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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/03/2017 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.........08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO......32 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE.........08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............06 MINUTOS
5. PARTIDO VERDE .....................................................06 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07.03.2017 – TERÇA-FEIRA

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQS.  Nsº  623/2016 E 061/2017)

1. PROJETO DE LEI  Nº  234/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO,  QUE ALTERA A LEI Nº 6.915, DE 11 DE
ABRIL DE 1997, QUE DISPÕE SOBRE CONTRATAÇÃO POR
TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER A NECESSIDADE
TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, NOS
TERMOS DO INCISO IX DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA. DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA; ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO
TRABALHO.

2. PROJETO DE LEI  Nº  232/2016, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA,  QUE ACRESCENTA INCISO
VII, AO ART. 14 DA LEI Nº 8.149, DE 15 DE JUNHO DE 2004,
QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA ESTADUAL DE RECURSOS
HÍDRICOS, O SISTEMA DE GERENCIAMENTO INTEGRADO
DE RECURSOS HÍDRICOS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO
DIA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 21/12/16, ASSIM
COMO DA ORDINÁRIA DE 22/12/16, POR FALTA DE QUORUM
REGIMENTAL, E DA SESSÃO DO DIA 22/02/17, DEVIDO
PEDIDO DE VISTAS POR 24 HS PELO DEPUTADO RAFAEL
LEITOA. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA
ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA ANTERIOR,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 056/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RAIMUNDO JOSÉ BARROS DE SOUSA, PARABENIZANDO-O
PELA SUA POSSE COMO PRESIDENTE DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, QUE OCORRERÁ
EM SESSÃO SOLENE NO DIA 23 DE FEVEREIRO DO
CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO ORDINÁRIA
ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO.
(1ª SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 057/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
O PELA SUA POSSE COMO VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR

DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO,
QUE OCORRERÁ EM SESSÃO SOLENE NO DIA 23 DE
FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 062/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AOS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES
DESEMBARGADORES RAIMUNDO BARROS DE SOUSA E
RICARDO TADEU BUGARIN DUAILIBE, PARABENIZANDO-
OS PELA POSSE COMO PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE/
CORREGEDOR, RESPECTIVAMENTE, DO TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (1ª SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 067/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA VALÉRIA MACEDO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJAM ENVIADAS MENSAGENS DE
CONGRATULAÇÕES AOS DESEMBARGADORES RAIMUNDO
JOSÉ BARROS DE SOUSA E RICARDO TADEU BUGARIN
DUAILIBE, PELAS POSSES NOS CARGOS DE PRESIDENTE E
VICE-PRESIDENTE/CORREGEDOR, RESPECTIVAMENTE, DO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO MARANHÃO, CUJA
SOLENIDADE SE DEU NO DIA 23 DE FEVEREIRO DE 2017.

7. REQUERIMENTO Nº 069/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO OTHELINO NETO, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA A REALIZAR-SE
LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 017/
2017, QUE DISPÕE SOBRE A REPOSIÇÃO DE PERDAS
SALARIAIS DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL.

III– REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

8. REQUERIMENTO Nº 064/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO
SECRETÁRIO DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA DO
MARANHÃO, SENHOR CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA
INFORMAÇÕES REFERENTES À LICITAÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA CONSTRUÇÃO DO PARQUE
DA PRAÇA DA LAGOA DA JANSEN, MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/
MA, BEM COMO SEU PROCESSO LICITATÓRIO, MEDIÇÕES
E CRONOGRAMA DE PAGAMENTOS. – TRANSFERIDA A
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA ORDEM DO DIA DA SESSÃO
ORDINÁRIA ANTERIOR, DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR
EM PLENÁRIO. (3ª SESSÃO).

9. REQUERIMENTO Nº 068/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RICARDO RIOS, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, SEJAM JUSTIFICADAS AS SUAS FALTAS
NAS SESSÕES DOS DIAS 13 A 16/02/2017, CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 07/03/2017 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 003/17, de

autoria do Senhor Deputado Bira do Pindaré, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Eliana Almeida, coordenadora do
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escritório do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em
São Luís/MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 018/2017, de autoria do Senhor

Deputado Sérgio Frota, que obriga os Postos Estaduais de Distribuição
de Medicamentos a realizarem cadastro de celular de pacientes para
previamente informar aos usuários acerca da disponibilidade de
medicamento para sua retirada.

2. PROJETO DE LEI Nº 019/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que isenta do pagamento de taxa de 2º
(segunda) via de documentos furtados ou roubados.

3. PROJETO DE LEI Nº 020/2017, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o prêmio Professor Nota
Dez, para os educadores do ensino fundamental e médio da rede
estadual, dá outras providências.

4. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar o inciso I, e suas alíneas “a” e
“b”, do art. 159 da Constituição Federal, para o fim de modificar a
composição do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal
e do Fundo de Participação dos Municípios.

5. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando acrescentar inciso IV ao art. 60 da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição.

6. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 003/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 166 e 198 da Constituição
Federal, para o fim de estabelecer que a União destine, no mínimo,
10% (dez por cento) da sua receita corrente bruta às ações e serviços
públicos de saúde, excluindo do cômputo deste percentual as emendas
parlamentares ao orçamento federal.

7. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os arts. 22 e 24 da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da União em
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal.

PRIORIDADE  3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 17/17, de autoria da Procuradoria

Geral de Justiça, encaminhado através do OFC-GAB-992017, que
dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias na remuneração dos
servidores do quadro de apoio técnico-administrativo do Ministério
Público do Estado do Maranhão para o exercício de 2017, altera anexos
da Lei nº 8.077/2004 e dá outras providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
2. PROJETO DE LEI Nº 016/17, de autoria da Senhora

Deputada Francisca Primo, que Dispõe sobre a promoção da
alimentação saúdavel e proibe a comercialização de produtos que
colaborem para a obesidade, diabetes, hipertensão em cantinas e
similares instalados em escolas da rede estadual e privadas do Estado
do Maranhão.

3. MOÇÃO Nº 001/17, de autoria do Senhor Deputado Max
Barros, que encaminha mensagem de congratulação e de reconhecimento
ao empresário José de Ribamar Barbosa Belo, Presidente do Sindicato
da Indústria de Construção de Obras Rodoviárias do Maranhão –
SINDICOR/MA, pela homologação, através do Ministério do Trabalho,
do Registro Sindical dessa importante entidade dos Empreiteiros
Maranhenses.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  06/03/17.

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

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

Costa.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - 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 ROBERTO COSTA (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida,
Senhor Presidente.

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

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 021 / 17

“Institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção
ao Câncer de Colo de Útero e dá outras
providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – O “Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer
de Colo de Útero”, a ser celebrado, anualmente, em 11 de março.

Art. 2° - A data instituída por esta lei passará a integrar o
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3° - Os objetivos do “Dia Estadual de Combate e Prevenção
ao Câncer de Colo de Útero” são:

I - estimular ações informativas visando à conscientização da
importância da prevenção do câncer do colo do útero;
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II - conscientizar as várias esferas do Poder Público sobre a

importância da aplicação da vacina que previne a contaminação pelo
papiloma vírus humana (HPV).

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 06 de março de 2017. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
As implicações éticas, legais, econômicas e sociais relacionadas

aos cuidados com a saúde da mulher são enormes e incluem temas que
vão desde a garantia de educação, segurança, trabalho e até a adoção de
políticas públicas, que de maneira ativa, possam trazer benefícios
merecidos ao bem estar da mulher e consequentemente de toda a sua
família.

Nesse sentido a implementação de políticas públicas que
possam atuar na prevenção de doenças é fundamental, seja no processo
de prevenção, que assegura por si só o diagnóstico precoce, mas também
pelo fato dos custos baixos de tratamento que decorrem de um
diagnóstico inicial.

De fato, ao analisarmos o câncer de colo uterino, constatamos
com tristeza que se trata de doença altamente prevalente na população
brasileira e que, devido a natureza dessa doença, com período de
instalação de 10 a 15 anos, poderia ser completamente prevenida desde
que fossem adotadas medidas básicas de prevenção como a realização
anual de um simples exame de Papanicolau.

Neste viés, o direito à saúde conforme preceitua a Constituição
Federal de 1988, destinado à ordem social, que tem como objetivo o
bem-estar e a justiça social. Dessa forma no seu “art. 6º estabelece
como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância”.

Vale mencionar o artigo196 da Constituição Federal de 1988
que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

O Estado do Maranhão é 2º em incidência de câncer de colo
uterino no país, diz Inca. Uma pesquisa do Instituto Nacional do
Câncer (Inca) aponta que o câncer de colo de útero está entre os tipos
de câncer que mais mata no país. No Maranhão, ele é o segundo com
maior incidência entre as mulheres, e uma das formas mais importantes
de prevenção é a vacina contra o HPV para meninas entre 9 e 13 anos.
A vacinação teve início no ano passado, mas o número de meninas que
tomou a segunda dose é considerado pequeno em todo o estado. De
acordo com o Inca, em 2014, mais de 800 novos casos de câncer de
colo do útero foram registrados no Maranhão.

Apesar dos benefícios da vacina, muita gente ainda não foi
imunizada. No ano passado, desde que as aplicações da segunda dose
começaram apenas 58% das meninas de 9 a 13 anos foram vacinadas
em todo país. No Maranhão, a campanha atingiu apenas 62% da meta
e em São Luís, somente 46% do publico alvo recebeu a segunda dose,
de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

O câncer de colo de útero é o tipo de tumor que, atualmente, é
responsável pelo maior número de óbitos em mulheres no Maranhão.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), dos
16.340 novos casos da doença previstos no país para este ano, 5,9% -
ou 970 casos – deverão ser registrados no Estado.

O órgão estimava que, em 2016, o estado teria 230 novos
registros da doença. Ou seja, a demanda recebida de pacientes com
câncer de colo de útero em uma das principais unidades de saúde de
São Luís foi 42% superior à expectativa de novos casos no território
maranhense.

· Alta incidência
Ainda de acordo com o Inca, São Luís foi a sexta capital

brasileira com maior estimativa de casos de câncer de colo de útero,
somente no ano passado. A capital maranhense superou outras cidades
como Recife (PE), Teresina (PI), Belo Horizonte (MG) e Curitiba
(PR). Além da informação, é fundamental que as pacientes realizem
avaliações clínicas periodicamente. O exame de Papanicolaou –
procedimento em que são analisadas as células do colo uterino – é a
principal verificação. De acordo com o Ministério da Saúde, o início da
coleta deve ser feito aos 25 anos para mulheres com atividade sexual
ativa. “A prevenção precisa ser feita de forma precoce, para ajudar nas
chances de cura”.

Segundo o Inca, deverão ser diagnosticados 7.670 novos casos
de câncer de todos os tipos no Maranhão em 2017, o que dá uma média
de quase um caso por hora.

· Números
970 novos casos de câncer ade colo de útero deverão ser

diagnosticados este ano
5,9% dos registros da doença em 2017 serão do Maranhão
Plenário Nagib Haickel, 06 de março de 2017. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 022 / 17

“Disponibilizar a vacina contra o Human
Papilomavírus (HPV) e câncer de colo do útero,
nas unidades de saúde pública do Estado do
Maranhão e dá outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
DECRETA:

Art. 1º – Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão,
disponibilizar nas unidades de saúde do Estado do Maranhão, a vacina
contra o Human Papilomavírus (HPV), e o câncer de colo do útero.

Art. 2° - A vacina será destinada à prevenção de contágio pelo
HPV e do câncer de colo do útero em todas as mulheres.
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Art. 3° - À Secretaria de Estado da Saúde, caberá à regularização

de campanha e programa de regulamentação de vacina contra o HPV
para prevenção do câncer de colo do útero.

Art. 4° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Plenário Nagib Haickel, 06 de março de 2017. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

De fato, ao analisarmos o câncer de colo uterino, constatamos
com tristeza que se trata de doença altamente prevalente na população
brasileira e que, devido à natureza dessa doença, com período de
instalação de 10 a 15 anos, poderia ser completamente prevenida desde
que fossem adotadas medidas básicas de prevenção como a realização
anual de um simples exame de Papanicolau.

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer a incidência
esperada de câncer de colo uterino para o ano de 2005 é de 8.640 casos
novos, com mortalidade estimada em mais de 3000 mulheres para esse
ano, ressalte-se aqui, mais uma vez, que essas cifras altíssimas de
“mortes desnecessárias” poderiam ser completamente evitadas e gastos
públicos de grande vulto seriam evitáveis.  Para se ter uma ideia do
quanto custa ao SUS a assistência oncológica, exclusivamente
terapêutica, veja-se o ano de 1997: mais de R$ 362 milhões foram
destinados aos procedimentos oncológicos do SIH-SUS e do SIA-
SUS, numa estimativa mensal de mais de R$ 30 milhões.

Devido a grande abrangência desse tema e suas repercussões
em áreas fundamentais ao país, diversos países, e seus governos, estão
mobilizados em ações específicas destinadas a procedimentos de
prevenção.

No que tange ao câncer de colo uterino, por exemplo, países
como o Canadá a mortalidade pelo câncer de colo uterino é de apenas
2 mortes por 100.000 mulheres-ano. No Brasil, a situação é muito
diferente. Portanto, torna-se claro que as políticas de saúde não se
mostram eficientes para determinar, sequer, uma discreta diminuição
no número de mortes por câncer de colo uterino. Pelo contrário houve
aumento, nesse período, na mortalidade de um tumor que é
completamente evitável.

Neste contexto, propõe-se aqui a criação da “Semana da
Prevenção do Câncer de Colo Uterino”, aonde durante um período de
7 dias propõe-se à nossa população, em conjunto com o Estado, a
concentração esforços no sentido de organizar campanha abrangente
que motive as mulheres a realizarem exames diagnósticos para a detecção
das lesões que antecedem o surgimento do câncer de colo uterino.

