deputado Leonardo, da falta desses centros de
hemodiálise. Para V.Ex.ª ter uma ideia, na maioria dos casos, eles têm
que fazer um dia sim e outro não. E eu até fico animado, reanimado
novamente, porque a Casa está cheia de médicos. Eu acho até um
desperdício deixar de ser médico para ser deputado, mas tudo bem, é
um direito de cada um. A Deputada Cleide ali está arrependida. Quer
voltar para a medicina porque ela tem oportunidade de salvar mais
vidas com mais frequência e em mais quantidade. Mas aqui também
vocês terão oportunidade de fazer com que esse assunto não fique só
no discurso. E um deputado quando vai a tribuna e escolhe um assunto
desse é porque ele está realmente com o sentimento voltado a um
compromisso de fazer o bem, de cumprir a Constituição. Isso é um
direito de todos os cidadãos e é importante que nós abordemos esses
assuntos de extrema necessidade para a nossa população. Parabéns,
Deputado Leonardo, está certo, pela sua iniciativa. Esse assunto é de
fundamental importância. Como voltei um pouquinho, quem faz esse
tipo de tratamento faz um dia sim e outro não. E a pessoa que esta lá
em Turiaçu, por exemplo, perde. Não faz mais nada. É só fazer
hemodiálise porque quando ele sai de lá, de madrugada nas vans, tudo
vem. E no outro dia é a folga. Ele está descansando. Porque quando ele
termina de fazer aqui a hemodiálise, ele fica o dia todo sentindo a
reação do medicamento. Aí no outro dia já tem que voltar. Então
realmente é um pesadelo. É um sacrifício inimaginável. Só quem sabe o
tanto quanto isso é doído, é dolorido, é humilhante é quem tem esse
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caso bem pertinho de você ou na sua casa ou coisa parecida. E nós que
vivemos o dia a dia lidando com essas coisas todas que nós, esta Casa,
é a ressonância dos problemas da nossa população. Então, uma vez
que nós tivemos a felicidade de sermos escolhidos, entre milhares,
estamos dentro dos quarenta e dois, pois nós temos que aqui nos
unirmos e deixar essas questões menores para que fiquem fora até
dessa Casa. Eu vejo, às vezes, a gente fica aqui assistindo algumas
coisas que não tem sentido. Mas como a gente tem que respeitar aqui
a manifestação de cada um, até pelo estado democrático de direito que
nós vivemos, nós temos que saber conviver. Mas esse assunto é de
fundamental importância. Uno-me nesse momento ao seu sentimento.
No que depender do Hélio Soares, porque somos até colega de bloco,
pode contar com o seu amigo. Muito obrigado e lhe parabenizo pela
iniciativa.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Deputado
muito obrigado. O Senhor falou com tanta providência sobre o tema
que é quase um doutor, um médico.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado
Leonardo, V. Exa. ainda tem tempo para um aparte? Ainda há tempo
para um aparte, Deputado Leonardo?

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Só um
minutinho, Deputado, claro, sim...

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Uma Questão
de Ordem. Só uma Questão de Ordem. Ele está pedindo que a
Presidência use, por isso que nós colocamos uma mulher porque a
mulher tem mais sensibilidade, mais responsabilidade do que os homens.
Se não fossem as mulheres eu estava morto. Parabéns, Presidente, pela
sua benevolência de deixar estender o assunto até com o horário
inacabável. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - Deputado
Hélio, eu como médico já trabalhei em quase todos os municípios da
região da Baixada, inclusive no seu município, em Turiaçu, Santa Helena,
Presidente Sarney, Perimirim, Bequimão, Pedro do Rosário. Desde de
2013 naquela região, conheço profundamente a realidade da saúde
daquela região e sei o sofrimento que é o paciente renal crônico.
Deputado Antônio, Deputado Wendell, só para concluir, ter que se
deslocar da Baixada Maranhense até aqui, a capital do Estado, a maioria
das vezes tendo que fazer três sessões diárias, imagine, o cidadão vem
cinco horas da manhã de Pinheiro para cá, chega aqui sete, oito horas
da manhã, vai fazer hemodiálise, termina a hemodiálise tem que pegar
uma van, voltar para Pinheiro, para quando for na quarta-feira ter que
retornar de novo aqui para fazer outra sessão de hemodiálise. Então,
eu peço, encarecidamente, além dos esforços que já estão sendo feitos
pelo Governo do Estado, o Centro de Hemodiálise está bem ali ao
lado, quase pronto para que seja concluída essa obra, que vai ser outro
marco na saúde da nossa região, como bem disse, o Hospital
Macrorregional, a maior obra de todos os tempos de um Governo, na
história da nossa Baixada Maranhense e eu considero o segundo evento
a inauguração do Centro de Hemodiálise. Eu queria dar um aparte aqui,
só para concluir, ao meu colega Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) –
Muito bem, Deputado, muito obrigado pelo aparte. Eu quero aqui
agradecê-lo, parabenizá-lo também, agradecê-lo em nome do povo da
região da Baixada e parabenizá-lo, pois V. Ex.ª me dizia ontem aqui,
que, dentre todas as suas prioridades ali daquela região, uma das maiores
bandeiras exatamente é a abertura desse nosocômio no sentido de dar
uma condição melhor, trazer facilidades para os pacientes que precisam
de hemodiálise. Nós sabemos que o problema da nefropatia crônica é
um problema no Brasil inteiro. Nós temos esse déficit não só no
Maranhão, é no Brasil inteiro, no Maranhão, é em particular. Sabemos

também que nos ajuda é a rede privada, a rede privada conveniada com
o SUS é que tem sustentado em Pinheiro, em Imperatriz, em Santa
Inês, nas grandes cidades tem sustentado esses pacientes, naturalmente,
o governo honrando a sua parte que é fazendo o seu financiamento,
mas eu fico feliz de ter participado desse projeto no sentido de que o
poder público, por meio da SES, Secretaria Estadual de Saúde, ter
iniciado exatamente a construção desse Centro de Hemodiálise. Então
eu tenho a absoluta certeza de que o Senhor não soltará esta bandeira
enquanto aquele hospital, e assim o Senhor me dizia ontem pertinho
aqui da minha cadeira, enquanto esse Centro de Hemodiálise não for
inaugurado, terminado e entregue para cumprir a sua função social na
saúde pública. Parabéns e agradeço em nome do povo da Baixada
Maranhense!

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – Muito
obrigado, Deputado Antônio Pereira.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Leonardo, gostaria que V.
Exa. concluísse, devido ao tempo.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ – já concluí,
Deputada. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. Deputado Rafael, Deputada Detinha, por favor! Eu gostaria
que V. Exa. ficasse aqui que eu tenho um compromisso.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Senhora
Presidente, pela Ordem, Senhora Presidente, antes que ele que ele
ocupe a Tribuna. O Bloco Unidos pelo Maranhão ainda tem tempo,
ainda?