A presente proposta fundamenta-se nos principais documentos
internacionais que emanaram declarações e diretrizes sobre direitos
humanos e saúde: o Código de Nuremberg (1947), a Declaração dos
Direitos do Homem (1948), a Declaração de Helsinque (1964 e suas
versões posteriores de 1975, 1983 e 1989), o Acordo Internacional
sobre Direitos Civis e Políticos (ONU, 1968, aprovado pelo Congresso
Nacional Brasileiro em 1992), as Propostas de Diretrizes Éticas
Internacionais para Pesquisas Biomédicas Envolvendo Seres Humanos
(CIOMS/OMS 1982 e 1993) e as Diretrizes Internacionais para Revisão
Ética de Estudos Epidemiológicos (CIOMS, 1991). Cumpre as
disposições da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988
e da legislação brasileira correlata: Código de Direitos do Consumidor,
Código Civil e Código Penal, Estatuto da Criança e do Adolescente,
Lei Orgânica da Saúde 8.080 de 19/09/90 (dispõe sobre as condições
de atenção à saúde, a organização e o funcionamento dos serviços
correspondentes), Lei 8.142, de 28/12/90 (participação da comunidade
na gestão do Sistema Unico de Saude), Decreto 99.438, de 07/08/90
(organização e atribuições do Conselho Nacional de Saúde), Lei 8.489,
de 18/11/92, e Decreto 879, de 22/07/93 (dispõem sobre retirada de
tecidos, órgãos e outras partes do corpo humano com fins humanitários
e científicos), Convenção Sobre Diversidade Biologica de 1994, Lei
8.974, de 05/01/95 (uso das técnicas de genética), Resolução 196/96
do Conselho Nacional de Saúde, Declaração Universal do Genoma
Humano e dos Direitos Humanos de 1997 além do International Ethical
Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects de 2002.

É importante ressaltar que todos os tratamentos disponíveis,
até o momento, são direcionados para a remoção das lesões produzidas
pelo vírus ou para reforçar o sistema imunológico da pessoa
contaminada. Ainda não existe um tratamento específico para eliminar
o HPV do corpo.

A forma mais barata e eficaz de detectar a presença do HPV
ainda é a realização do exame preventivo. Toda mulher que já iniciou a
vida sexual deve realizar seu exame preventivo com ginecologista, no
mínimo, uma vez por ano.

O presente Projeto de Lei visa à adoção de medidas, por parte
do Poder Público, que permitam a todas as mulheres,
independentemente de sua condição financeira ou classe social, o acesso
à informação e aos exames preventivos, nos postos de saúde, em todo
o Estado do Maranhão.

Neste viés, o direito à saúde conforme preceitua a Constituição
Federal de 1988, destinado à ordem social, que tem como objetivo o
bem-estar e a justiça social. Dessa forma no seu “art. 6º estabelece
como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância”.

Vale mencionar o artigo196 da Constituição Federal de 1988
que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

O Estado do Maranhão é 2º em incidência de câncer de colo
uterino no país, diz Inca. Uma pesquisa do Instituto Nacional do
Câncer (Inca) aponta que o câncer de colo de útero está entre os tipos
de câncer que mais mata no país. No Maranhão, ele é o segundo com
maior incidência entre as mulheres, e uma das formas mais importantes
de prevenção é a vacina contra o HPV para meninas entre 9 e 13 anos.
A vacinação teve início no ano passado, mas o número de meninas que
tomou a segunda dose é considerado pequeno em todo o estado. De
acordo com o Inca, em 2014, mais de 800 novos casos de câncer de
colo do útero foram registrados no Maranhão.
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Apesar dos benefícios da vacina, muita gente ainda não foi
imunizada. No ano passado, desde que as aplicações da segunda dose
começaram apenas 58% das meninas de 9 a 13 anos foram vacinadas
em todo país. No Maranhão, a campanha atingiu apenas 62% da meta
e em São Luís, somente 46% do publico alvo recebeu a segunda dose,
de acordo com os dados do Ministério da Saúde.

O câncer de colo de útero é o tipo de tumor que, atualmente, é
responsável pelo maior número de óbitos em mulheres no Maranhão.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca), dos
16.340 novos casos da doença previstos no país para este ano, 5,9% -
ou 970 casos – deverão ser registrados no Estado.

O órgão estimava que, em 2016, o estado teria 230 novos
registros da doença. Ou seja, a demanda recebida de pacientes com
câncer de colo de útero em uma das principais unidades de saúde de
São Luís foi 42% superior à expectativa de novos casos no território
maranhense.

· Alta incidência
Ainda de acordo com o Inca, São Luís foi a sexta capital

brasileira com maior estimativa de casos de câncer de colo de útero,
somente no ano passado. A capital maranhense superou outras cidades
como Recife (PE), Teresina (PI), Belo Horizonte (MG) e Curitiba
(PR). Além da informação, é fundamental que as pacientes realizem
avaliações clínicas

periodicamente. O exame de Papanicolau – procedimento em
que são analisadas as células do colo uterino – é a principal verificação.
De acordo com o Ministério da Saúde, o início da coleta deve ser feito
aos 25 anos para mulheres com atividade sexual ativa. “A prevenção
precisa ser feita de forma precoce, para ajudar nas chances de cura”.

Segundo o Inca, deverão ser diagnosticados 7.670 novos casos
de câncer de todos os tipos no Maranhão em 2017, o que dá uma média
de quase um caso por hora.

· Números
970 novos casos de câncer ade colo de útero deverão ser

diagnosticados este ano
5,9% dos registros da doença em 2017 serão do Maranhão
Plenário Nagib Haickel, 06 de março de 2017. - WELLINGTON

DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 067 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro se digne Vossa Excelência de,
após ouvir a Mesa Diretora desta Casa, que sejam enviadas Mensagens
de Congratulações aos Desembargadores Raimundo José Barros de
Sousa e Ricardo Tadeu Bugarin Dualibe, pela posse nos cargos de
Presidente e Vice-Presidente/Corregedor, respectivamente, do Tribunal
Regional Eleitoral do Maranhão, cuja solenidade se deu no dia 23 de
fevereiro de 2017.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANOEL BEQUIMÃO”, 02 de fevereiro de 2017. -
VALÉRIA MACEDO - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.03.17
EM: 06.03.17

REQUERIMENTO Nº 068 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência, depois de
ouvida a Mesa, que sejam, Justificadas as faltas, na sessões nos dias
13 a 16/02/2017, conforme atestado médico em anexo.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, em 06 de março de 2017. - RICARDO RIOS - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.03.17
EM: 06.03.17

REQUERIMENTO Nº 069 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
sessão, o Projeto de Lei nº 017/17, que dispõe sobre a reposição de
perdas salarias dos servidores do Ministério Público Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 06 de março de 2017. - Othelino Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.03.17
EM: 06.03.17

REQUERIMENTO Nº 070 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 163, inciso III do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro, após ouvido
a mesa, que seja realizada, em data e local a serem definidos, Audiência
Pública para tratar sobre a Reforma da Previdência e sobre a Reforma
Trabalhista, ambas propostas nos últimos meses pelo atual governo.

As duas reformas, se aprovadas, deverão impactar milhões de
brasileiros, trazendo graves malefícios às classes mais baixas. A Reforma
da Previdência, proposta através da PEC 287/2016, já causou grandes
polêmicas por ser fundamentada em uma crise inexistente. Já a Reforma
Trabalhista propõe a perda de vários direitos conquistados ao longo
dos anos com muita luta pelos trabalhadores brasileiros. Por isso,
importante a realização de uma Audiência Pública para debater os
impactos dessas reformas junto à sociedade maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 06 de março de 2017. -
Bira do Pindaré - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE
SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO.
EM: 06/03/2017.

REQUERIMENTO Nº 071 / 17

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja realizada uma Audiência Pública, no dia 08 de Março de
2017, no Salão São Vicente em Barreirinhas/Ma, com início às 15h e
término às 19h, a ser promovida pela Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho na Assembleia
Legislativa do Maranhão, contando com a participação da Ministério
Publico Estadual, Prefeito, Secretários Municipais,   vereadores, Poder
Judiciário, tendo por pauta:
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·  Convocação de aprovados em concurso público de

Barreirinhas/MA
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 06 de Março de 2017. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA AS
DEVIDAS PROVIDÊNCIAS.
EM: 06/03/2017.

REQUERIMENTO Nº 072 / 17

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do Art. 155 do Regimento Interno desta
Casa Legislativa, à Comissão de Administração Pública da Assembleia
do Maranhão que seja realizada, em data a ser definida, uma audiência
pública com o objetivo de discutir sobre a “CULTURA NO
MARANHÃO: desafios e perspectivas”, abordando a politica e gestão
cultural maranhenses, com ênfase no fortalecimento do Sistema Estadual
de Cultura.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHE-SE À
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO E CULTURA, PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 06/03/2017.

INDICAÇÃO Nº 193 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Prefeito Municipal de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos, Antônio Araújo Costa,
solicitando, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica da Rua 25
do Recanto Turu.

A adoção da providência acima, além de possibilitar as condições
adequadas de tráfego na via, atualmente cheia de buracos, tem como
finalidade acabar com o grande número de assaltos, relatados pelos
próprios moradores, que vem acontecendo na região e que está causando
momentos de intranquilidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 03 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 194 /17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Segurança Pública, Jefferson Miller Portela e
Silva, solicitando, em caráter de urgência, o aumento do policiamento
no Bairro Recanto Turu.

A adoção da providência acima, tem como finalidade acabar
com o grande número de assaltos, relatados pelos próprios moradores,
que vem acontecendo na região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 03 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 195 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senhora
Reitora da Universidade Federal do Maranhão - UFMA, Nair Portela
Silva Coutinho, solicitando, que a referida instituição, por meio de
seus núcleos de estudos, elabore um relatório sobre as condições
ambientais da Lagoa da Jansen, bem como sobre a situação dos peixes
e mariscos que lá se encontram.

A adoção da providência acima visa garantir segurança tanto
aos pescadores, que fazem da lagoa seu meio de subsistência, como as
pessoas que consomem o pescado extraído do local.

Sabendo da excelência dos profissionais da UFMA é que solicito
o estudo em questão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 06 DE MARÇO DE 2017.
- EDUARDO BRAIDE - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 196 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva,
a inclusão das ruas e avenidas do município de Serrano - MA, no
Programa Mais Asfalto do Governo do Estado.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende as demandas da população do Município

de Serrano, no Maranhão, tendo em vista que este município está
enfrentando sérias dificuldades para a circulação de veículos e de
pessoas devido ao estado de degradação em que se encontram suas
ruas e avenidas, que estão quase intrafegáveis, necessitando de reparos
urgentes, o que justifica a apresentação da presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 197 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Governador
do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
setor competente a destinação de uma unidade móvel do Viva para o
município de Serrano - MA.

JUSTIFICATIVA
Esta indicação atende às demandas da população do município

de Serrano – MA, beneficiando não só esse município, mas toda a
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região, que possui uma grande densidade populacional e necessita de
uma unidade móvel do Viva Cidadão, a fim de fortalecer o exercício da
cidadania, facilitando o acesso da comunidade a ações de qualidade na
prestação de serviços públicos, o que justifica a apresentação da
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 03 de março de 2017.
- Bira do Pindaré - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 198 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR GOVERNADOR DO MARANHÃO,
FLÁVIO DINO, e ao PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL
DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA (MOB),  solicitando
QUE APRECIEM A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A FROTA
DO PROJETO TRAVESSIA, DIANTE DA RECENTE EXPANSÃO
DO ATENDIMENTO, A FIM DE GARANTIR UM BOM
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DA ÁREA
METROPOLITANA.

A presente solicitação tem por escopo a necessidade lógica
que há de se aumentar a frota sempre que se aumenta o atendimento. O
serviço que, inicialmente, era oferecido apenas aos cadeirantes agora
também atende, por exemplo, as crianças com microcefalia. Uma
iniciativa digna de congratulação, afinal, é um bom projeto de apoio ao
transporte público e que garante acesso, mobilidade às pessoas com
deficiência.

Exatamente por estarmos cientes da relevância do Projeto é
que apresentamos a presente solicitação, que teve origem no IV Fórum
Maranhense das Entidades das Pessoas com Deficiência, quando as
pessoas ali presentes reclamaram do fato de que houve a recente
expansão do atendimento, mas não houve da frota.

Mediante o exposto, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo
SENHOR GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO, e
ao PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE TRANSPORTE
E MOBILIDADE URBANA (MOB),  solicitando QUE APRECIEM
A POSSIBILIDADE DE AUMENTAR A FROTA DO PROJETO
TRAVESSIA, DIANTE DA RECENTE EXPANSÃO DO
ATENDIMENTO, A FIM DE GARANTIR UM BOM
ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 199 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Senhor Governador FLÁVIO DINO e ao Secretário de
Estado da Saúde DR. CARLOS LULA, solicitando-lhe, A
DISPONIBILIZAÇÃO DE 01 (UMA) AMBULÂNCIA, PARA O
MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/MA.

A presente indicação tem por escopo levar os serviços de saúde
ao Município de Peri Mirim, que se encontra sem assistência de serviços
de ambulância.

Neste viés, o direito à saúde conforme preceitua a Constituição
Federal de 1988, destinado à ordem social, que tem como objetivo o
bem-estar e a justiça social. Dessa forma no seu “art. 6º estabelece
como direitos sociais fundamentais a educação, a saúde, o trabalho,
o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade
e à infância”.

Conforme preceitua o art.196 da Constituição Federal de 1988,
“A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença
e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Desse modo
fica reconhecido a saúde como direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Vale ressaltar que o Município de Peri Mirim, possui somente
um hospital na sede e não faz cirurgia, somente atendimento e
administração de medicação, necessitando do transporte para
encaminhar os pacientes para a regional de Pinheiro/São Luís.  O
Município de Peri Mirim possui de acordo com o IBGE possui cerca
de 13.989 habitantes, portanto, existe um déficit muito grande em
relação as demandas destes e que precisa urgentemente ser sanado, por
isso tem procurado junto a diversos órgãos e autoridades a destinação
de recursos financeiros para a aquisição de uma ambulância visando o
transporte seguro, eficaz e digno a sua população, uma vez que o
Município não dispõe atualmente de recursos suficientes para aquisição
deste.

Ressalta-se aqui o acesso à saúde que todo e qualquer cidadão
possui. Frisa-se ainda o zelo, que deve ser enfatizado, ao reconhecer a
saúde como direito social. Sabe-se que A AQUISIÇÃO DA
AMBULÂNCIA é pautando-se no direito fundamental, que é a saúde,
Mediante o exposto, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido a
Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador FLÁVIO DINO, e ao Secretário de Estado da Saúde DR.
CARLOS LULA, solicitando-lhe, A DISPONIBILIZAÇÃO DE 01
(UMA) AMBULÂNCIA, PARA O MUNICÍPIO DE PERI MIRIM/
MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 200 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, solicitando que adotem providências no sentido
de REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADA NA RUA DO
CAMPO, NO BAIRRO TÚNEL DO SACAVEM.