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Quem indica é o líder. Ele tem 37
minutos. É o Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu não usarei
o tempo todo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Eu quero
tratar também do assunto, da questão que eu acho que V. Exª vai tratar,
a questão da saúde. Dos agentes da Lei 10.583...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu só vou
utilizar dez minutos, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Muito
bem. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Senhora Presidente Dra. Cleide Coutinho, Senhoras e
Senhores Deputados, galeria, imprensa e povo do Maranhão.
Obviamente venho à tribuna para tratar sobre essa questão da saúde.
Os colegas Wendell Lages e Dr. Yglésio já se refeririam à situação do
Hospital de Matões do Norte que sempre trouxemos aqui as
informações com transparência. Até a própria Secretaria de Saúde no
primeiro momento já se manifestou, já se pronunciou com relação a
reforma do Hospital de Matões do Norte, que é necessária a reforma e
está sendo executada. Houve sim a reunião na passada, ainda, com as
lideranças locais, da região, de saúde e os Secretários municipais para
que possam fazer um redesenho do perfil da unidade. É bem verdade
que o Estado todo, inclusive pelos macrorregionais que foram abertos,
o hospital do trauma, o hospital do servidor, o hospital do câncer que
foi aberto, o Estado obviamente precisa fazer um redesenho, porque
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contamos aí com dezenas de hospitais de 20 leitos que não são
financiados pelo Ministério da Saúde e que são apenas custeados pelo
Estado e a gente precisa dar um redesenho. A proposta, como o Dr.
Yglésio falou, existe realmente da questão da Policlínica, é uma proposta,
mas isso também está sendo discutido com os Secretários de Saúde da
região. Além também, que ontem surgiu uma nova proposta com relação
a criação de um Consórcio Intermunicipal de Cofinanciamento entre os
municípios e o Estado. É uma outra proposta, até porque o governo é
um governo que discute com as suas bases para que a gente possa
trazer um melhor serviço de saúde para a população do Maranhão. E
sempre foi essa a pauta do governo. Um governo que abre quase 08
hospitais regionais, hospital especializado em trauma, não é um
governo que trata bem a população? Claro que é. Acontece que nós
precisamos estudar a constância da eficiência da gestão. Esses hospitais
precisam se manter. E se manter garantindo a qualidade dos serviços.
Então, como os colegas já falaram, nós viemos aqui dar essa outra
informação de pronto. E, com certeza, nós entraremos, antes inclusive
do prazo estabelecido pela Secretaria de Estado da Saúde, a reabertura
do Hospital. Primeiro ponto, o hospital não está fechado. O hospital
está com as suas atividades suspensas para reforma. Até porque todos
nós sabemos, não precisa ser engenheiro, assim como eu e o meu
colega Felipe, que é muito difícil você fazer uma reforma dentro de um
hospital que está com pacientes e com servidores, inclusive no próprio
centro cirúrgico está tendo reforma. Então ali estão as atividades
suspensas, mas os serviços foram realocados para as outras unidades
do Estado, assim também como os servidores que ali trabalham e com
todo os seus direitos garantidos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Deputado
Rafael Leitoa, no momento devido, Vossa Excelência me conceda um
aparte?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – A mim também,
Deputado?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Sim, com
certeza concedo ao Deputado Antônio e ao Deputado Yglésio também
que já pedem a inscrição.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª THAIZA HORTEGAL –
Deputado, também quero um aparte.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Eu
também quero um aparte, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Dr.ª Thaiza e
Dra. Helena. Vamos pela ordem de solicitação. Então com relação ao
Hospital de Matões do Norte é essa a situação. E ontem houve mais
uma reunião com os Secretários municipais que compõem a SI, daquela
região de saúde e que com certeza vamos entrar em um consenso com
todos os secretários municipais. Antes de dar aparte, eu queria entrar
em um outro tema que, infelizmente, a galeria já foi esvaziada, com
relação aos agentes comunitários de Saúde. No início da gestão o
Governo Flávio Dino participou de uma reunião com todos os agentes
comunitários de Saúde e se comprometeu em trabalhar uma política de
cofinanciamento que não existia no Estado. A Política de
Cofinanciamento dos Agentes Comunitários de Saúde é uma proposta
do Governador Flávio Dino, ela não existia. Foi trabalhada, foi dialogada
com a categoria, com os Secretários e com esta Casa que aprovou um
projeto de lei para que o Estado pudesse ajudar os agentes comunitários
de Saúde. Como que o governo cria uma lei para que ele possa fazer o
cofinanciamento e não iria cumprir? Claro que vai cumprir. Ocorre que
muitos municípios fizeram suas adesões no período eleitoral, período
que todos nós sabemos em que é vedada a transferência de recursos, e
esse diálogo está sendo feito inclusive com a categoria. A SES informa
mais uma vez que esses repasses irão iniciar até o mês seguinte para

que sejam feitos todos os municípios que fizeram adesão, como
inclusive estabelece a lei que nós aprovamos em 2017, que é a Lei nº
10.583, que institui a Política Estadual de Cofinanciamento de Atenção
Primária em Saúde no Estado do Maranhão. Então, não é salutar as
informações que aqui fizeram de que o governo vai criar uma lei para
enganar ou para deixar de cumprir uma política que o Estado tem
consciência que precisa cumprir, mesmo não sendo obrigação do Estado,
como fez com o programa Força Estadual de Saúde, colocando médico
no Maranhão onde nunca tinha tido um médico, ou não é verdade o que
eu estou falando aqui? Atenção primária não é competência do governo
do Estado, mesmo assim, o governador criou a Força Estadual de
Saúde, criou a Lei de Cofinanciamento que vai fazer seu repasse de
acordo com as adesões dos municípios que estão na SES. Então, gostaria
de trazer essas informações e trazer também o debate com os colegas,
e aqui eu abro ao aparte inicialmente para o Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) -
Muito obrigado, Deputado Rafael Leitoa. Parte do que eu ia falar
V.Ex.ª já contemplou na sua fala, então quero apenas dizer que não é
fácil manter uma rede do tamanho que é hoje a rede de assistência à
saúde do Maranhão. É uma rede grande, uma rede importante que tem
feito e cumprido a sua função social, apesar das dificuldades nos
bastidores. Eu sei que é um trabalho hercúleo que a Secretaria Estadual
de Saúde está fazendo junto com o governador, muitos malabarismo, a
questão das equipes médicas, a questão dos fornecedores, porque
realmente tem muita dificuldade, mas na ponta está acontecendo, apesar
das dificuldades. Eu quero parabenizar o governo por isso, o Senhor
Secretário Carlos Lula por isso, porque compreendo que o financiamento
da saúde, não só no Maranhão, como em todo o Brasil, está sendo feito
inadequadamente como um subfinanciamento, e isso reflete também
nas questões. Construir um hospital, construir uma Casa de Saúde, um
Nosocômio é muito fácil, o difícil é o custeio, a manutenção. Eu fiz
uma conta. Os grandes hospitais, você com um ano de financiamento
para o custeio, a manutenção é o que você constrói, equipa e coloca à
disposição da sociedade no hospital. Portanto, eu sei das dificuldades
que qualquer governo enfrenta ou enfrentará para manter os hospitais
abertos, por isso é de muita responsabilidade quando você abre um
serviço porque ganhos sociais não se retiram, uma vez que você abre
um serviço, você tem que manter esse serviço aberto. Na questão do
cofinanciamento, em relação à atenção primária da saúde, eu conversava
com o Doutor Lula, Secretário Estadual de Saúde, e ele me dizia que,
ainda no mês de fevereiro, que ainda neste mês, começaria a pagar essa
questão. Então eu acho que nós que somos, sempre fomos e estaremos
outra vez, já saiu ontem no nosso Diário da Assembleia, eu estarei na
Comissão de Saúde e vamos escolher nossa presidente, nós estamos
encaminhando o nome da Deputada Helena Duailibe. Nós precisamos
fazer essa discussão lá também. Quarta-feira, já temos uma Sessão
Ordinária, quarta-feira próxima, de hoje a 8 dias. E lá poderemos fazer
essa discussão. Mas eu conversava com o senhor Secretário e ele me
dava a certeza de que ainda esse mês iniciará o pagamento exatamente
dessa questão do cofinanciamento, a participação do Estado no esquema
tripartite que é no Brasil. Acho que a saúde tem muito ainda para
avançar. Sabemos, Deputado Rafael Leitoa, que todos os meses se
aumentam os gastos. Há uma demanda crescente na saúde, não só
quantitativamente, mas também em relação à qualidade e até pelos
insumos. Todo dia se cresce o preço de medicamentos novos,
instrumentos novos, enfim, equipamentos novos. Enfim há um aumento
frequente nos gastos de saúde. Nós temos que compreender isso. Nós
temos que compreender sem tirarmos a responsabilidade como
autoridade que somos de dar saúde pública ao povo do Maranhão.
Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu que
agradeço o aparte, Deputado Antônio Pereira. Eu solicito que seja
incorporado ao meu pronunciamento. Dr. Yglésio
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) - Deputado

Rafael, só complementando aí a situação de Matões. O que a gente viu,
na verdade, na reunião de ontem foi uma grande boa vontade da Secretaria
no sentido de repactuar o sistema. Nunca é demais a gente lembrar que
o que foi recebido pelo Governador Flávio Dino em 2015 foi um
sistema que cresceu e foi desenhado, na verdade, sem um esqueleto
lógico. Colocados hospitais em proximidade para atender uma mesma
população, o que já gera de certa forma um excesso de serviço para
pouca demanda. E regiões ficaram completamente desassistidos. Pois
bem, o que o Governo fez nos quatro anos inauguração? Se não me
engano, oito hospitais regionais, melhorando esse desenho, melhorando
a distribuição do serviço de saúde. A gente termina ficando com um
problema na mão. E qual é o problema? É o problema de você expandir
para um lado de maneira correta e você não conseguir encerrar, porque
encerrar um serviço hospitalar é sempre muito complicado. E pelo que
a gente percebe das conversas com o Secretário Carlos Lula, que é
política costumeira do Governo do Estado não fechar serviços de saúde.
Foi, portanto, iniciada a reforma. E aqui eu faço a mea-culpa por conta
do Governo, porque eu acho que nós poderíamos ter informado melhor
essa questão da reforma, prazo de reforma. A gente deve sempre aprender
com que a gente vivencia no dia a dia para que a gente melhore. E eu
acredito que a crítica neste caso é completamente válida. Então com
certeza melhoraremos. Mas o redesenho hoje para Matões, realmente
a policlínica, acredito que seja uma boa solução. O nome policlínica é
um nome que por vezes assusta, porque você pensa que só vai ter
atendimento de consulta lá dentro, e não é isso. A policlínica dentro do
desenho é um hospital que tem consulta de especialista, por exemplo.
Lá vai ter urologista, cardiologista também fazendo semanalmente
consultas. Normalmente o hospital tem dificuldade para isso no interior.
Vai manter o tratamento eletivo de cirurgia geral. O que for eletivo vai
continuar a ser operado. Nós pactuamos ontem, e foi uma sinalização
positiva da Secretaria que foi bem recebida também pelos secretários
municipais presentes, que a manutenção da ortopedia no período diurno
atenderia. Sabe por quê? Porque a grande maioria dos atendimentos de
urgência que são exclusivamente ortopédicos, eles podem ser feitos no
município, aguardar para ser transferidos pela manhã, como
normalmente se faz. Ninguém gosta de transferir um paciente no período
noturno que a gente sabe da dificuldade que a gente tem aí nas nossas
estradas. Então, durante o dia, o ortopedista funcionando, você reduz
essa folha em torno de 50% do custo com o ortopedista, obviamente,
é diretamente proporcional, e a outra preocupação importante é com
os empregos da região. A gente sabe que o hospital tem mais de 200
funcionários e eles têm se mobilizado de maneira muito preocupada
com a permanência deles no serviço. Um hospital, além de uma casa de
saúde, é um promotor de empregos e desenvolvimento para a região. E
então quando a gente garante com a Policlínica estes empregos, ninguém
será demitido pela conversa que nós tivemos ontem com o secretário.
A gente consegue tranquilizar pais e mães de família e assistir na
integralidade essas populações tanto quanto a questão de saúde, quanto
o papel do Estado como ente promotor de desenvolvimento social
com a questão do emprego, lhe agradeço bastante.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu que
agradeço, Doutor Yglésio, V. Ex.ª como médico, como militante da
saúde, explanou muito bem aquilo que a gente já está discutindo, esse
redesenho é essencial para a estrutura de hospitais que existem hoje no
Estado. Então, com certeza, essa hora ela chegaria e, com certeza, a
Policlínica pode ser, sim, uma boa saída, como também a repactuação
com os municípios para manter os serviços existentes, com certeza,
também uma boa saída. Presidente Detinha, só gostaria que V. Ex.ª
adicionasse dez minutos do Tempo do Bloco na minha fala, para que
eu pudesse conceder os apartes à Deputada Doutora Thaiza e em
seguida à Doutora Helena, Deputada Doutora Helena.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL
(aparte) – Obrigada, Deputado, em relação a essa questão do fechamento