A presente solicitação observa-se que não há área alguma de
desporto ou lazer que seja ofertada aos cidadãos ali domiciliados,
principalmente os jovens mais carentes. A quadra poliesportiva
encontra-se em situação de abandono, o que faz com que os jovens e
crianças, principalmente, fiquem sem ter um espaço de lazer.

A quadra encontra em estado de abandono e não possui uma
iluminação adequada, o piso está precário, as traves precisam ser
reformadas, alambrados precisam ser trocados em alguns casos repostos,
já que não existem mais, e a quadra precisa de pintura. E ao lado, passa
um esgoto e a água está filtrando e comprometendo as estruturas da
quadra. Sem contar que existem três escolas em torno da quadra, (Escola
Comunitária Maria Rocha, U.EB Vera Macieira, é, Creche Comunitária
Tia Julia).
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A última vez que a quadra foi reformada há 20 anos. A quadra
e de suma importância para a comunidade, pois e utilizado para vários
tipos de atividades esportivas e sem conta o perigo de várias crianças
sofrerem acidentes no alambrado que estão deteriorados.

Frisa-se aqui um direito previsto na Lei Nº 12.852, de 5 de
agosto de 2013 que preceitua que:

Seção VIII
Do Direito ao Desporto e ao Lazer
 Art. 28.  O jovem tem direito à prática desportiva destinada
a seu pleno desenvolvimento, com prioridade para o desporto
de participação.
 Parágrafo único. O direito à prática desportiva dos
adolescentes deverá considerar sua condição peculiar de
pessoa em desenvolvimento.
 Art. 29.  A política pública de desporto e lazer destinada ao
jovem deverá considerar:
 I - a realização de diagnóstico e estudos estatísticos oficiais
acerca da educação física e dos desportos e dos equipamentos
de lazer no Brasil
 II - a adoção de lei de incentivo fiscal para o esporte, com
critérios que priorizem a juventude e promovam a equidade;
 III - a valorização do desporto e do para desporto
educacional;
 IV - a oferta de equipamentos comunitários que
permitam a prática desportiva, cultural e de lazer.

Além de ser um direito, vale mencionar que a falta de um local
apropriado para as atividades de esporte tem contribuído para que
muitos jovens e adolescentes fiquem vulneráveis ao álcool e às drogas.
Ante isso, tem-se que a reforma da quadra será de grande valia, pois as
atividades esportivas serão fortalecidas, contribuindo para que muitos
jovens e adolescentes não entrem para o submundo das drogas.

Pressupondo que a sensibilidade e compromisso social são
preponderantes em uma Gestão Municipal, requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo SENHOR PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JÚNIOR, solicitando que adotem providências no sentido

de REFORMA DA QUADRA, LOCALIZADO NO BAIRRO TÚNEL
DO SACAVEM.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de março de 2017.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 201 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicito a Vossa Excelência, após
apreciação da Mesa, que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino de
Castro e Costa, solicitando que sejam adotadas as medidas legais e
administrativas, em caráter de urgência, para reforma e ampliação da
sede da companhia independente da Polícia Militar localizada no
Município de Grajaú/MA.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em São Luís, 23 de fevereiro de 2017. - NINA MELO -
Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Não há oradores inscritos no Pequeno
Expediente. Alguém dos colegas gostaria de se inscrever? Deputado
Marco Aurélio, por cinco minutos, sem apartes. Em seguida, a deputada
Graça. Peço aos dois que assinem aqui o livro, mas já estão inscritos.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, todos que acompanham a transmissão desta
sessão. Eu venho, nesta oportunidade, destacar que, nesta quarta-feira
e quinta, dias 08 e 09 de março, estaremos integrando uma grande e
ampla comitiva de representantes políticos, de setores classistas e de
órgãos de Imperatriz e da nossa região Tocantina, em uma iniciativa de
união em prol da cidade, em uma iniciativa de proteção da nossa cidade
e também de repúdio em relação ao retrocesso que a nossa grande
Imperatriz vem sofrendo por parte, sobretudo, da política do governo
federal. O fechamento da agência do Banco do Brasil da Praça da
Cultura, o fechamento da agência do Banco do Nordeste da Avenida
Bernardo Sayão, o fechamento do escritório da Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional de Imperatriz que atendia a toda a nossa grande
região e também os estados do Pará e Tocantins com todas as demandas
tributárias, tantos de órgãos públicos como também dos contribuintes,
pessoas físicas e jurídicas. Um prejuízo enorme para a nossa sociedade,
porque os processos de ordem tributária, no que diz respeito ao
Governo Federal, que antes eram resolvidos lá na Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional, agora serão remetidos para São Luís, somando-
se ao acúmulo que já tem com as demandas daqui da capital e daqui da
região. Agora, simplesmente tirar um serviço de tão grande importância.
E nós estivemos há algumas semanas numa audiência pública na Câmara
de Vereadores de Imperatriz, onde fiz a proposição de que criássemos
uma comissão para irmos a Brasília. E essa sugestão foi aceita. E
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juntamente com a Associação Comercial e Industrial de Imperatriz,
Sindicato dos Bancários, a representatividade dos municípios da Região
Tocantina, através da Associação dos Municípios da Região Tocantina,
o Prefeito de Imperatriz, o Delegado Assis Ramos, o ex-prefeito de
Imperatriz, Sebastião Madeira, a Câmara de Vereadores de Imperatriz,
participará também, a OAB, Seccional de Imperatriz. Os mais amplos
setores representativos da nossa cidade e da nossa região estarão unidos
nesta causa, que está acima de partido político. E nesta quarta e quinta-
feira estaremos em Brasília, em reunião com a bancada de deputados
federais maranhenses, pelo que agradeço a articulação do Deputado
Federal Rubens Júnior e do Deputado Federal Juscelino Filho, que
ajudaram com todo apoio necessário para criar essa agenda em Brasília
desta comitiva que vai na quarta e quinta. Teremos também audiência
com a direção do Banco do Brasil em Brasília e também audiência no
Ministério da Fazenda para tratarmos destes temas. O certo é que se
ninguém se manifestar, se as forças não se unirem no sentido de proteger
esses serviços para a cidade, simplesmente se vai e não se fala mais
nisso. Mas neste momento a nossa fala é nesta defesa e, sobretudo,
numa união de forças, porque Imperatriz não pode perder serviços
públicos que foram garantidos ao longo de anos e anos graças ao
desenvolvimento e a viabilidade da nossa cidade, da nossa região
Tocantina. Desta forma, Senhor Presidente, nós reforçamos a
importância desta grande ação e reforçamos também o convite a todos
os parlamentares desta Casa que puderem participar na quarta e quinta-
feira. Será de grande importância a união de forças do legislativo estadual
com as forças que eu já mencionei, os diversos sindicatos, órgãos,
setores representativos e representantes públicos também para se
unirem a nós nesta grande comitiva em Brasília nesta quarta e quinta-
feira. Era isso que eu tinha a relatar, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Graça Paz, por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados que compõem a
Mesa, Senhoras e Senhores Parlamentares, Senhores da Imprensa, da
Galeria, Internautas, todos que nos assistem, boa tarde, um bom início
de semana, que esta semana seja maravilhosa para todas as pessoas.
Eu estive hoje, na Câmara Municipal, participando, Deputado Fábio
Braga, da posse do Vereador Joãozinho Freitas, eu fiz questão de
prestigiá-lo porque conheço o seu trabalho, eu sei da luta de Joãozinho
Freitas nas áreas onde ele atua. Estive presente em muitas delas ouvindo
as reivindicações de toda aquela população, vendo o trabalho, o apreço,
a preocupação que Joãozinho Freitas sempre teve com aqueles amigos
da área onde ele sempre atuou. Como ele não era vereador, ele atendia
todas aquelas necessidades que podia atender com seus recursos
próprios, pedindo a nossa ajuda, e nós sempre ali de braços dados com
Joãozinho Freitas para que ele pudesse fazer um bom atendimento às
pessoas que estavam precisando do seu trabalho. E toda esta luta,
todo este trabalho terminou, deputado César Pires, sendo coroado
agora com a posse de Joãozinho Freitas, que era um representante
comunitário e hoje é o vereador não só da área de atuação, onde ele
sempre fez política, mas de todo o nosso município de São Luís, de
toda a nossa capital. Estive também conversando com o meu vereador
Chico Carvalho, que também é do meu partido, e ele me convidou para
ingressar no PSL, partido do qual é presidente e que também conheço
da mesma forma o trabalho do Chico Carvalho, principalmente na área
rural. Também estive conversando longamente com a vereadora Fátima
Araújo, eleita recentemente e que tem uma luta grande na região de sua
atuação, daquelas que vai para rua, vai varrer rua junto com os garis,
vai na casa dos seus aliados resolver aqueles problemas que ela tem
condição de resolver e quando não tinha estava aqui a Deputada Graça
Paz, a sua grande aliada, resolvendo as coisas da sua área de atuação.
Então, são três vereadores que eu conheço o trabalho, conheço a sua
atuação e hoje com a posse de Joãozinho Freitas, eu tenho certeza de

que a Câmara Municipal só ganhou, porque ali tem como o Joãozinho,
como Fátima Araújo e outros vereadores que não têm o nome ou
sobrenome representativo dentro do ambiente do setor político, mas,
dentro da área onde atuam, eles são muito respeitados, são muito
queridos. E a casa tanto de Joãozinho quanto de Fátima Araújo, como
também do vereador Chico Carvalho é cheia dos seus amigos, desde
que amanhece o dia até altas horas da noite, digo isso porque participo
ativamente, sempre participei da vida deles e conheço o trabalho desses
vereadores. E aqui eu quero desejar a todos eles, e, hoje, especialmente,
ao vereador Joãozinho Freitas, que ele tenha muito sucesso. Ele também,
assim como Fátima Araújo, Chico Carvalho, todos eles foram também
responsáveis pela eleição do Prefeito Edivaldo Holanda Júnior. Eu
espero que o Prefeito corresponda com esses vereadores em forma de
trabalho nas áreas da atuação de cada um deles, que ele possa reconhecer
que ele foi eleito com a ajuda desses vereadores, de muitos, mas deles
também. E que possa estar levando para s suas áreas de atuação os
benefícios que aquela população tanto precisa, tanto deseja e tanto
merece.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Ana do Gás, por cinco minutos, sem
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente em exercício deputado Othelino,
Excelentíssimos colegas deputados, galeria, imprensa, TV Assembleia,
internautas, povo do Maranhão, boa tarde. Subo hoje nesta tribuna
para compreender um pouco os propósitos de Deus em nossas vidas,
o que às vezes é uma tarefa difícil. Perdemos agora recentemente, no
sábado passado, um grande amigo, o Epitácio Azevedo, que era
professor, foi vereador no município de Central e estava exercendo o
cargo de prefeito. Lembro que, em 2014, tive a oportunidade de conhecer
esse grande homem, esse jovem lutador com grandes objetivos na
política ali na sua região da Baixada e no seu município. Junto a ele, o
ex-prefeito Irã também me apoiava. Então eu não poderia hoje deixar
aqui meus sentimentos à família, à sua esposa Luziane, ao seu filho,
àquele município, o qual eu tenho certeza de que está em estado de
choque com a perda desse grande homem. Venho hoje, Senhor Presidente,
pedir aos caros colegas um minuto de silêncio em memória desse
prefeito, desse companheiro, desse pai de família que faleceu no último
sábado. Gostaria também de aproveitar e parabenizar o governador
Flávio Dino, o Secretário de Segurança, Jefferson Portela, o Comandante
Geral da Polícia Militar, Coronel Pereira, o delegado geral, pela formação
de mais policiais no nosso Estado do Maranhão. E na última sexta-
feira, pude estar presente com alguns colegas deputados, Deputado
Fábio Braga, Deputado Cabo Campos, presenciando esse grande fato
de mais segurança para a sociedade maranhense, para o povo
maranhense. E também relatar que nesses últimos dias de folia foi um
carnaval tranquilo onde tive a oportunidade, recebi o convite de alguns
municípios para estar presente junto ao prefeito de Esperantinópolis,
junto a algumas lideranças e ex-prefeitos, junto a algumas comunidades,
a blocos. Gostaria aqui de agradecer imensamente o convite. Também
agradecer ao município de Santo Antônio dos Lopes, onde, na terça-
feira de carnaval, mais uma vez nós mulheres fomos às ruas com um
bloco que foi criado por mim há oito anos naquele município, Mulheres
de Atitude. E referenciar a nós mulheres nessa semana, porque logo
depois de amanhã será o Dia Internacional da Mulher. E não poderia
deixar de citar a minha participação no município de Santo Antônio
dos Lopes como primeira-dama, como Deputada Estadual, com o apoio
do ex-prefeito Eunélio. E dizer que foi mais um dia de vitórias, de
festas em paz. Parabenizar a administração pelo sucesso do carnaval e
a esse bloco que eu represento, que foi criado em 2008. Então, gostaria
muito de agradecer a todos que me fizeram esse convite nos seus
municípios onde estive presente, também não poderia deixar de citar
um amigo companheiro Anderson Martins, camarada de Partido,
suplente de vereador, aqui na capital, que me representou em alguns
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Retiros, no bairro da Cidade Operária, na Igreja da Assembleia de
Deus, onde pude também atender algumas necessidades. E, esta semana,
eu estarei, caros colegas, deputada Francisca, apresentando um Projeto
de Lei para essa classe evangélica, onde são muito solicitados ambientes,
sítios, escolas e que as igrejas têm muitas despesas e nós mesmos
somos muito solicitados para ajudar com esse tipo de despesa nos
Retiros Evangélicos, aqui na nossa capital e no interior do Estado.
Espero que todos nós fiquemos com Deus e gostaria de solicitar um
Minuto de Silêncio em memória do prefeito que faleceu no último
sábado, o Epitácio, de Central do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito a todos que fiquemos de pé para um
Minuto de Silêncio.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) - Excelentíssimo Senhor Presidente, Excelentíssimos Senhores
e Senhoras Deputados, imprensa, galeria, internautas e a todos que
nos acompanham em todo o Estado do Maranhão através das redes
sociais e da TV Assembleia o nosso cordial boa tarde. Que Deus abençoe
a todos. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de aqui fazer
referência a um período importante das festividades deste País que
aconteceram também no Maranhão, que foi o período do Carnaval,
período em que estivemos percorrendo dezenas de municípios
maranhenses e trouxemos, como sempre, ao percorrer os municípios
maranhenses, trouxemos nas bagagens várias demandas do povo do
Maranhão, desses municípios. Aqui quero fazer um breve relato, Senhor
Presidente, da nossa agenda de viagem, uma agenda extensa.
Aproveitamos justamente esse período de festividades para, claro,
confraternizar, mas também para continuar um trabalho que já estamos
desenvolvendo que é um trabalho de mandato participativo, de escuta
realmente dos municípios, das lideranças políticas de todos os
municípios maranhenses. Aproveitamos para estar presentes em várias
regiões do estado e começamos pela região sul do Maranhão onde
tivemos a oportunidade de iniciar por Bom Jesus das Selvas, lá recebidos
pelo vereador Flávio, a liderança e a coordenadora de Cultura, Camila.
Também tivemos a oportunidade de conversar, de dialogar com o
prefeito daquele município, Fernando Coelho, e inclusive nos
comprometemos em destinar parte do nosso recurso para a Saúde do
município a fim de adquirir o equipamento que vai ajudar ali no
diagnóstico, no caso de consultas, enfim, diagnósticos de exames que
vão ser empreendidos naquele município pela saúde pública no
município de Bom Jesus das Selvas. Tivemos a oportunidade também
de participar do 1º Baile dos Idosos daquele município, muito
importante ao ver aquela interação, a terceira idade participando e,
claro, ali também sempre preocupado com as problemáticas do
município, aproveitando para ouvir vereadores e lideranças. Assim o
fizemos também quando estivemos na prefeitura conversando com o
prefeito Fernando Coelho. Também estivemos no município de São
Francisco do Brejão onde fomos recebidos pelo prefeito Adão Carneiro.
Já estivemos no município várias vezes e no povoado onde tivemos a
oportunidade de ser recebidos por uma liderança, o Senhor Gino, que
é de um povoado, inclusive área de assentamento naquele município.
Então, na oportunidade, foram demandadas algumas necessidades do
município, entre elas uma ambulância para o município de São Francisco
do Brejão, como também a melhoria das estradas vicinais. Faço até
esse registro de que já estive semana passada, na quinta-feira, após o
carnaval, nós tivemos a oportunidade de acompanhar o prefeito no
Incra, inclusive levando a demanda das melhorias das estradas vicinais
que eu percorri indo ao povoado daquele município e vendo esta
necessidade. Como também, Senhor Presidente, destacar a agenda que
tivemos em Açailândia. Tive a oportunidade de ouvir vereadores, Pastor