da cidade de Matões do Norte até agora há pouco eu estava conversando
com a Doutora Helena e o Deputado Yglesio que fecha-se um serviço
que já havia em pleno funcionamento, há um desemprego, e, por outro
lado, você vê hospitais do estilo macrorregional que foi inaugurado em
agosto, em Chapadinha e ele ainda não esta em pleno funcionamento
tendo em vista que quando fecha o hospital de Matões, fechou a UPA,
que era custeada pelo estado foi passado para o município e não teve
interesse de ficar, porque abriu o macrorregional, porém o
macrorregional de Chapadinha é um hospital que ele não funciona
como macrorregional como deveria funcionar, então assim quem está
na Comissão, uma sugestão seria fazer o deslocamento dessas equipes
médicas, dos serviços médicos, que lá o serviço não funciona, estão
faltando profissionais desse deslocamento para ter o macro, na minha
concepção, nossa maior dificuldade é conseguir leito de alta
complexidade, se a gente está tendo um hospital na estrutura que já foi
aberto, um do macrorregional numa cidade grande, a maior cidade do
Baixo Parnaíba e que se precisa, sendo que o município está uma
calamidade. Então seria um gesto do estado, do Governador, do
Secretário Carlos Gula, deslocar essa equipes médicas e profissionais
também para o hospital de Chapadinha para que viesse ter um pleno
funcionamento, porque aí estão ficando duas regiões, Matões não tão
distante, estão ficando duas regiões sendo um escape da saúde pública,
uma calamidade, e é que o povo tem pedido bastante, porque voltando
da Comissão e cobrar a questão dos prazos se vai entregar o Centro de
Hemodiálise de Pinheiro, mas quando? Porque o hospital foi entregue
em 2015, teve um problema o Deputado Leonardo sabe que foi diretor
e sabe disso, a empresa que estava fazendo o Centro de Hemodiálise
não conseguiu cumprir, foi outra licitação. Mas o hospital em Matões
vai entrar em reforma, mas qual é o prazo para voltar? Se vai voltar a
funcionar e qual seria o prazo? É a mesma coisa questionar sobre o
macrorregional para aquela região que vai atender ali, de Itapecuru até
Araioses, Tutóia, vai atender toda aquela região. Então é uma questão
preocupante de ver e nós que somos da base do Governo acho que
temos que se sentar para trabalhar nesse questionamento de prazos,
até para a gente poder dar uma resposta para a população. Muito
obrigada, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu agradeço,
Dr.ª Thaiza. Vou apenas ratificar, mais uma vez, que o prazo para
abertura dos serviços do Hospital de Matões do Norte é de 60 dias e o
hospital, mais uma vez volto a informar, está apenas suspensas em
suas atividades e será reaberto após a conclusão da reforma. Dr.ª Helena
Duailibe, por favor.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE
(aparte) - Deputado Rafael, obrigada pelo aparte. Eu queria sugerir, eu
fui muito bem contemplada com as palavras do colega Deputado
Antônio Pereira, Deputado Dr. Yglésio e a Deputada Dra. Thaiza, e
acho que a gente deveria estender esse prazo de 60 dias não só para
fazer uma análise sobre a situação do Hospital de Matões, mas esse
desenho, como foi dito, de todo o Estado, o problema que acontece lá
acontece também em outros hospitais, em outras situações que
precisam ser definidas sobre qual vai ser o financiamento. Nós sabemos
que a gestão de Saúde, hoje do estado, não suporta todos os hospitais
que foram abertos, ela não tem condições de trabalhar bem. Então não
adianta ficar enganando e ficar com muitos hospitais abertos, mas eles
não tendo a sua totalidade de atendimento. Então precisamos definir
quais vão ser os hospitais de alta complexidade para que eles funcionem
bem e qual vai ser realmente a finalidade dos hospitais de pequeno
porte, os hospitais de 20 leitos, vão continuar hospitais? E aproveitar
para fazer um estudo muito maior sobre essa questão da Saúde e dar
um prazo, eu acho que de 60 ou até 90 dias, para que esse novo
desenho do Estado realmente passe a ser implantado. E aí entram
também investimentos na atenção primária. A gente só fala muito na
atenção secundária e terciária, mas se houver um investimento e por
isso é importante esse cofinanciamento do Estado com os agentes
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comunitários de Saúde e dos agentes de endemias, porque quando você
melhora a atenção primária você diminui a atenção secundária e terciária.
Então acho que cabe a nós, agora, sugerir ao Secretário de Saúde do
Estado, Doutor Carlos Lula, que tem se mostrado um jovem que quer
resolver o problema, que a gente enfrente com seriedade esse problema
da Saúde Pública. Nós precisamos fazer um estudo sobre todo o desenho
do Estado. Quais são os hospitais que vão ficar firmemente trabalhando
com a alta complexidade e qual a finalidade dos outros? Não adianta
ficar enxugando gelo, só com medidas pontuais. Muito boa a reunião
que teve ontem, mas esse reflexo é em todo o estado do Maranhão.
Então sugiro, Deputado Rafael, que nos coloque, inclusive eu me coloco
à disposição. Eu tenho certeza aqui que todos os colegas que falaram,
todos os que são médicos e até os que não são médicos, porque esse
problema de saúde atinge todos nós, vamos nos colocar à disposição
para que a gente realmente enfrente esse problema, que é redesenhar o
modelo de atenção à Saúde no Estado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Dr.ª Helena. Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Deputado Rafael,
um aparte? Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Em seguida o
Deputado Ciro Neto. Deputado Prof. Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) – Deputado Rafael Leitoa, a fala de V.Ex.ª é pertinente. O
modelo que foi desenhado no passado da rede estadual ignorou a
possibilidade de financiamento dos hospitais de 20 leitos no Ministério
da Saúde, que não tem, V.Ex.ª tem pautado essa agenda, financiamento,
com o Tesouro Estadual tendo que manter. Não adianta ignorar a situação
atual da saúde do Brasil e da busca de recursos do Ministério da Saúde.
Credenciar um novo serviço hoje, a Deputada Helena foi Secretária de
Saúde de São Luís, sabe a complexidade que é credenciar um novo
serviço e os hospitais de 20 leitos não têm financiamento e o Tesouro
Estadual segura o quanto pode. Ninguém vai ignorar aqui a crise que o
país enfrenta e a queda de recursos consequentemente, porque
dificilmente aparece alguém ou outro ente público para chegar e falar:
eu quero ajudar o Estado! Só aparece para cobrar do Estado. Não
aprece uma prefeitura para falar: eu quero ajudar o Estado! Aparece
para cobrar o que está faltando. Dificilmente aparece também alguém
para reconhecer o que está funcionando. No HTO São Luís, eram 30
cirurgias ortopédicas por mês no Hospital Geral, hoje são 200, 300,
chegando, às vezes, até a 400 cirurgias. Hospital de Excelência,
portanto. Oncologia Pediátrica só tinha aqui no Aldenora Bello, agora
tem em Imperatriz, o Estado mantém esse serviço. Radioterapia só
tinha no Aldenora Bello. O paciente entrava numa fila gigante e, às
vezes, quando chegava, não tinha mais condição de tratamento, já
morria ou morria na fila, ou entrava com alguma ação civil pública para
conseguir o bloqueio de verbas, de verbas públicas para pagar um
tratamento particular. Hoje tem lá em Imperatriz ao ponto de
praticamente não ter fila no Estado, vêm até paciente de Araguaína
para ser atendido no Maranhão, para ser atendido em Imperatriz. Os
hospitais macrorregionais fazendo cirurgias eletivas, muito deles são
de urgência e emergência. Nós não podemos olhar só para o que está
faltando. É verdade que está faltando e, se for olhar para outro estado,
está faltando mais na saúde, porque nenhum estado teve o acréscimo
em sua rede em mais de 40% no número de leitos, a exemplo do que o
Maranhão teve. Está faltando ainda? Está. O modelo anterior, além
dos hospitais de 20 leitos sem uma definição estratégica, tinha também
a sobreposição de serviços em alguma região e um vazio assistencial
em outras regiões. Está faltando sim! Em quatro anos melhorou bastante
e a seriedade do governador, você olha, por exemplo, Balsas onde não
tinha nenhum leito de UTI para toda a região sul. Quantas pessoas
morreram na ambulância saindo de Balsas, de toda região sul, para

chegar até Imperatriz para ter acesso a um leito de UTI? Quantas
pessoas morreram no meio do caminho?! Mas hoje tem. Nós vamos
ignorar isto? Não! Está precisando melhorar? Está! Mas nós precisamos
reconhecer aquilo que tem sido feito com muito esforço. E só tem sido
feito por que o Governo tem prioridade na saúde no Maranhão.
Obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu que
agradeço seu aparte, Deputado Marco Aurélio. É isso que nós estamos
aqui discutindo. Um governo que pautou a saúde na gestão anterior
como pautou o governo Flávio Dino tem por obrigação agora, até para
a gente poder sustentar toda essa rede estabelecida, fazer uma discussão
da sobreposição dos serviços. Porque você falou aí de uma conquista
para aquela região muito importante que é a questão dos leitos de
UTIs em Balsas. Veja só como é o sacrifico. O HTO e demais e demais
serviços, eu tive o prazer, Deputado Marcos. V. Ex.ª sabe que eu sou
de Timon, vizinho a Teresina. E nós sempre fomos ali discriminados
porque precisávamos às vezes alterar o endereço para poder ter um
atendimento em Teresina, porque o Estado do Maranhão não passava
recursos para o Estado do Piauí atender os maranhenses. E uma das
primeiras ações do Governo foi compactuar isso na questão da
oncologia e na questão da rede de urgência e emergência. Ou seja, muito
já fez pela saúde, e o Estado obviamente tem, sim, que fazer um
redesenho. E é importante esse debate, Doutora Helena, Doutora Thaiza,
para que a gente possa dar a contribuição. Porque somos nós que
estamos lá na ponta. Nós precisamos ainda abrir serviços. Por exemplo,
em Timon, os leitos de UTIs estão quase sendo finalizados para que a
gente possa abrir um novo serviço. Porque sempre realmente vai
precisar. Mas a rede estadual de urgência e de alta complexidade está
praticamente fechada. Agora aquilo que se desenhou no passado, além
de ser insustentável, é irresponsável a maneira como foi feito no
passado. São hospitais que não podem nem receber recursos da União.
Como é que nós vamos manter essa rede? E aí volto a colocar a discussão,
o debate. Ouvir é que é a forma mais democrática de se fazer. E é isso
que a Secretaria de Estado da Saúde junto com o Secretário, junto com
os parlamentares, inclusive estava eu, Wendel e Dr. Yglésio nessa reunião
para que a gente possa em conjunto achar uma solução para toda a rede
de saúde. Deputado Ciro.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO – Bem, Deputado, é
só para complementar e parabenizar o Governo pela atitude do
cofinanciamento e lembrar que a lei já prevê que os municípios têm
critérios, têm parâmetros para poder o estado disponibilizar esse recurso
de cofinanciamento. E se o município não se habilitar, o estado fica
impossibilitado. Eu gostaria de, além de lembrar desta parte, pedir a
V.Exa., como líder do governo, que interceda junto ao Secretário Lula
para que disponibilize técnicos da Secretaria para acompanhar as
Prefeituras e minimizar toda essa burocracia, para que a lei possa ser
aplicada na sua plenitude o mais rápido possível. Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu agradeço,
Deputado Ciro. E eu vou fazer só uma leitura aqui realmente da lei,
porque, Dr. Yglésio, primeiro que essa lei foi instituída, enviada pelo
Governo do Estado e, obviamente, como toda lei, tem no seu bojo os
parâmetros para que a gente possa obedecê-la. Por exemplo, a execução
do PECAPS será realizada através de transferência de recurso financeiro
fundo a fundo, fundo do estado para o fundo do município. A
transferência do recurso dar-se-á mediante prévia adesão do município
à PECAPS. Ou seja, se algum agente comunitário de saúde do Estado
do Maranhão, o município que ele é de origem e não aderir, infelizmente,
ele não receberá. O valor a ser transferido será fixado por meio de
portaria da SES seguindo critérios e parâmetros estabelecidos a partir
da: implantação do E-SUS tipo prontuário eletrônico em cada Unidade
Básica de Saúde, isso é uma exigência, inclusive do Ministério, nós
sabemos disso, quem milita na saúde sabe disso. Construção do
processo de territorialização com, pelo menos, 80% dos cadastros
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domiciliares individuais efetivamente realizados e realização de, pelo
menos, 80% das visitas domiciliares previstas no território, além da
redução dos óbitos materno-infantis, de acordo com os parâmetros
estabelecidos em portaria da SES, a contar de janeiro de 2018. Parágrafo
3º: o incentivo financeiro de que trata esta lei deverá ser utilizado
exclusivamente para a complementação da remuneração dos agentes
comunitários de saúde sendo de, no mínimo, 10% do valor do piso
nacional da remuneração por agente em cada município. Então,
obviamente, que essa discussão tem que iniciar, lá no Conselho
Municipal de Saúde, cobrar das Secretarias Municipais a adesão ao
Programa de Cofinanciamento, acompanhar o processo de adesão, ver
essa situação e é importante a sua fala, Deputado Ciro, porque SES
pode ajudar na questão técnica do cadastramento e da adesão dos
municípios ao Programa de Cofinanciamento. Então é uma Lei
estabelecida pelo próprio governo, aprovado por esta Casa e que já
iniciou o processo de cumprimento e as transferências assim, dos
municípios que já fizeram as adesões, segundo a própria SES informou,
inclusive o Deputado Antônio Pereira ratificou, que ainda esse mês os
repasses iniciarão. Houve o período eleitoral, período este que era
vedada a transferência de recursos financeiros, todos nós sabemos,
mas ainda esse mês de fevereiro os repasses vão ser iniciados.
Presidente Deputada Detinha, eu sinto contemplado com a minha fala
e agradeço a todos os Deputados que apartearam a nossa fala.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Concedo a palavra ao Deputado Hélio Soares, pela
Liderança do Bloco Democrático PR/PMN, por 5 minutos, sem apartes.

 O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
serventuários, galeria, imprensa e nosso conterrâneos maranhenses.
Fazer aqui o registro, Senhora Presidente, de alguns assuntos que nós
ouvimos hoje aqui e principalmente com relação à saúde. Eu queria
fazer referências à nossa Comissão de Saúde, Deputado Cavalcante, às
vezes, o Deputado não faz parte de determinadas Comissões, mas ele
pode perfeitamente fazer intervenções, fazer requerimentos, participar
ativamente até sem ser convidado, é o papel nosso aqui participar de
todos os assuntos com relação aos seres humanos. Eu vejo gente
brigando aí para Comissão, Presidência de Comissão, eu até abri mão
de todas as comissões que eu poderia ser Presidente ou fazer parte.
Mas eu queria fazer uma ressalva, Senhora Presidente, na Comissão de
Saúde. À Presidência da Casa, o Othelino, e agora V. Ex.ª aqui no
exercício da Presidência, para rever a Comissão de Saúde. Que nós
temos aqui na Casa, nota-se, percebe-se é que está acontecendo em
outras legislaturas, como nunca aconteceu, Deputada Helena. Temos a
felicidade de ter hoje aqui vários médicos que já foram gestores, não
fazem só a parte política, então têm consciência daquilo que precisamos
melhorar. E estou contente ainda que é só gente do governo, nós que
fazemos parte do governo e que temos verdadeiramente, além da
obrigação, o sentimento e o conhecimento que essa Comissão de Saúde
tem. Apesar de que entendemos, todo mundo aqui entende de Saúde.
Eu entendo, eu sei onde está doendo. Eu entendo muito de saúde,
porque sei o que é febre e o remédio para febre. Mas a gestão e para
discutir com precisão, é que eu queria fazer a ressalva, que fizesse
parte oficialmente da Comissão de Saúde as pessoas que temos aqui
dentro, que são V.Exas. Parece-me que a Deputada Helena já está
fazendo parte da comissão, o Dr. Yglésio, também, o Arnaldo Melo
também que é médico e tem uma larga experiência como médico e como
gestor, a Thaiza é médica também, conhece a área de Saúde, estudou
para isso. O Dr. Leonardo aqui, que está até parecido com o Othelino,
com um pouco mais de cabelo, mas está bem adequado ali na Mesa.
Então temos uma equipe de médicos aqui que já foram gestores, todos,
então essa Comissão de Saúde tem muito a contribuir, Doutor Yglésio,
com o nosso Secretário de Saúde, tanto do Estado como do município.
E eu sei que eles precisam dessa assessoria e a Casa é importante nesse
sentido, de auxiliar. Que a gente sente que V. Exas não estão querendo