Heleno estava ali, liderança nossa, estava ali no município, tivemos a
oportunidade de dialogar com a sociedade daquele município e uma das
preocupações que nos foram repassadas foi a manutenção dos empregos
de Açailândia. Precisamos apoiar a acearia que vai gerar centenas de
empregos, que vai continuar com o trabalho de fortalecimento da
indústria daquele município. Ali nós tivemos a oportunidade de
conversar com vereadores, conversar com populares, trabalhadores
nesse propósito de poder também fazer com que nossa voz viesse aqui
a esta Casa, ecoasse e chegasse até o Palácio dos Leões, para que o
nosso governador pudesse se sensibilizar com a demanda daquele
município que é fortalecer a implantação da acearia que já está se
instalando, mas que precisa do apoio aí de um financiamento e é o que
nós vamos buscar junto ao governo do estado. Também estivemos
presentes em Alto Alegre do Pindaré onde fomos recebidos pelo
vereador Rivaldo e outros vereadores. Percorremos o município e de
forma muito especial fomos conhecer dois empreendimentos do estado,
deputado Cutrim, importantes para o município: o hospital de 50
leitos que está lá. Pode atender a toda aquela região, pois o município
de Alto Alegre do Pindaré é extenso. Ali vai beneficiar não só Alto
Alegre do Pindaré, mas os municípios do entorno. E, infelizmente, é
um empreendimento que está parado, que precisa ser resgatado pelo
Governo. E me comprometi em poder trazer essa demanda, que é dos
vereadores daquele município, de poder efetivar uma política voltada à
saúde pública. E vamos transformar essas nossas reivindicações em
que nós estamos expressando na tarde de hoje em proposições ao
Governo do Estado. Não só cobrando nessa tribuna essas melhorias,
mas também levando ao conhecimento do Governador a necessidade
desses empreendimentos. Uma escola também que está abandonada,
infelizmente. Nós queremos vê-la funcionando tem apenas só o
arquétipo, só a estrutura, só o esqueleto, mas as paredes estão erguidas.
Nós precisamos retomar uma obra também de uma escola que está
parada naquele município e vai ser objeto também das nossas Indicações
ao Governo do Estado do Maranhão. Percorremos o município de
Brejo de Areia, Porção de Pedras, Esperantinópolis, Duque Bacelar,
Afonso Cunha. Eu vou ter a oportunidade de falar sobre esses
municípios porque todos os municípios que nós percorremos,
aproveitando a agenda do carnaval... Só para concluir, Senhor Presidente.
Nós estivemos percorrendo os municípios e pela primeira vez eu fui a
dois municípios que eu não conhecia. Um deles foi Afonso Cunha e o
outro município foi Brejo de Areia. Aproveitamos também para
conhecer mais um pouco do Maranhão através dos municípios
maranhenses. E viemos com muitas proposições para realmente
transformá-las em Indicações para tentar melhorar a qualidade de vida
do povo do Maranhão. Muito obrigado a todos e Deus nos abençoe.

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

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa,
galeria, servidos públicos do Maranhão. Inicialmente, Senhor
Presidente, eu gostaria também de registrar as minhas condolências a
todo povo de Central do Maranhão pelo falecimento do Prefeito
Epitácio, que eu tive a honra de conhecer, de conviver em algumas
batalhas políticas e, que, infelizmente, esse caso impacta a todos nós
e a gente lamenta profundamente, expressa nossa solidariedade aos
familiares, amigos e a todo povo de Central, um povo que luta muito,
uma realidade extremamente difícil, mas que certamente encontrará o
seu caminho. Que Deus abençoe a todo povo de Central e aos familiares
e amigos do Prefeito Epitácio. Senhor Presidente, eu gostaria, primeiro,
de fazer um breve relato, este final de semana tivemos vários
acontecimentos importantes e eu queria destacar alguns deles, o
primeiro em Pindaré-Mirim ao lado do Governador Flávio Dino e de
uma comitiva bastante representativa, inclusive desta Casa, eu lembro
aqui da presença do Deputado Cabo Campos, do Deputado Josimar
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de Maranhãozinho, do Deputado Stênio Rezende, quem mais que
estava lá, aqui da Casa? Eu acho que eram esses, não é? Deputados
estaduais presentes, dentre outras autoridades. Tivemos oportunidade
de participar da formatura de policiais, lá em Pindaré-Mirim, que
formou uma turma, e completou o número que, no Maranhão, hoje,
representa 1.290 novos policiais, que, em breve, estarão nas ruas, nos
próximos dias, e é algo que precisa ser destacado, porque eu não tenho
notícia de nenhum outro estado brasileiro, nesse momento de crise
profunda na economia, que esteja colocando novos policiais nas ruas.
Aqui, o Maranhão tem conseguido fazer o seu dever de casa, portanto,
realmente foi um momento muito forte e significativo com a formatura
desses policiais. Também tivemos a oportunidade de vistoriar a obra
de restauração do engenho central em Pindaré Mirim, talvez o
investimento mais importante de toda a região do Vale do Pindaré. O
engenho central é o marco da economia e da história do Maranhão, não
só na região do Vale do Pindaré, mas para todo o estado do Maranhão,
e agora está sendo finalmente restaurado, um sonho da região que está
sendo finalmente realizado graças ao trabalho do IPHAN que conseguiu
viabilizar os recursos e o projeto em parceria com o governo do estado
que vai assumir a gestão daquele equipamento que deve ser destinado
para a cultura, para a ciência e para a tecnologia. Será uma unidade
vocacional no IEMA, algo extremamente importante que eu faço questão
de frisar que, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, nós
tomamos essa providência conjuntamente com o IPHAN, algo que já
está formalizado, garantido e assegurado e que assim será por intermédio
da ação do governo do estado. Então destaco também essa vistoria
como também a vistoria nas obras de ampliação do IEMA em Pindaré
Mirim. O IEMA que foi fundado em 2015 e que, no ano passado,
iniciou as primeiras turmas, dentre elas Pindaré Mirim, e agora com
essas obras está ampliando com mais salas de aula, com refeitório,
garantindo atendimento de muitos outros jovens que terão a
oportunidade de estudar em uma escola adequada, uma escola equipada
com laboratórios, biblioteca, ambientes climatizados, com quadra
esportiva, enfim, em tempo integral. É algo extremamente marcante
para a vida e para a história de Pindaré-Mirim e me orgulho muito em
dizer que participei diretamente dessa decisão e dessa implantação do
IEMA nesse município. Finalmente, em Santa Inês, participei também
da inauguração, aliás, da entrega da reforma da escola que ganhou o
nome de Poeta Antônio José. Antes essa escola era José Sarney, mas a
Constituição não permite e o Estado do Maranhão, o governo do
estado está alterando todos os nomes das escolas de pessoas vivas
existentes no estado do Maranhão. Assim, retirou o nome do senador
José Sarney e colocou o nome do poeta Antônio José, falecido, e que
eu conheci lá em Santa Inês, pessoa de extrema atuação naquele
município. Eu queria, Senhor Presidente, também registrar esse
acontecimento como também a inauguração do Corpo de Bombeiros
em Santa Inês que, infelizmente, não tive a oportunidade de participar
da solenidade, mas aconteceu também no sábado. Também registro a
nossa participação no lançamento da campanha da fraternidade, que
tem como tema este ano: “Os biomas brasileiros”. Haverá uma audiência
pública aqui na Assembleia e desde já convido todos os colegas a
participar. Também registro o Encontro Estadual do Fórum Maranhense
de Entidades e Pessoas com Deficiência que aconteceu na Cidade
Operária. Ontem tive a felicidade de participar do encerramento onde
foi escolhida a nova coordenação desse fórum, que já acompanho há
muitos anos e onde há pessoas que realmente lutam e se comprometem
com a causa da pessoa com deficiência. Finalmente, quero deixar aqui
registrado que o Movimento dos Trabalhadores e das Trabalhadoras
Rurais, por intermédio da Fetaema, estará realizando, no próximo dia
8, quarta-feira, que é o Dia Internacional da Mulher, manifestações em
todo o estado do Maranhão contra a Reforma da Previdência. Vai ser
uma batalha grande essa luta contra a Reforma da Previdência e o povo
vai para as ruas. Dia 8 vai ser a Primeira Jornada de Luta contra a
Reforma da Previdência e eu queria convidar os parlamentares desta
Casa, o povo em geral, para endossar essa luta que é uma luta de todos
nós, porque a reforma do jeito que está é realmente um retrocesso

muito grande para o povo brasileiro e nós não podemos dar um passo
atrás nos direitos conquistados historicamente. Senhor Presidente,
muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTELINO NETO – Concedo a palavra ao deputado Rigo Teles por
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria, amigos e amigas que nos assistem através da TV Assembleia.
Eu estive, Senhor Presidente, nesses últimos dias visitando alguns
municípios no interior do Maranhão pelo período carnavalesco, mas
sediado no município de Barra do Corda, minha terra natal. E lá, já no
período carnavalesco, fui procurado pela população do bairro do Juá,
bairro esse ligado ao bairro da Trizidela. Trizidela é um grande bairro
em Barra do Corda, para que as senhoras deputadas e os senhores
deputados tomem conhecimento, é um bairro de aproximadamente 35
mil habitantes, foi subdividido em vários bairros e o Juá é um deles.
Quando o Nenzim, meu pai, foi prefeito de Barra do Corda, dentre os
recursos e obras conseguidas, que são várias, iniciou a obra na Ponte
do Juá, que era uma ponte de madeira. E ele conseguiu os recursos
através do Ministério do Turismo para uma ponte de concreto e,
assim, iniciou a obra. Mas quando chegou o período das eleições que
terminou o mandato do meu pai, Nenzim, já reeleito, ele só tinha
iniciado a obra. Os recursos já tinham, já estavam alocados, já estavam
na Caixa Econômica Federal. E ele tinha iniciado a obra da ponte, já
tinha demolido a ponte de madeira e já estava iniciando a obra da ponte
de concreto do Juá. Entregou, deixou os recursos como deixaram vários
recursos no município. E no ano de 2016, no início do ano, nós estivemos
em Barra do Corda com o Governador Flávio Dino juntamente com o
prefeito, para inaugurar algumas obras, inclusive a ponte que foi
inaugurada lá em Barra do Corda. O prefeito concluiu a ponte e
inaugurou, fez a obra, esta lá a ponte, entregue, mas quando é agora,
deputado Cutrim, com menos de um ano que foi entregue a ponte,
inaugurada a ponte, abriu-se uma cratera bem no meio da ponte, uma
ponte aproximadamente de trinta e poucos a 40m de extensão. Fui
visitar, vi realmente, estava interditada e está interditada até agora.
Tem uma equipe trabalhando, mas está fazendo só o tampão da laje, do
assoalho da ponte, mas está sendo verificado pelo engenheiro civil
Denis Milhomem que já fotografou, pegou a documentação, mediu a
espessura, a bitola do ferro e não é um ferro adequado para a construção
de uma ponte para receber o peso que aquela ponte poderá receber nas
margens, já que essa ponte é sobre o rio Mearim que é ao lado da
residência do pai do prefeito, Josivaldo Costa. Esse ferro não é realmente
adequado, bitolado para a bitola daquela ponte. Então hoje pela manhã
foi feita visita pelo vereador João Pedro que também é engenheiro,
pelo vereador Eteldo, pela vereadora Graça do Ivan, Nem do Swan e
Aurean Barbalho. Eles formularam a denúncia e já encaminharam ao
CREA para que vá daqui um técnico ver a situação da ponte, porque
hoje ela está sendo trabalhada depois das denúncias que foram feitas.
Então, desde quinta, sexta-feira e sábado passados, uma equipe está
trabalhando somente fazendo tampão do buraco no assoalho da ponte,
e sim, não está verificando a parte mais vulnerável, que são as ferragens
da ponte. Então, tanto o assoalho como os pilares estão
comprometidos, com um ano de inaugurada a ponte, estão
comprometidos. E queremos aqui também levar esta denúncia,
formulando aqui a denúncia encaminhada pelos vereadores ao CREA
do Maranhão (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do
Maranhão) para que tome as providências, já está sendo encaminhada
por meio dos vereadores ao Ministério Público para que tome as
providências, para ver a viabilidade, já estão sendo encaminhadas as
denúncias à Caixa Econômica Federal, ao Ministério do Turismo que
liberou recurso, para verificamos in loco a situação desta ponte para
poder liberar para a população transitar indo e vindo do bairro do Joá,
para o bairro do INCRA e do centro da cidade. Então, eram estas
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denúncias que eu queria fazer aqui, vamos tomar todas as providências
cabíveis nesse momento, porque está sendo verificada por dois
engenheiros, os vereadores e a população está temerosa em passar
pela ponte, pela cratera, pelo buraco que surgiu bem no centro da
ponte, no centro da ponte, no assoalho da ponte, onde está
comprometido por meio das ferragens que estão expostas e eu já tenho
várias fotos que encaminharam para mim, essas fotos vão estar aqui
amanhã junto com todo o processo que nós vamos encaminhar ao
CREA, para que possamos tomar providências no sentido de denunciar
e ver esses reparos feitos pela administração municipal de Barra do
Corda e no ato da maior das irresponsabilidades de uma construção de
uma ponte.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Wellington do Curso, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) -  Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
internautas, telespectadores que nos acompanham através da TV
Assembleia, o nosso mais cordial boa tarde, que Deus seja louvado.
Senhor Presidente, fazendo registro das atividades da nossa atuação
parlamentar, logo após o carnaval, na última sexta-feira, sábado e
domingo. No sábado, iniciamos a nossa participação no 4º Encontro do
Fórum das Entidades das Pessoas com Deficiência e Patologias. O
evento teve início na sexta-feira, a partir das 19h, e durante todo o dia
de sábado e o domingo. Inclusive já é pauta da nossa atuação
parlamentar, e apresentamos, protocolamos hoje um encaminhamento,
uma solicitação ao Governador Flávio Dino, para que possa aumentar
a frota do Projeto Travessia, diante da recente expansão do atendimento,
a fim de garantir um bom atendimento a todas as pessoas com deficiência.
Ou seja, Projeto do Governo do Estado Travessia, já está em execução,
foi questionado por parte dos participantes do evento, solicitando a
ampliação desse projeto para que possa contemplar um número maior
de pessoas. Ou seja, o Projeto já existe, já faz um atendimento,
aumentou-se o número de atendimentos e a quantidade de pessoas
contempladas, as mais variedades de tipos de atendimento e solicitamos
o aumento da quantidade de viaturas, da quantidade de carros, da
quantidade de vans, para que possam dar conta do atendimento no
Projeto Travessia. Projeto também que será apresentado nesta Casa,
estamos terminando a viabilidade técnica, que é do Projeto Cadê Você,
projeto de identificação das pessoas com deficiência em todo o nosso
Estado do Maranhão. Durante a campanha para prefeito em São Luís,
nós tivemos a oportunidade de percorrer a periferia, os bairros, a
comunidade e identificamos muitas pessoas com deficiência na nossa
capital, principalmente na nossa periferia. E esse projeto visa a
identificação, o cadastramento dessas pessoas, para que mais políticas
públicas possam ser contempladas, possam chegar a essas pessoas.
Bem como também, Senhor Presidente, participamos do início, da
abertura da Campanha da Fraternidade 2017, que tem o tema: Biomas
brasileiros e defesa da vida. A grande diversidade que nós temos dos
biomas em todo o Brasil, mas trazendo para um recorte local, nós
temos seis biomas que são de suma importância para o Estado do
Maranhão. E muitas vezes passam desapercebidas a preservação, a
manutenção e políticas públicas voltadas para estes biomas. São eles
bem identificados e característicos. Na região central do Estado do
Maranhão, nós temos a Mata de Transição, mais conhecida como
Mata dos Cocais. E nós temos uma luta grande travada nessa região do
Maranhão, que é em defesa das quebradeiras de coco, que muitas vezes
não têm o seu território, não tem sua área bem definida, muito por
conta também da expansão da agropecuária, com a expansão da pecuária
e da agricultura. Nós temos também a parte da floresta equatorial, que
é a floresta Amazônica. Nós temos essa defesa, inclusive, na nossa
atuação no Parlamento Amazônico. Somos membro do Parlamento

Amazônico e trazemos essa discussão permanentemente no Parlamento
Amazônico. Cabe a ressalva de que o Parlamento Amazônico está
realizando uma grande reunião, a 11ª Reunião Ampliada na cidade de
Imperatriz. Estaremos colocando para apreciação de todo o Parlamento
a reunião e a agenda, que será abordada no dia 27 de abril, do Parlamento
Amazônico na cidade de Imperatriz. Temos também os campos, uma
região territorial muito abrangente no Estado do Maranhão,
principalmente pegando a região da Baixada Maranhense. Nós temos
os mangues em todo o litoral ocidental, bem como as dunas e as restingas,
que é a vegetação que recobre as dunas no litoral oriental do Estado do
Maranhão. E fazemos referência principalmente ao cerrado, porque há
uma grande e ampla discussão sobre o cerrado maranhense, uma área
em que já vem sido desenvolvido um trabalho de desenvolvimento
econômico e principalmente nas discussões dos quatros estados dessa
região do cerrado, que é o Maranhão, o Tocantins, o Piauí e a Bahia,
conhecido como Matopiba. Então uma discussão ampla da Campanha
da Fraternidade de 2017, que com certeza trará para o Parlamento
Estadual, trará para a Assembleia Legislativa uma ampla discussão
sobre os biomas e a diversidade da nossa região no Estado do Maranhão.
Então fazemos uma referência dessa ampla discussão que precisa
permear o Parlamento Estadual em 2017. É o que tínhamos para o
momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Eduardo Braide, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia,
internautas que nos assistem. Senhor Presidente, nós ultrapassamos
agora, na semana passada, o período das festas de carnaval, deputado
Sousa Neto, período que muitos utilizam para brincar e outros utilizam
para participar de retiros, ficar com a família, e cujo retorno deveria ser
motivo de descanso após a pessoa ter utilizado esse feriado como
forma até de recuperar as energias. No entanto, infelizmente, senhores
deputados, este mês, deputado Sousa Neto, nós vamos nos encontrar
com a realidade que foi aprovada por esta Casa no ano passado, que é
o aumento dos impostos os quais, a partir do dia 15 de março, o povo
maranhense começará a pagar mais caro. E aí eu quero dizer de forma
muito clara que não é justo que o povo maranhense venha pagar mais
impostos numa época dessas de crise. E é exatamente por isso que eu
votei contra o projeto do governo do estado que vai aumentar este mês
a conta de luz, a gasolina, o álcool, a conta de telefone e outros produtos.
Fazer isso num período de crise, deputado Sousa Neto, eu digo isso
porque conversei com varias pessoas, comerciantes e outras pessoas,
V. Ex.ª eu tenho certeza de que tem a noção do número de pessoas que
estão sendo desempregadas hoje em dia, já que as empresas cada vez
mais demitem as pessoas, empresas que não têm mais condições de se
manterem funcionando e ainda aquelas que se mantêm funcionando,
mas que reduziram drasticamente o número de funcionários. Devo
lembrar que esse aumento de imposto, que é esse projeto do governo
do estado, vai atingir principalmente aqueles que mais precisam da
ajuda do Poder Público num momento de crise, que são exatamente
aqueles que ganham menos. E aí imagine o impacto, deputado Sousa
Neto, na conta de luz no final deste mês de quem já tem dificuldade de
pagar conta de luz, a gasolina de quem vai abastecer, a conta de telefone
e outros produtos. Fica aqui, portanto, a esperança de que a ação que
foi ingressada pela OAB possa ter a sua apreciação o mais rápido
possível e o seu deferimento para suspender a cobrança desse aumento
abusivo e imoral e que só vem prejudicar ainda mais a questão do
desemprego e aumentar a recessão em nosso estado. Fica aqui, portanto,
também um alerta para que esta Casa este ano, e aí eu me somo ao
deputado Bira que falou em relação à reforma da previdência, possa
estar atenta aos projetos que venham retirar direitos ou pesar o bolso
dos contribuintes e consumidores, como foi no caso desse aumento do
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ICMS. E como digo: fica a esperança de ser feita a justiça, uma vez que
não foi feita pelo governo do Estado. Então fica agora o Poder Judiciário
com a sua responsabilidade de analisar e quem sabe termos a esperança
desse aumento ser suspenso, para podermos anunciar esse alívio à
população no Maranhão que tanto sofre nesse período de crise. Era o
que tinha a relatar, Senhor Presidente.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO –Medida Provisória nº 227, encaminhada através
de Mensagem Governamental nº 113 (lê). Com parecer favorável da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória n.º 228/2017,
encaminhada através da Mensagem Governamental n.º 001/2017, que
altera a Lei Estadual 8.959, de 08 de maio de 2009. Inscrito para
discutir o deputado Eduardo Braide, por 10 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras
deputadas, cabe a nós agora analisarmos essa Medida Provisória
encaminhada pelo Governo do Estado, a qual altera a Lei 8.959, de 08
de maio de 2009, que estabelece normas gerais para elaboração e
tramitação dos atos e processos administrativos no âmbito do Poder
Executivo do Estado do Maranhão. A princípio, senhores deputados,
essa medida provisória parece que está fazendo tão somente uma
adequação à lei estadual dos processos administrativos em relação ao
novo Código de Processo Civil, e é isso que podemos depreender da
mensagem encaminhada pelo Excelentíssimo Senhor Governador: A
relevância pública para que se adote o texto da medida provisória em
questão se refere à necessidade de aperfeiçoar o trâmite dos processos
administrativos existentes em toda estrutura da administração pública
estadual. Por outro lado, é imperioso reconhecer que a Lei Estadual n.º
8.859/2009 se encontra ultrapassada em alguns aspectos, tendo em
vista que a sua última alteração foi efetuada através da Lei n.º 9.709, de
16 de outubro de 2012, a qual apenas acrescentou o parágrafo 5º, do
artigo 25. E aqui, deputado Levi, a primeira inverdade do Exmo. Senhor
Governador do Estado quando diz isso. O Exmo. Senhor Governador
do Estado encaminhou a esta Casa a Medida Provisória n.º 226/2016,
do ano passado, onde nessa Medida Provisória ele faz uma alteração
na lei que trata do processo administrativo. E faz exatamente, deputado
Levi, onde vou fazer a referência agora, no que diz respeito ao
pagamento das despesas realizadas sem licitação ou sem qualquer
processo administrativo no que diz respeito à inexigibilidade ou
dispensa de licitação. Então, nós temos, primeiro, mais uma mensagem
do Exmo. Senhor Governador do Estado que chega a esta Casa e que
não nos traz a verdade. É preciso, Senhor Presidente, que esta Casa
comece a tomar as suas medidas no que diz respeito à sua autonomia e
independência. Nós devemos ser, sim, harmônicos em relação ao
Governo do Estado, mas jamais admitir situações como essa, que o
Governo do Estado, em praticamente todas as suas mensagens, Senhor
Presidente, que encaminha a esta Casa, deputado Wellington, ele não
traz a verdade para que nós possamos apreciar neste Plenário.
Ultrapassada essa inverdade aqui trazida pela Mensagem do Exmo.
Senhor Governador dizendo que a última alteração foi em 2012, quando
na verdade foi no ano passado e feita por ele mesmo, por meio da
Medida Provisória n.º 226/2016. Ele diz mais a frente: Ocorre que a
partir da entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a
prática dos atos processuais por meio eletrônico adquiriu relevo na
medida em que o diploma legal, em diversos dispositivos, prevê a
produção, a comunicação, o armazenamento e validação dos atos
judiciais eletronicamente. E, para concluir, no que diz respeito à questão
da urgência dessa medida provisória, ele alega mais ao final: Ademais,
a urgência na alteração da Lei Estadual n.º 8.959/2009 é manifesta
considerando que o Código de Processo Civil entrou em vigor desde