passar por cima de ninguém, mas estamos precisando muito. Nós
estamos precisamos de socorro e hoje esses assuntos me trazem aqui
à tribuna para fazer esse registro e parabenizar os meus colegas pelo
assunto pertinente que estamos tratando. Eu quero agradecer a todos e
a nossa Presidente, mas estou aqui também para falar de outro assunto,
da Resolução 615/2011, que eu tenho a honra de ser um dos signatários
aqui dessa Resolução quando eu era primeiro secretário e fiz parte
dessa comissão, o Deputado Arnaldo Melo como Presidente, o Hélio
Soares que vos fala aqui neste momento e fui signatário dessa Resolução
que criava, Deputado Leonardo e Deputada Thaiza, a Resolução de
criação da Frente Parlamentar da Baixada. E que...

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ - É Thaiza,
o senhor está chamando Thaís, viu?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – É Thaiza? É
porque menino do interior não faz operação na língua para ficar solta,
mas eu agradeço, agradeço pela ressalva. Doutora Thaiza, nome bonito,
além da pessoa, da deputada, me permita ressaltar a sua beleza aqui
com todo respeito. Então, Senhora Presidente, essa resolução foi criada
em 2011 e eu fui um dos signatários, eu, o Deputado Arnaldo Melo, o
Deputado Jota Pinto, o Deputado Marcelo Tavares e outros deputados
que se agregaram ao nosso sentimento de responsabilidade da criação.
Essa comissão tratou de vários assuntos da nossa Baixada, inclusive
dos diques da baixada. Criamos e colocamos no orçamento naquela
época e depois nós soubemos que um determinado secretário fez sem
nós sabermos os recursos que tinham sido para outra região, mas eu
vou falar na próxima oportunidade aqui sobre esse assunto com relação
aos diques da nossa Baixada. Esses diques seriam importantíssimos
para a nossa região e nessa ocasião nós incluímos também, Deputado
Leonardo, a Barragem de Pericumã. Nobres deputados e deputadas,
principalmente a Thaiza, Doutora Thaiza, e o Doutor Leonardo, essa
Barragem de Pericumã tem muita história, tem uma história longa que,
se eu fosse falar aqui, nós iríamos estender expediente até a noite, mas
o que passou passou, nós temos que nos preocupar daqui para frente.
Eu faço aqui uma data vênia, com a permissão da deputada, do
pronunciamento que ela fez ontem aqui com relação aos pilares e aos
cabos da barragem. Isso é um prenúncio, isso aí já vem acontecendo há
muito tempo e, se não tivermos uma providência enérgica e urgente,
vai ser realmente uma catástrofe inimaginável. Eu deixo aqui até a
sugestão que registro nos Anais dessa Casa, para que a gente
urgentemente solicite uma audiência com o Ministro de Irrigação do
Ministério dos Transportes, exatamente da Integração Regional, que é
o ministério responsável por essas barragens. Nós devemos pedir uma
reunião urgentemente e acionar os nossos senadores que estão lá, os
três, pois tenho certeza, e o Weverton já sabe disso, que eu já vi, vinha
falando há muito tempo, Roberto Rocha também, inclusive mandava
técnicos há dois anos, e houve uma discordância, discutimos porque
eles atestaram, deputada, que não corria risco, mas eu disse que corria,
porque ela nunca mais tinha recebido a mínima manutenção. E a gente
sentia ali os avanços de acordo com as marés, principalmente nas
marés de lua cheia que a água vai com mais força e que iria romper com
certeza, cedo ou tarde, e que precisava de manutenção. E agora o
prenúncio dessa catástrofe está aí, e nós que somos da Baixada, todos
os deputados aqui têm a mesma responsabilidade com o que acontece
com o nosso Maranhão. Então, ainda há tempo. Eu estive ainda
consultando ontem alguns técnicos que conhecem bem aquela barragem
e disse: Olha, está correndo perigo, sim. Isso foi só um aviso. E se não
tomarmos as devidas providências, nós vamos ficar com as lágrimas no
pires e não vamos enxugar. Porque quem vai levar depois o peso da
responsabilidade somos nós. Não sou contra a nossa população
baixadeira. Os eleitores da Baixada votaram nos deputados que
escolheram e que confiaram e que acharam que devem ser os seus
representantes. Mas quem vai levar a maior cobrança, Deputado
Leonardo, somos nós, eu, você, a Doutora Thaiza e outros que foram
votados. Mas, na verdade, a essência que mora aqui, vive no dia a dia,
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somos nós. Então eu peço aqui a colaboração. Nós vamos fazer funcionar
novamente essa frente parlamentar da Baixada, que é feita pela criação
da Resolução nº 615/2011. Está aí. Os deputados que quiserem fazer
parte que se pronunciem e que se dirijam à Mesa para nós instalarmos
aqui essa comissão da Frente Parlamentar da Baixada. Como deve
haver também, Deputado Marco Aurélio, outras comissões para nós
reeditarmos. Não é nem reeditarmos; para acionar, para que volte a
funcionar, como a do Sul do Maranhão, também do Médio Mearim e
outras comissões especiais para fazer com que valha o direito dos
nossos eleitores. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Registramos aqui a presença dos ex-Deputados Fernando
Furtado e o Dr. Levi Pontes. Sejam bem-vindos.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DETINHA – Como no Expediente Final não tem inscrito, nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Quinta Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia doze de
fevereiro de dois mil e dezenove.

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

Helena Duailibe.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto,
Daniela Tema, Detinha, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, Doutora
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal,
Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Roberto
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil.
Ausentes os Senhores Deputados: Carlinhos Florêncio, Edivaldo
Holanda, Fernando Pessoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Zé Inácio
Lula. 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 (as): Paulo Neto, Pastor Cavalcante, Mical Damasceno,
Ana do Gás, Andreia Rezende, Wellington do Curso e Márcio Honairser.
Esgotado o tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o
Presidente informou que a Deputada Doutora Thaiza Hortegal e o
Deputado Neto Evangelista ficaram transferidos para a próxima Sessão
e declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário
o recurso contra a decisão da Mesa, que indeferiu o Requerimento nº
019/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Secretário
de Estado da Educação, solicitando informações sobre as escolas
reformadas, construídas ou reconstruídas, pelo Governo do Estado,
através do Programa “Escola Digna”. Este recurso foi discutido pelo
autor, o Deputado Wellington do Curso. Contudo, o Plenário manteve
a decisão da Mesa, contra os votos dos Deputado Adriano e Wellington
do Curso. Em seguida, também foram submetidos à deliberação do
Plenário o Requerimentos nº  016/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº 049/
2018, de autoria do Poder Executivo, que foi transferido para próxima
sessão a pedido do autor; Foram aprovados os Requerimentos nºs:
024/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares, enviando mensagens
de congratulação ao Prefeito e ao Presidente da Câmara Municipal de