18 de março de 2016. Logo é imprescindível a imediata adequação
das normas do processo administrativo estadual aos ditames do Novo
Código de Processo Civil. E aí eu digo, Deputado César Pires, em 18
de março de 2016 já era governador o atual governador. E dizer que
esperar de 18 de março de 2016, do ano passado até hoje sem mandar
um projeto de lei a esta Casa, que poderia ter passado em todas as
comissões, que poderia ter passado e sofrido debate necessário nas
comissões temáticas desta Casa para legislar através de medida
provisória, alegando que essa matéria tem urgência, com muito respeito
que tenho ao Exmo. Senhor Governador, Deputado César Pires, mas
quase um ano me parece não ser urgência. É preciso que o Governo do
Estado pare de encaminhar a esta Casa medidas provisórias que não
preenchem os requisitos da nossa Constituição Estadual,
principalmente no que diz respeito à relevância e à urgência. Esses são
dois pressupostos, inclusive de admissibilidade da medida provisória
para que ela possa ser recebida como tal e apreciada nesta Casa. Mas
o mais grave não vem aí, deputado César Pires, o mais grave vem mais
além da medida provisória. No corpo do texto da referida medida
provisória que vamos apreciar, a 228, de 02 de fevereiro de 2017, o
texto vem trazendo as diversas alterações que de fato, no primeiro
momento, adequam a Lei Estadual do Processo Administrativo em
relação ao Novo Código de Processo Civil. Mas como sempre o Governo
do Estado nos brinda com alguma surpresa na mensagem que vem de lá
e essa surpresa vem exatamente no Artigo 82 que diz o seguinte. Para
que V. Ex.ªs tenham ideia, deputado Alexandre, o Artigo 82 é o que
trata do procedimento para o pagamento de despesa não precedida de
licitação ou sem regular cobertura contratual, ou seja, aquela situação
onde houve a dispensa de licitação, onde houve uma inexigibilidade ou
por algum motivo terá que ser realizado um pagamento a título de
indenização. E diz o seguinte: Artigo 81 - Não será admitida a
contratação sem prévia licitação ou sua regular dispensa ou
inexigibilidade, conforme estabelece o Artigo 37, Inciso XXI da
Constituição Federal e demais legislações pertinentes à matéria. Artigo
82 - Sem prejuízo das demais normas legais aplicáveis à espécie, o
pagamento decorrente da despesa não precedida de licitação ou sem
adoção dos procedimentos legais para a sua dispensa ou
inexigibilidade, ou sem regular cobertura contratual, obedecerá as
seguintes normais. E aí o Exmo. Senhor Governador propõe essa
alteração a esta Casa. O texto que vigorava antes da edição dessa
medida provisória era o seguinte, Deputado Alexandre: Parágrafo Único
- O valor a ser pago corresponderá, vejam bem, apenas ao custo do
objeto executado, mediante cálculos aferidos pela administração. O
que isso quer dizer? Se tinha um contrato que foi celebrado por
dispensa de licitação ou um pagamento a título de indenização, o
Governo do Estado só faria o pagamento daquilo que fosse literalmente
executado e, após os cálculos, Deputado Max Barros, realizados pela
administração estadual. A proposta que nos apresenta o Exmo. Senhor
Governador do Estado em relação a esse parágrafo único é a seguinte
redação: O valor a ser pago corresponderá ao efetivamente devido
pela prestação dos serviços ou fornecimentos de bens, não cabendo
inclusão de valores referentes a lucros cessantes, juros ou qualquer
outro de cunho indenizatório. A pergunta que faço, Deputado Max
Barros: onde ficaram os cálculos aferidos pela administração? Não
serão mais exigidos daqui para frente. E se faz isso, Deputado Max
Barros, logo em um processo de pagamento onde foi feito por dispensa
de licitação, por inexigibilidade ou a título de indenização. Esse é o
governo da transparência. Esse é o governo que se diz honesto, que se
diz transparente e que, primeiro, não foi honesto com esta Casa ao não
expor na Mensagem desta Medida Provisória, senhores deputados,
que o texto dela não traz tão somente a adequação com o Novo Código
do Processo Civil. Faz, sim, uma alteração substancial na forma de
pagamento dos processos que foram contratados por dispensa de
licitação, por inexigibilidade ou a título de indenização. E é por isso,
Senhor Presidente, que fica aqui a minha posição contrária em relação
a esta medida provisória por dois motivos: primeiro, por entender que
a mesma não preenche o requisito da urgência. E quem está dizendo
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isso não sou eu, Senhores Deputados, quem está dizendo isso é o
próprio Governador com a assinatura dele, quando diz, Deputado
Max Barros, que essa adequação tem que ser feita por conta do novo
Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18 de Março de
2016. Deputado Max Barros, nós temos praticamente um ano que vai
completar já agora, dentro dos próximos dias que o Novo Código do
Processo Civil entrou em vigor, Deputado Wellington do Curso. O
Governador teve um ano para encaminhar a esta Casa um projeto de
lei, para que esta Casa pudesse discutir de forma aberta, transparente
e tranquila as adequações ao processo administrativo de pagamento
por dispensa de licitação ou pagamento a título de indenização. Mas
mesmo assim, ele entende que em um ano ele não teve a capacidade de
encaminhar um projeto de lei. E edita uma media provisória, que tem
força de lei, usurpando o papel do Poder Legislativo, que é exatamente
de legislar, Deputado Vinícius Louro. E faz com que esta Casa, através
de uma medida provisória, que chega em um dia, depois já vai
rapidamente para a comissão de Constituição e Justiça, ou para a
Comissão Especial, não passa pelas outras comissões desta Casa,
como é o caso da Comissão de Orçamento, Comissão de Assuntos
Econômicos. E vem a este plenário para ser votada, onde muitas vezes
os Deputados sequer têm o conhecimento dessas ‘cascas de bananas’
que o Governo do Estado apresenta para a nossa votação. É, portanto,
Senhor Presidente, por esta fundamentação, por entender que esta
Medida Provisória não preenche os requisitos estampados em nossa
Constituição Estadual, principalmente no diz respeito ao requisito da
relevância e, mais do que isso, pela imoralidade em se flexibilizar o
pagamento de despesas realizadas sem licitação, por inexigibilidade ou
a título de indenização, que o meu encaminhamento é contrário à votação
dessa Medida Provisória, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA – Senhor
Presidente, eu gostaria de discutir.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério, V. Ex.ª pode encaminhar.
Pode ser?

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Pode
sim.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rogério, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
galeria, imprensa. Ouvi aqui, Senhor Presidente, atentamente o discurso
do Deputado Eduardo Braide, fazendo o seu encaminhamento sobre a
matéria, sobre a MP. E o Deputado Eduardo Braide, um grande
deputado, inteligente, e com uma retórica que ficou mais afiada,
Deputado Alexandre, depois aqui dos pleitos municipais, o Deputado
Braide passa um ar professoral e cria um ambiente de verdade do que
ele diz. Aqui acusa o governo, e até depois eu gostaria de pedir que o
Deputado Braide indicasse um ato do governador de ilegalidade, de
corrupção, que V. Ex.ª disse que o governo não era transparente, que o
governador enganava, que o governador mentia. Eu gostaria que V.
Ex.ª, até porque como representante do povo se V. Ex.ª sabe de algum
ato ilegal do governo, se V. Ex.ª não publiciza, V. Ex.ª passa a ser
conivente. E aqui eu queria, Deputado, fazer aqui uma lembrança rápida
de um assunto que já aconteceu aqui, quando V. Ex.ª ainda era, fazia
parte, era Líder do maior Bloco do governo, V. Ex.ª mudou de
posicionamento, eu tenho respeito por V. Ex.ª, isso aí é uma coisa que
V. Ex.ª deve decidir que caminho trilhar. Mas, no primeiro ano, nós
tivemos aqui vários embates, Deputada Graça, e eu lembro, Deputado
Max Barros, de várias ameaças de alguns deputados, não seriam bem
ameaças, mas fatos que até se concretizaram, e aí eu vou citar:

contratação da empresa pelo DETRAN, a questão dos procuradores
do Estado que passaram a ter a obrigação de defender a polícia, os
policiais quando no exercício das suas funções e uma série de outros
temas que foram debatidos aqui. E aí veja bem, Deputado Max, foram
recorrer, bater na porta da Justiça. Contratação dos Institutos pela
Secretaria de Saúde, Deputado Braide, e todos esses, Deputado Sousa
Neto, todos, a oposição perdeu, ela só ganhou um, Deputado Max, eu
queria a sua atenção, sabe qual foi? Da composição da CCL. Aqui o
deputado Edilázio e o deputado Adriano travaram debate com o
deputado Braide na época. O deputado Braide, apesar de todo poder
que ele tem de convencimento, fez uma defesa que na época, por
fazermos parte do mesmo bloco, discuti com ele e disse: “Olha, Eduardo,
eu acho que isso aqui não está certo. Eu acho que eles realmente estão
com a razão”. Mas o deputado Braide, estudioso que é, passou dias
discutindo e aqui falando da mesma maneira como ele fala agora, que o
encaminhamento é irregular, que o encaminhamento é ilegal de uma
matéria provisória, de uma medida provisória ou de outros projetos de
lei do governo. No mesmo tom que ele fala hoje, ele falou daquela vez,
deputado Alexandre. Sabe qual foi o resultado? A Justiça mandou tirar
e o governo obviamente acatou. Então, eu quero dizer que muitas
vezes aqui, ao falar para quem está nos assistindo, com ar professoral,
a questão do técnico, da imagem, de V. Ex.ª passar a imagem do técnico,
muitas vezes engana as pessoas. Sobre tramitação, deputado Bira, eu
vejo muito a oposição aqui questionar que o governo se utiliza de
expediente de tramitação e urgência, que não é necessário, que é
importante, deputado Bira, que se faça o debate, mas eu me surpreendo,
deputado Bira, quando chega um projeto aqui do Ministério Público
que faz alterações e aumento de salários, faz uma alteração na parte
administrativa deles, e aí quem me aparece pedindo a urgência para o
Ministério Público? O deputado Eduardo Braide que aqui diz que é
favorável ao debate. E por que não se pode debater o aumento do
pessoal do Ministério Público? E aqui, Senhor Presidente, só para
encerrar, quando o Deputado Braide se coloca, passa a impressão,
Deputado Bira, que a questão da inexigibilidade e da contratação direta,
dispensa de licitação, ele passa a impressão para as pessoas que não
conhecem que não houve licitação, que isso é uma maneira de você
fugir da licitação. E o Deputado Eduardo Braide sabe que não é verdade.
Mas para quem tem duvida, todo mundo tem um celular, bota no
Google e digite assim “dispensa de licitação”. Quando é que ela é
usada, Deputado Bira? V. Ex.ª já foi secretário. Quase a unanimidade
quando é um valor muito pequeno. Mas a dispensa de licitação e a
questão da inexigibilidade são modalidade de licitação. O Estado não
tem como fazer um pagamento, Deputado Bira, que não seja dentro da
legalidade do processo. Esse é um dos tipos. Mas eu vou ler aqui para
V. Ex.ª, para que não reste duvida. Como eu não sou advogado, eu fui
procurar aqui o que é uma dispensa de licitação. Modalidade de
contratação direta, mediante licitação dispensada ou licitação
dispensável. Comuns são aqueles realizados em razões de valor de
contratação cujos valores podem ser variáveis até R$ 30 mil. E aí
existe também outras possibilidades, em estado de calamidade, de
emergência, onde é possível ser feito isso. A modalidade a outra que ele
falou. Senhor Presidente, agora realmente eu vou encerrar. Me faltou
aqui a memória, uma das questões que o Deputado Braide se referiu foi
às formas de pagamento, à forma de indenização. A forma de
indenização, Deputado Bira, é quando uma administração não paga o
ano em que foi executado o trabalho ou a entrega do serviço ou do
equipamento quer que seja, e passa-se para o ano seguinte. No ano
seguinte, ela pode ser colocada em restos a pagar; a posteriori, ela só
poderá ser feita por indenização. Então me deixa perplexo achar que
alguém vai fazer uma modificação na lei, Deputado Bira, e achar que
vai poder fazer qualquer pagamento sem nenhuma fiscalização. O
Tribunal de Contas e o Tribunal da União estão aí para quê? Então
aqui eu só queria encaminhar o voto a favor da medida, que nada mais
é do que uma adequação ao Novo Código. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
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O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor

Presidente, para encaminhar a matéria pelo Bloco Parlamentar
Independente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, eu ouvi atentamente o orador que me
antecedeu, o Deputado Rogério Cafeteira, líder do Governo. E,
sinceramente, Deputado Rogério Cafeteira, eu esperava que V. Ex.ª
subisse a essa tribuna e me mostrasse onde está a urgência de uma
adequação que era para ter sido feita desde 18 de março do ano passado
e que até hoje não foi feita. Eu gostaria que V. Ex.ª tivesse me mostrado
por que nós temos que aprovar essa Medida Provisória retirando a
obrigação da administração pública de aferir, através de cálculos, os
valores que são devidos nos pagamentos realizados por dispensa de
licitação e inexigibilidade. V. Ex.ª, deputado Rogério Cafeteira, e quero
pedir... E aí V. Ex.ª já consente que não é advogado, e não tem, chegou
ao cúmulo de dizer que uma dispensa de licitação só acontece se o
valor for menor do que trinta mil reais. Deputado Rogério Cafeteira,
leia o Diário do Poder Executivo e V. Ex.ª vai ver dispensas de licitação
milionárias em todas as Secretarias do Governo do Estado. Isso é
normal, a lei assim o permite, mas V. Ex.ª tenta passar a ideia de que
estamos tratando de outra situação. A verdade é que, nos últimos dois
anos, enquanto defendendo as matérias do governo, V. Ex.ª em nenhuma
delas chegou a discutir o conteúdo que a gente levanta. V. Ex.ª subiu ali
para falar de campanha municipal, falou sobre questão do ano passado,
falou sobre tudo, mas eu queria que V. Ex.ª explicasse onde está a
urgência. Primeiro vamos partir para o pressuposto da relevância e
urgência, porque, sem ele, sequer essa medida provisória pode existir
no mundo jurídico. Se a própria mensagem do governador diz que ele
editou a medida provisória para adequar ao Novo Código de Processo
Civil que entrou em vigor no dia 18 de março do ano passado. Ora, se
ele tivesse assumido esse ano o governo do Estado, deputado Alexandre,
eu poderia até aceitar, mas no dia 18 de março de 2016 o governador
era o Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino. E aí ele espera
um ano praticamente, não manda o projeto de lei para esta Casa, e o
deputado Rogério Cafeteira, em vez de subir nesta tribuna e dizer que
um ano é motivo para ter urgência para editar uma medida provisória,
ele não fala, ele trata sobre várias questões, mas não discute a questão
da urgência. Esse é o primeiro ponto que por si só já é motivo para eu
rejeitar essa medida provisória. E aí não quero dizer, Senhor Presidente,
que o governador não possa encaminhar um projeto de lei para
debatermos aqui a adequação do Novo Código do Processo Civil, mas
não através de uma medida provisória, deputado Levi Pontes, me
permita dizer, sob pena de entendermos que qualquer situação, a
qualquer tempo, pode ter a edição de uma medida provisória ferindo
aquilo que está na Constituição Estadual. Por outro lado, o deputado
Rogério Cafeteira não gosta de ouvir que o governo engana esta Casa
nas suas mensagens. Deputado Rogério Cafeteira, amanhã será a reunião
da Comissão de Constituição e Justiça e quero convidar V. Ex.ª para
participar da reunião da Comissão de Constituição e Justiça. Sabe por
que, deputado Rogério Cafeteira? Porque lá nós vamos apreciar a
Medida Provisória 226, que trata sobre a alteração do Estatuto do
Magistério, deputado Rogério Cafeteira, só que o último
“paragrafozinho” da medida provisória que trata da alteração do
Estatuto do Magistério, deputado Rogério Cafeteria, trata também de
um artigo dessa lei que é dispensa de licitação, em um tema que não
tem nada a ver. Uma medida provisória que trata dos professores, que
não fala nada na mensagem sobre a questão e que desvia um tema
completamente diferente. Eu convido V. Ex.ª a fazer parte amanhã da
sessão da Comissão de Constituição e Justiça. E por fim, Senhor
Presidente, a pergunta que fica e que é tão simplória. O texto da atual
legislação diz o seguinte: Nos casos dos pagamentos onde a despesa

não foi precedida de licitação ou sem adoção de procedimentos legais
para a sua dispensa ou inexigibilidade ou sem regular cobertura
contratual, deputado Alexandre Almeida, aqueles casos em que foram
feitas as despesas sem contratos. Aqui nós tivemos um caso onde um
secretário de Estado, de Infraestrutura, assumiu que construiu uma
praça sem licitação. A praça está muita bonita. E eu quero que assim
seja feito, mas com licitação, não sem licitação, não pode ser feita ao
arrepio da lei. E para finalizar, era a pergunta que ele deveria responder
aqui também, que sequer tocou no assunto, o texto original antes da
edição da medida provisória dizia o seguinte: O valor a ser pago
corresponderá apenas ao custo do objeto executado mediante cálculos
aferidos pela administração. Ora, senhoras e senhores deputados,
qual o medo da administração aferir por meio dos cálculos, deputado
Alexandre Almeida? Por que retirar a responsabilidade da administração
em aferir essa lei, deputado Alexandre Almeida, quando foi feita e foi
aprovada, é exatamente, porque num procedimento feito por dispensa
de licitação e inexigibilidade, ou sem regular cobertura contratual, o
cuidado que você tem que ter ao analisar aquela despesa tem que ser
muito maior, daí por que a lei no parágrafo único, de forma adequada,
previa que o pagamento só seria feito mediante os cálculos aferidos da
administração. Mas, daqui para frente, por conta da urgência que o
governador encontrou, em um ano não ter encontrado uma minuta de
um projeto de lei para mandar para esta Casa, nós vamos retirar a
necessidade da administração pública aferir as despesas, contratadas
sem licitação ou até mesmo sem cobertura contratual, porque o
governador do Estado faz isso por meio de uma medida provisória.
Não, senhor Presidente, sinceramente, não, acho que esta Casa merece,
daqui para frente, a votar medidas provisórias que estejam dentro
daquilo que estipula a nossa Constituição Federal, que é quando
preencherem os requisitos da relevância e da urgência e, mais do que
isso, não uma situação como essa que vem flexibilizar o pagamento de
despesas sem licitação, pura inexigibilidade e inclusive sem cobertura
regular contratual. É por isso que o meu encaminhamento é pelo voto
Não, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado com os votos contrários dos
Deputados Eduardo Braide, Alexandre Almeida, Sousa Neto e Nina
Melo.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO - Questão de
Ordem, Senhor Presidente. Eu quero fazer uma defesa que não concordo
com o Deputado Braide com relação à urgência, qualquer medida que
diminua a diferença de gênero existente no nosso Estado e no nosso
País é sim uma medida de urgência. Eu votei contra pela falta de
transparência do Governo do Estado nessa Medida Provisória e que
inclusive que não está disponível o link no SAPL, que é fundamental
para que todos os deputados desta Assembleia analisem o texto integral.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem. Para o senhor incluir o
Deputado Wellington, que o senhor não fez referência ao nome do
Deputado Wellington.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Peço que registre o voto contrário do Deputado
Wellington. Deputada Nina, a Medida Provisória foi publicada no dia
7 de fevereiro, no Diário da Assembleia, tanto no Diário Eletrônico
quanto no Diário Impresso. A MP nº 228 vai à promulgação. Projeto
de Lei nº 233, de autoria do Deputado Antônio Pereira. O deputado
está ausente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento de
deliberação do plenário, requerimento nº 056/2017, de autoria do
Deputado Edilázio Júnior. O deputado está ausente, assim como nº
057, também de autoria do Deputado Edilázio, ficam ambos transferidos
para a próxima sessão. Requerimento nº 061/2017, de autoria do
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Deputado Marco Aurélio (lê). Em Discussão. Em Votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº
062/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney. O Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Requerimento nº 063/
2017, de autoria do Deputado Júnior Verde (lê). Em Discussão. Em
Votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.

O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO – Eu também,
Senhor Presidente, Sousa Neto.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Deputados Vinícius Louro, também eu gostaria de
subscrever.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a permissão do autor que já manifestou.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente, Deputada Valéria Macedo também quer subscrever.

A SENHORA DEPUTADA NINA MELO – Deputada Nina
Melo.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, eu também gostaria, pedindo a autorização do autor,
subscrever também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Vinícius Louro, Deputado Alexandre,
Deputada Nina Melo. O Requerimento está aqui na Mesa, com a
permissão do autor, todos que desejarem assinar, podem assinar aqui.
Requerimentos à deliberação da Mesa. Requerimento nº 064, de autoria
do Edilázio Júnior (lê). O deputado Edilázio está ausente. Fica
transferido para a sessão de amanhã. Requerimento nº 066/2017, de
autoria do deputado Pindaré (lê). Como vota o deputado Ricardo Rios?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO DEPUTADO
RICARDO RIOS - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Como vota o deputado Fabio Macedo?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO FABIO MACEDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da sessão
ordinária de terça-feira, dia 07 de março de 2017: Requerimento nº 067/
2017, de autoria da deputada Valéria Macedo; Requerimento nº 068/
2017, de autoria do deputado Ricardo Rios; Requerimento 073/2017,
de autoria do deputado Othelino Neto. Deputado Cabo Campos.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS – Com a
permissão do deputado Bira do Pindaré, eu gostaria de subscrever
também para o nosso amigo Zé Pivô, porque ele realmente, eu como
joão paulino que sou, fez o maior samba feito pela Mangueira 50 anos
faz. Obrigado, presidente.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ – Eu vou
concordar, presidente, porque o Cabo Campos, como se tratava da
Turma da Mangueira, ele não resistiu. Então eu concordo plenamente
com a requisição.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Grande Expediente. Não há orador inscrito.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
presidente, pela ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Pela ordem, Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu queria fazer um apelo à Mesa. Nós
temos até hoje, salvo engano, tão somente a eleição dos Presidentes e
Vice-presidentes da Comissão de Constituição e Justiça e Orçamento
desta Casa. Salvo engano, falta a nomeação de mais um membro nas
comissões, porque me parece que há certo impasse em relação a dois
Partidos deste Plenário, mas como nós já estamos aí praticamente há
mais um mês da reabertura dos trabalhos desta Casa, faço um apelo a
esta Mesa que possa equacionar essa situação. Porque nós temos
comissões que estão dependendo de apreciações, comissões que já têm
pedidos para a realização de Audiência Pública e de Projetos também
para tramitar e que não estão tramitando pela ausência do seu Presidente
e Vice-presidente. Então, faço o apelo a esta Mesa Diretora no sentido
de que possa nomear, o mais rápido possível, esse membro para que a
gente possa realizar as eleições e as comissões temáticas funcionarem
a 100%, senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, uma questão de ordem, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA –
Senhor Presidente, eu também gostaria de fazer um apelo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Vinícius Louro em seguida o deputado
Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (questão de
ordem) - Eu gostaria de usar o tempo da liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – V. Exa. pode utilizar por cinco minutos, sem
apartes. Deputado Alexandre.

O SENHOR DEPUTADO ALEXANDRE ALMEIDA
(questão de ordem) - Na verdade senhor Presidente, já é o segundo
apelo que faço à Mesa, sobre a não resposta do secretário de
Infraestrutura a um Expediente que esta Casa, por meio da sua Mesa,
aprovou um Requerimento meu solicitando informações, na verdade,
cópias do projeto básico e executivo da estrada Timon/Matões, a MA-
040. Eu fiz questão de inclusive quando da visita do secretário de
Infraestrutura, mostrar para ele que mais de trinta dias já tinham se
passado e ele não tinha encaminhado os documentos. Já estamos no
mês de março e quero que esta Mesa Diretora, que hoje tem V. Exa.
conduzindo, tome providências. Não é uma falta de respeito ao
deputado Alexandre Almeida, é uma falta de respeito à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Por favor, peço que a Mesa Diretora
desta Casa tome providências, pois um secretário de Estado não pode
ficar brincando com um documento oficial que sai desta Casa. Ele está
brincando quando ele, em mais de 60 dias, não ofereceu a resposta. Por
favor, tome providências.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Registrado, deputado Alexandre, farei o contato
com o secretário Clayton Noleto e lhe darei uma resposta. Deputado
Braide, a sua solicitação é pertinente e nós já estamos agilizando a
efetivação das comissões, a partir das eleições dos presidentes e dos
vice. Deputado Vinícius Louro, por 5 minutos, sem apartes.



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2017 19
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão

do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que traz hoje aqui,
porque antes do carnaval, eu subi a esta tribuna para alertar as
autoridades competentes sobre a questão do rio Mearim. O rio Mearim
é um rio de mais de 900 km na sua extensão, banha muitos municípios,
no interior do Maranhão, principalmente ali na região do Médio-
Mearim, Pedreiras, Trizidela do Vale, São Luís Gonzaga, Bacabal,
Arari e sucessivamente. E muito preocupado sobre essa questão, o
prefeito Fred Maia, de Trizidela do Vale, entrou em contato com o
nosso gabinete e eu fazendo uma visita em sua residência, Deputado
Cabo Campos, para tratar da Barragem do Flores, barragem essa de
suma importância, que controla as águas do Rio Mearim para que
realmente possa ter um controle da inundação. E o prefeito Fred Maia,
junto com os vereadores de Trizidela do Vale, junto com o Corpo de
Bombeiro do Batalhão de Trizidela do Vale, fez uma visita à Barragem
do Rio Flores. E o que nos chama atenção, Senhor Presidente, é que
saiu recursos para o DNOCS, que é o departamento que administra a
Barragem do Rio Flores. E até hoje o que foi constatado lá é que não
houve nenhum tipo de investimento. Todo maquinário que se encontra
naquela barragem está sucateado. Roubaram muitas peças. E desde
2010, o DNOCS recebeu uma quantia de mais de R$ 750 mil. E eu
muito preocupado com essa questão, Deputada Andréa Murad, porque
a questão da Barragem do Rio Flores se torna, Deputado Levi, tão
prejudicial como aquela lá de Mariana em Mina Gerais. Ou seja, se
acontecer da barragem estourar, é uma catástrofe nas cidades ribeirinhas.
Ela devasta Trizidela, Pedreiras, São Luís Gonzaga, Bacabal e Arari,
por quê? Porque são mais de 60 km de água que essa barragem sustenta.
E com a decorrência das chuvas, Deputado Cabo Campos, o volume
está crescendo muito. Ou seja, o DNOCS, que é o Departamento
Nacional de Obras Contra as Secas, está lá administrando, recebendo
os recursos, mas só no papel. Na prática não existe investimento na
Barragem do Flores. E isso é preocupante para a região do Médio-
Mearim, preocupante para a cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, os
povoados como Marianópolis, São Raimundo, Pacas, que ali são
ribeiros na cidade de Pedreiras. E a gente fica preocupado, deputado
Levi, porque, se nós, representantes do povo, não chamarmos essas
empresas para realmente fazerem uma prestação de contas, mostrarem
onde foram gastos esses recursos, fica meio difícil de realmente a gente
acompanhar a questão das enchentes. Aqui mesmo eu até agradeço ao
Bráulio, da Mesa Diretora, tem a matéria no blog do Sandro Vagner:
“Prefeito Fred Maia e comitiva visitaram a Barragem do rio Flores e
constataram falta de manutenção”. Isso aqui mostra o descaso. Então,
através da Mesa Diretora da Assembleia, eu entrei com um requerimento
pedindo que pela Comissão de Obras e Serviços Públicos desta Casa a
gente pudesse fazer uma visita à Barragem do Flores, convidando a
empresa DENOX, convidando todas as lideranças políticas da região,
os prefeitos, vereadores, Ministério Público Estadual, convidando
também o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil e os demais deputados
para que possam se fazer presentes nessa visita cujo dia iremos marcar
ainda, deputado Cabo Campos. Vamos marcar. Quero convidar aqui o
deputado Fábio Macedo para se fazer mais presente na nossa região,
para a gente tomar cuidado na questão do Rio Flores. Então é um
assunto muito importante, é um assunto sério. Eu convido V. Ex.ª para
comigo realmente fazer essa visita à Barragem do Rio Flores. São essas
as minhas palavras, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS - Cabo Campos
quer usar cinco minutos, se for possível.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Concedo a palavra ao Deputado Cabo Campos,