Aldeias Altas, parabenizando-os pela passagem do aniversário de
fundação da Cidade e 029/2019, da Deputada Helena Duailibe, subscrito
pelo Deputado Vinícius Louro, para que seja enviada mensagem de
congratulações ao Frei Francisco Sales de Araújo, pelos profícuos 25
anos de sacerdócio. O Requerimento nº 023/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, ficou transferido devido à ausência do autor.
Sujeitos a deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs:
025/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, à Secretária
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores,
solicitando informações quanto ao efetivo atualizado da Polícia Militar,
Polícia Civil, Corpo de Bombeiros Militar e agente penitenciários,
bem como o número de aposentados das respectivas corporações e a
projeção para aposentadorias em 2019; 026/2019, do Deputado Adriano,
ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira
Lula, solicitando informações acerca da suspensão das atividades do
Hospital Regional de Matões do Norte e 027/2019, do Deputado
Duarte Júnior, para que seja registrada nos anais desta casa mensagem
de pesar, solidarizando-se pelo incêndio ocorrido no Centro de
Treinamento do Clube de Regatas do Flamengo. Na forma do Regimento
Interno, foi incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o
Requerimento nº 030/2019, de autoria da Deputada Ana do Gás. Não
houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente.  No
tempo dos Partidos e Blocos falaram as Deputadas Doutora Thaiza
Hortegal, pelo Bloco Solidariedade/PP e Detinha, pelo Bloco
Parlamentar Democrático PR/PMN. Os Deputados Rafael Leitoa e
Neto Evangelista, falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas
destinado. No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
13 de fevereiro de 2019.

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Primeira Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia sete de
fevereiro de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia
Rezende, Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema,
Detinha, Doutor Leonardo, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé
Inácio Lula.  Ausentes os Senhores Deputados Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante
e Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Projetos de Lei nºs: 023/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
que torna obrigatória a instalação de sistema de monitoramento de
áudio e vídeo em estabelecimentos comerciais destinados à higiene, ao
tratamento, à estética e demais serviços que impliquem a guarda de
animais domésticos, como pet shops, clínicas veterinárias e similares,
estabelece sanções; 024/19, de mesma autoria, que proíbe que as
empresas de concessão de água e energia elétrica realizem a suspensão
do fornecimento de seus serviços, em dias específicos, por falta de
pagamento de contas; 025/19, de autoria do Deputado Wellington do
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Curso, que obriga todos os “pet shops”, clínicas veterinárias e
estabelecimentos do ramo a colocar cartaz que facilite e incentive a
adoção de animais; 026/19, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, que  institui campanha sobre guarda responsável de animais
domésticos em terminais de ônibus no âmbito do Estado; 027/19,
também do Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia Estadual
do Protetor Animal no Estado do Maranhão; 028/19, ainda de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a implantação de
pontos sonoros adaptados nos interiores dos ônibus para embarque e
desembarque de pessoas com deficiência visual; Projetos de Resolução
Legislativa nºs: 002/19, de autoria do Deputado Othelino Neto, que
concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Adelmo de Andrade
Soares; 003/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
institui o Prêmio “Aluno nota dez” aos alunos do ensino médio da
rede pública estadual; Requerimentos nºs: 016/19, do Deputado Rafael
Leitoa, que seja discutido e votado em regime de urgência, em uma
sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº
049/2018, que dispõe sobre a composição, a organização, as atribuições
e o funcionamento do Conselho Estadual de Saúde - CES/MA; 017/
19, do Deputado Wellington do Curso, que seja convocada uma Sessão
Solene, em data a ser definida, pelo aniversário dos 400 anos da Câmara
Municipal de São Luís; 018/19, do Deputado Adriano, encaminhando
mensagem de congratulações ao Doutor Thiago Diaz, parabenizando-
o pela sua reeleição como Presidente da OAB-MA, bem como aos
diretores e secretários eleitos para a nova Diretoria daquela instituição;
019/19, do Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da
Educação, Senhor Felipe Camarão, solicitando informações sobre as
escolas reformadas, construídas ou reconstruídas pelo Governo do
Estado do Maranhão. solicita-se, ainda, que seja especificado o tipo de
reforma que foi/está sendo realizada; 020/19, da Deputada Mical
Damasceno, de aplausos ao “Centenário de criação da Bandeira de
Viana”, em 07 de fevereiro de 1919; 021/19, do Deputado Wellington
do Curso, solicitando que seja realizada uma audiência pública, no dia
28 de Fevereiro de 2019, no Plenarinho, para tratar de Políticas Públicas
e atendimento nos hospitais do Maranhão para doenças genéticas e
raras; Indicações nºs: 042/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando a construção
de uma ponte ligando o centro da Cidade de Tuntum ao bairro Mil
Réis, em substituição a ponte de madeira que existe naquele local; 043/
19, do referido Deputado, ao Governador do Estado, solicitando a
implantação de um Centro de Hemodiálise no Município de Barra do
Corda; 044/19, da Deputada Mical Damasceno, também ao Governador
do Estado, e ao Secretário de Estado de Cultura e Turismo, Senhor
Diego Galdino, solicitando que seja feito um estudo técnico para
constatar a atual situação do acervo histórico e artístico dos casarões
tombados na Cidade de Viana, para posteriormente serem feitos planos
de ação de conservação e preservação do acervo; 045/19, do Deputado
Edson Araújo, ainda ao Governador do Estado do Maranhão, para que
determine ao Secretário de Estado da Educação, o Senhor Felipe Costa
Camarão, a inclusão da Escola Estadual Indígena Guajajara da Aldeia
do Leite, localizada no Município de Jenipapo dos Vieiras, no Programa
Escola Digna; 046/19, também do Deputado Edson Araújo, ao
Governador do Estado, solicitando providências junto ao Secretário
de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, no sentido de
autorizar a construção de 15 km da estrada vicinal na Aldeia Leite e
Aldeia Felipe Bone – Terra Indígena Lagoa Comprida, situada do
Município de Jenipapo do Vieiras e 047/19, do Deputado Vinícius
Louro, ao Secretário de Estado de Infraestrutura, solicitando a
recuperação asfáltica da MA 122 entre o trecho compreendido do
Povoado Cariri (Igarapé Grande) a Esperantinópolis. Não havendo
mais matéria sobre a Mesa, o Presidente encaminhou à publicação o
Expediente lido pela Primeira Secretária, após deferir as Indicações
acima citadas. Nesta oportunidade, em virtude o afastamento do
Deputado Marcelo Tavares, licenciado nos termos do artigo 72 e 78 do
Regimento Interno, o Presidente deu posse ao Deputado Estadual
Edivaldo Holanda. Em seguida, concedeu a palavra ao Deputado José
Gentil que ocupou a tribuna para agradecer pela votação expressiva
que obteve no Maranhão, especialmente em Caxias, e reafirmou seu

compromisso com o desenvolvimento do Estado. Também cobrou do
Secretário Noleto o asfalto e a recuperação da estrada nas imediações
de Caxias. Na sequência, o Deputado Fernando Pessoa também
agradeceu ao Governador Flávio Dino, ao Secretário Clayton Noleto e
aos Deputados que lutaram pela recuperação da MA 012, que já
concluída. Em seguida, Deputado Doutor Leonardo Sá fez um relato
da sua trajetória política até se eleger como Deputado Estadual e
agradeceu ao povo maranhense e à sua equipe pela sua vitória nas
urnas, reafirmando sua independência política em relação às lideranças
e seu compromisso com a qualidade de vida dos maranhenses. O
Deputado Rildo Amaral, no seu turno, criticou o que classificou como
um desserviço que o DNIT vem prestando ao povo de Imperatriz,
pois o órgão vem atrasando as obras que garantem o fornecimento de
água para as comunidades. O Deputado Wellington do Curso também
usou a Tribuna para denunciar o desrespeito aos idosos por parte do
poder público quanto à garantia dos medicamentos para pacientes com
doenças raras. Além disso, também relatou abusos nos transportes
públicos quanto à exigência do cartão de gratuidade, quando as perícias
não estão sendo agendadas de forma imediata. O Deputado Rafael
Leitoa informou que acompanhará o Vice-Governador na inauguração
das obras de inauguração da MA 034 em Parnarama, do Programa
“Mais Asfalto”. Também será apresentada a ordem de serviço para
pavimentação asfáltica da estrada vicinal até a Rodovia Deputado
Humberto Coutinho (MA-034). Com a palavra, o Deputado Márcio
Honaiser informou que receberá o Secretário de Saúde para demarcar
os 365 dias sem morte materna em Balsas, assim como a assinatura da
Ordem de Serviço para a implantação do Centro de Hemodiálise. Por
fim, o Deputado Rigo Teles falou sobre as obras de infraestrutura
realizadas pelo Governo do Estado, especialmente na região de Barra
do Corda. Enfatizou que muitas obras iniciadas em outros governos só
puderam ser concluídas no atual Governo de Flávio Dino. Esgotado o
tempo regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à apreciação do Plenário
que aprovou os Requerimentos nºs: 008/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, enviando mensagens de congratulações ao Senhor
Daniel Blume Pereira de Almeida, parabenizando-o pelo cargo de
Conselheiro Federal na OAB; 009/2019, de mesma autoria, enviando
mensagens de congratulações ao Senhor Thiago Roberto Morais Diaz,
parabenizando-o pela reeleição de Presidente da OAB-MA, no dia 01
de fevereiro do ano em curso e  010/2019, também do Deputado
Wellington do Curso, no mesmo sentido, ao Senhor Marcio Antônio
Pinto de Almeida Filho, parabenizando-o pelo cargo de Diretor Geral
da ESA, no dia 01 de fevereiro do ano em curso. O Requerimento nº
011/2019, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim, ficou transferido
devido à ausência do autor. Submetidos à deliberação do Plenário foram
deferidos os Requerimentos nºs: 012/2019, de autoria do Deputado
Glalbert Cutrim, solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos
familiares do Senhor Fábio Fernandes, mais conhecido como “Fabinho”,
pelo seu falecimento; 013/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa,
enviando mensagens de pesar aos familiares do Senhor José Medeiros,
pelo seu falecimento ocorrido no dia 05/02/2019; 014/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, no mesmo sentido, aos familiares do
Pastor Odair Marinho Carvalho, pelo seu falecimento, ocorrido no dia
03/02/19, na Cidade de Presidente Dutra e 015/2019, de mesma autoria,
encaminhando mensagem de pesar aos familiares do Diácono Jorge
Henrique Sousa de Azevedo, pelo seu falecimento, ocorrido no dia 03/
02/19, na Cidade de Presidente Dutra. Na forma do Regimento Interno,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária os
Requerimentos nºs: 016/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa;
017 e 018/2019, de autoria do Deputado Adriano e 022/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno. No primeiro horário do Grande
Expediente ouviu-se o Deputado Arnaldo Melo falou da sua alegria
por retornar à tribuna da Assembleia, agradeceu a votação expressiva
que recebeu e traçou um relato da sua vida política. Ressaltou a
necessidade de criar um ambiente de convergência e de pacifismo no
parlamento do Maranhão, independentemente de partidarismos. Falou
também da importância de uma aproximação institucional com o
Tribunal de Contas do Estado, a fim de que este órgão possa subsidiar
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os trabalhos dos Deputados. No tempo dos Partidos e Blocos o
Deputado Adriano, falando pela Liderança do PV, cobrou explicações
do Governo sobre o fechamento do Hospital Geral de Matões. No
tempo do PSDB falou o Deputado Wellington do Curso afirmando que
demissão de funcionários na área da saúde em Matões do Norte é
revoltante. No Expediente Final ouviu-se os Deputados César Pires e
Fernando Pessoa. O Deputado César Pires informou que vai requerer
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e à Agência Nacional
das Águas (ANA) informações atualizadas sobre a situação das
barragens existentes no Maranhão e seus respectivos planos de
prevenção de acidentes. O Deputado Fernando Pessoa relatou que
protocolou uma indicação ao Governo do Estado solicitando a instalação
de um Centro de Hemodiálise, na cidade de Barra do Corda. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07 de fevereiro de
2019. Presidente Deputado Othelino Neto. Primeira Secretária
Deputada Andreia Rezende. Segunda Secretária Deputada Doutora
Cleide Coutinho.

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA

Nº 264/2019, de 13 de fevereiro de 2019, exonerando
JACQUELINE BARROS HELUY, do Cargo em Comissão Símbolo
Isolado-1 de Subdiretor de Televisão Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 265/2019, de 13 de fevereiro de 2019, exonerando
FRANCISCA REGINA DE SANTANA SANTOS, do Cargo em
Comissão Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 266/2019, de 13 de fevereiro de 2019, nomeando
JACQUELINE BARROS HELUY, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder,
a partir da presente data.

Nº 267/2019, de 13 de fevereiro de 2019, nomeando LUCIANA
VIEIRA DE SOUSA DA MOTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado-1 de Subdiretor de Televisão Parlamentar, do Quadro de
Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

Nº 268/2019, de 13 de fevereiro de 2019, nomeando
FRANCISCA REGINA DE SANTANA SANTOS, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir da presente data.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/
2019-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5696/2018-AL
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO -
CPL torna público que a Sessão Pública de Recebimento e Abertura do
Pregão Presencial nº 008/2019 -CPL/AL, cujo objeto trata de Registro
de preços para aquisição de materiais e equipamentos para o sistema
de combate a incêndio destinados à Assembleia Legislativa do Maranhão
de acordo com as especificações do Edital. O recebimento e abertura
dos envelopes de Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação
será em Sessão Pública a ser realizada às 09:30 do dia 27 de fevereiro
de 2019, na Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio
da sede da Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo
de Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Cohafuma, nesta Capital. O Edital
e seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e/ou obtido gratuitamente por meio digital,
bem como pela internet através do endereço eletrônico
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 12 de fevereiro de
2019. LINCOLN CHRISTIAN NOLÊTO COSTA Pregoeiro da
ALEMA De acordo: André Luís Pinto Maia Presidente da CPL
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