por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO CABO CAMPOS (sem revisão do
orador) - Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, o nosso cordial
boa tarde, que Deus seja louvado, o nome do Senhor  exaltado, imprensa,
meus irmãos policiais, bombeiros militares, colegas que fazem o
Parlamento nesta Casa. Já foi falado a respeito do nosso prefeito
Epitácio, que, infelizmente, perdeu a vida, Deputada Nina Melo, por
questões cardíacas, de 37 anos, inclusive, esteve lá o Ribamar Alves,
que também é cardiologista e disse que isso não é muito comum. E
estive lá, ontem, no velório e enterro do nosso grande líder Epitácio. A
cidade de Central do Maranhão parou, os centralenses consternados
com aquela situação, muita tristeza, muito choro, o homem que tinha a
cara do Maranhão e a cara de Central, negro de origem humilde e que
ganhou uma eleição sem padrinhos políticos e sem também força de
empresariados. O prefeito Epitácio, Senhor Presidente, quando na
campanha, eu estive lá, e as pessoas cortavam um tnt ou alguma coisa
desse tipo e colocavam o número dele e saiam às ruas gritando o nome
de Epitácio. E quando se perde uma liderança como esta, sem dúvida
nenhuma, nós devemos sentir, talvez outro deputado já tenha feito,
mas também eu já fiz uma Moção de Pesar para a toda a família do
prefeito Epitácio e também para todos os centralenses. Ontem uma
grande multidão caminhando atrás da viatura do Corpo de Bombeiros,
onde quero aqui parabenizar os nossos irmãos do Corpo de Bombeiros
que sentiram, tiveram a sensibilidade de saber o momento em que
aquela cidade estava passando e aquela multidão atrás do carro do
Corpo de Bombeiros, levaram até a paróquia daquela cidade onde o
padre Jadson, o padre Jerson e o pastor da Igreja Batista fizeram um
culto, uma celebração de missa muito bonita pedindo às pessoas que
se conformassem, porque nessa hora só Deus. A Leitura Bíblica que
foi feita em João 14 que diz: Não se turbe o vosso coração crede em
Deus, crede também em mim, na casa do meu pai há muitas moradas.
Com essas palavras, nós pedimos a Deus que o povo de Central do
Maranhão possa de novo erguer a cabeça e entender que a vida segue
em frente, lamentar, temos que realmente que chorar, lamentar, mas a
vida segue em frente. Já fizemos aqui nesta Casa um Minuto de Silêncio
em favor desse grande homem de Deus, porque era um homem que
tinha o povo como principal meta, pedimos ao vice-prefeito que consiga
nesse momento de dor reunir força e levar os sonhos do prefeito Epitácio
avante. Falava aqui anteriormente assim que ele ganhou na eleição, que
a música dele, deputado Vinícius Louro, era, “O povo quer o liso, o
povo quer o liso...”. E ele venceu as eleições sem dinheiro, mas Deus
aprouve chamá-lo, para também morar com ele, Deus precisa de pessoas
boas para ficar também junto dele. O nosso adeus ao prefeito Epitácio,
força a todo o povo de Central do Maranhão, e que Deus abençoe a
todos em nome de Jesus.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Bloco Parlamentar Independente. Declina,
deputado Braide? Bloco Parlamentar de Oposição. Deputada Andréa,
V. Ex.ª vai à Tribuna? Deputada Andréa Murad, por seis minutos, com
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD (sem revisão
da oradora) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
imprensa. Deputado Rogério, como todos vêm acompanhando, eu
venho, deputada Nina, já há bastante até denunciando o
superfaturamento de medicamentos, aliás, já denunciei 5 medicamentos
oncológicos comprovadamente, por meio de contratos com a empresa
Certa Medicamentos e Mercúrio Comércio. Duas empresas que foram
contratadas por dispensa de licitação para fornecerem produtos,
remédios muito além do preço praticado pela própria EMSERH em
outros contratos licitados. Um desses casos, nós já denunciamos ao
Ministério Público e estaremos representando ainda as outras empresas
como a Mercúrio, que, na semana passada, deputado Fábio Macedo,
eu mostrei por meio de documentos que eu tenho em mãos que a
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Mercúrio forneceu o medicamento Bortezomib no valor unitário,
deputada Nina, de dois mil e setecentos e noventa e cinco reais, em vez
de fornecer pelo valor de mil e novecentos e onze reais como já tinha
em ata registrada. Ou seja, a EMSERH compra o remédio por dispensa
de licitação favorecendo determinada empresa, nesse caso específico,
a Mercúrio em um acréscimo de 68% do valor, sendo que a EMSERH
poderia comprar, adquirir o medicamento por meio da ata, como eu já
falei anteriormente, já registrada com o valor bem inferior. Mas hoje eu
vou continuar falando dessas dispensas imorais de licitação, mas não
da compra superfaturada de remédios, deputada Nina. Eu vou falar
agora, deputado Othelino, da dispensa de licitação da aquisição de
colchões hospitalares. Já não bastava remédios, eles agora superfaturam
nos colchões. Não tem mais no que superfaturar, superfatura no
colchão. É um negócio completamente absurdo. E justamente, deputada
Nina, eu vou falar daqui a pouco do período eleitoral, naquele
períodozinho eleitoral que foi onde teve mais um superfaturamento
tanto de remédios como de colchões. Ou seja, o Governo Flávio Dino
superfaturando remédio, colchão, estava superfaturando tudo. Ou seja,
tapava buraco, era uma loucura o que ele estava fazendo, tudo para
ganhar a eleição. Então, por meio do Contrato n.º 90/2016 a EMSERH
comprou colchão. É engraçado, porque o governo, eles não pensam no
que isso afeta a vida da população. Colchão adulto para uso hospitalar
da empresa Mercúrio Comércio de Produtos e Medicamentos
Hospitalares no valor unitário de R$ 447,00 comprou 690 colchões,
totalizando R$ 308.430,00. Ouçam bem, um colchão comprado pela
EMSERH, em 26 de setembro de 2016, foi de R$ 447,00 enquanto o
mesmo perfil de colchão comprado por meio de licitação pelo Governo
do Tocantins, em março de 2016, foi no valor de R$ 253,00, deputada
Nina. Considerando o preço unitário obtido pelo Governo do Tocantins,
é possível concluirmos que a compra realizada pela EMSERH possui
um sobrepreço de 76,67% no preço unitário. E gerou um prejuízo de
mais de R$ 133.860,00 só neste pacotinho. Porque tem muitos mais
pacotes, e depois vou dar o valor total do prejuízo, que dá aí mais de
trinta e tantos milhões. Em abril de 2016, o Governo do Estado de
Roraima adquiriu um item similar ao custo unitário. Deputada Nina,
veja só, o Maranhão comprou a R$ 447,00. O estado de Roraima
comprou a R$ 144,50. Mas no Maranhão o negócio é um disparate. Aí
através do Pregão Eletrônico em Roraima, vejam a diferença, de R$
144,00 para R$ 447,00. Então considerando o preço unitário obtido
pelo Governo do Tocantins, é possível concluirmos que a compra
realizada pela EMSERH possui um sobrepreço de R$ 302,50, gerando
um prejuízo de R$ 208.725,00. Então o que volto a chamar a atenção
de todos vocês sobre essas dispensas de licitações dessas contratações
diretas? É que simplesmente, Deputado Cabo Campos, geraram gastos
de R$ 37.722.168,78. Praticamente todas as dispensas, todas as
compras foram efetuadas de julho a setembro, coincidentemente, vamos
dizer muita coincidência...

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Deputada
Andréa, V. Ex.ª me concede um aparte?

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD – Concedo,
Deputado Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Braide, ela está no tempo da Liderança.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Ela está
no tempo da Liderança, perdão.

A SENHORA DEPUTADA ANDRÉA MURAD - Eu entrei
no tempo da Liderança, desculpe, Deputado Eduardo. Inclusive as
comprar de medicamentos e os colchões. Ou seja, é colchão, remédio,
tapa buraco, tudo no período eleitoral foi o que aconteceu. Então no
mínimo nós devemos achar suspeitíssimo, por isso a importância do
Ministério Público apurar com rigor essas contratações com mais

profundidade. Eu já dei entrada em uma, vou dar entrada em mais
outras. E eu espero sinceramente que o Ministério Público apure isso
com toda a profundidade que o caso exige, principalmente pelas
comprar terem sido feitas num período eleitoral. Porque é uma
coincidência complemente absurda e desmedida, uma “coincidência”,
ninguém é criança! Então não só a EMSERH, mas a Secretaria de
Estado da Saúde vem demonstrando total falta, eu não digo nem de
planejamento com as unidades do Estado, falta de gestão, porque não
é apenas isso, eles ferem, no meu ponto de vista, mortalmente os
princípios da administração pública quando cometem atos desse nível,
dessa natureza, cometendo infrações gravíssimas contra a moralidade,
contra a eficiência, contra o que é lesivo a toda a população do
Maranhão, fazendo com que a população pague e arque com os custos
absurdos e abusivos, porque tem muito mais, deputada Nina, tem
muito mais pela frente. Eu tenho uma penca de denúncias como essas,
então o rombo é grande, as denúncias são muitas e o governador da
mudança, o governador da moralidade e da honestidade, o governador
de todos nós que prega muito a honestidade não passa de um corrupto
que fraudou as eleições do ano passado em vários municípios
maranhenses. Obrigada a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Rogério Cafeteira, pela liderança do
governo.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
galeria, imprensa. Deputada Andréa, eu tenho impressão de que V. Ex.ª
não teve um bom carnaval, porque V. Ex.ª voltou cheia de amargura
novamente. Eu queria inicialmente lhe fazer uma explicação em
contraponto ao que V. Ex.ª e serve até para uma discussão que houve
há pouco com o deputado Eduardo Braide sobre a questão de licitação
de dispensa de valores. V. Ex.ª tem uma pessoa muito próxima de
grande conhecimento disso que pode lhe tirar essas dúvidas, que é o
ex-secretário Ricardo. V. Ex.ª falou na questão da aquisição desses
medicamentos, deputada, que estava um preço absurdamente maior do
que estava na Ata de registro de preço. Foi isso. Não é verdade que V.
Ex.ª já falou aqui que na Ata de registro de preço tem um valor e a
Secretaria de Saúde está comprando por um valor cinco vezes, seis
vezes maior? Eu queria esclarecer a todos que estão nos vendo e nos
ouvindo que o governo do estado, a Secretaria de Saúde aderiu à Ata
desses medicamentos oncológicos, mas, infelizmente, deputada Andréa,
as empresas que fornecem os medicamentos não são obrigadas a aderir
à Ata. Então eu vou lhe falar. Eu fiquei feliz por V. Ex.ª ter entrado e
feito a denúncia no Ministério Público, porque a gente vai poder
esclarecer de uma forma muito transparente o que acontece durante
esse processo. Então o que acontece, deputado Othelino? Eu tenho
uma ata de registro de preço na qual a caixa do remédio custa 100 reais.
A empresa, o fornecedor que na maioria das vezes é exclusivo, deputada
Andréa, diz: Não, por R$ 100,00 eu não tenho interesse. Eu não tenho
interesse. Eu posso vender, mas só vendo por R$ 400,00 a caixa. É o
meu custo. Olha, esse preço que vocês estão vendendo é o preço em
São Paulo onde a logística é diferente, então só vendo por R$ 400,00.
E veja bem qual é a situação em que o Estado fica? A Secretaria? Eu
tenho certeza, deputada Andréa, de que na gestão passada aconteceu
fato similar. Ou o Estado para os tratamentos de oncologia, que é o
caso que estamos tratando, ou ele compra no preço que o fornecedor
exige. Infelizmente é assim. Agora, veja bem, aqui eu queria repudiar,
deputada, antes de encerrar, a forma como V. Ex.ª se dirigiu ao
governador Flávio Dino. Eu duvido V. Ex.ª ou qualquer deputado apontar
um ato de corrupção do governador. V. Ex.ª pode colocar todos os
defeitos nele, menos o de corrupto. A honestidade do governador Flávio
Dino é incontestável. E vou voltar à questão da EMSERH, deputada.
Qual é o grande problema que a Secretaria de Saúde hoje enfrenta para
administrar os hospitais deixados? O nosso Sistema de Saúde, perdão!
A EMSERH, deputada, foi criada em 2012, 19 de dezembro de 2012.
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Tivemos 2013 e 2014, por que a gestão anterior não colocou em
funcionamento, deputada? Vou lhe dizer por quê. E V. Ex.ª vai recordar
e vai concordar comigo. O ex-secretário Ricardo Murad era um grande
crítico das OS’s e OSCIP’S administrando a saúde, antes de assumir a
Secretaria. Quando ele assumiu, e essa é a impressão que tenho, ele viu
que infelizmente eram um mal necessário. Por quê? Porque a EMSERH,
deputada, eu poderia dizer o seguinte: por que o seu pai não colocou
para funcionar a EMSERH? Mas eu sei por que ele não colocou. Mas
eu sei por que. Mas ele teve dois anos, deputada, e foi em 2012 e ele
teve 2013 e 2014. Ele teve dois anos e sabe qual é um dos grandes
problemas que a EMSERH tem, deputada? Ela é sujeita à lei de
licitações, que as OSCIP’S não são e nem as OS’s. Então OS é feito um
valor “X” por mês e lá é só OSCIP que vai administrar, mão de obra e
os produtos que têm que ser comprados. Na EMSERH não, ela fica
sujeira à lei de licitação. Então na verdade ela fica travada como era a
Secretaria, é uma empresa que no fundo... foi criada para que fosse
agilizado, para que fizesse a administração da nossa rede, mas pela
legislação, deputada, ela fica engessada. Então isso é um grande problema
para nós, por quê? Porque no meio do jogo houve uma decisão judicial,
V. Exa. sabe, tanto que quando o Governo Flávio Dino entrou fez um
concurso para que fossem contratadas OSCIP’s e OS’s e foram
contratadas, muitas das que estavam continuaram, ICN, Bem Viver, só
que aconteceu uma decisão da Justiça, a posteriori, obrigou o governo
a cancelar o contrato com todas elas. Então a EMSERH que não tinha
ainda, ainda não estava preparada para assumir a estrutura toda e se
viu obrigada a fazê-lo e ainda mais com esse engessamento que existe
na legislação. Então eu só queria reiterar que V. Ex.ª ponderasse quando
fizer uma crítica ao governador, deputado. Aqui é um Parlamento livre,
mas não é justa a colocação de V. Exª. O secretário de Saúde pode ter
também vários defeitos, mas um ele não tem que é o de corrupto. O
secretário Lula é um homem sério, um homem correto. Eu coloco a
minha mão no fogo pelo secretário. Tanto pelo secretário quanto pelo
governador. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Partido Verde. Nenhum dos deputados do
Partido Verde está em Plenário. Bloco Parlamentar Democrático.
Declina.

V - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Inscrita a deputada Andréa Murad por 10
minutos, com apartes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com a palavra o deputado Cabo Campos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Eduardo Braide.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Fábio

Braga.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Francisca

Primo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Bira do Pindaré Eduardo Braide,  Fábio Braga, Francisca

Primo, Júnior Verde, Raimundo Cutrim e Wellington do Curso .
Ausentes: Adriano Sarney, Alexandre Almeida, Ana do Gás, Andréa
Murad, Antônio Pereira, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macêdo, Glaubert Cutrim, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Léo Cunha, Max
Barros, Nina Melo, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Rogério
Cafeteira, Sérgio Frota, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo,
Vinícius Louro e Zé Inácio. O Presidente em exercício, Deputado
Eduardo Braide, declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e
do expediente encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu a
palavra ao Deputado  Bira do Pindaré. Não havendo mais oradores
inscritos no Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia informando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
Matéria, que ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária e
determinou a inclusão na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária a
Medida Provisória nº 227/16 e o Requerimento nº 066/17, de autoria
do Deputado Bira do Pindaré. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
ouviu-se o Deputado Eduardo Braide falando pelo Bloco Parlamentar
Independente e pela Liderança deste Bloco falou o Deputado
Wellington do Curso. As demais agremiações declinaram do tempo a
elas destinado. No Expediente Final não houve orador inscrito. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o  presente
Resumo, que lido e considerado aprovado, será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 06 de março de 2017.

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 227
DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016)

LEI Nº 10.558  DE  06  DE  MARÇO  DE 2017

Dispõe sobre a organização administrativa da
Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), criação de cargos em
comissão, e dá outras providências.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 227, de 21 de dezembro de
2016, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

 Art. 1ºA Universidade Estadual da Região Tocantina do
Maranhão (UEMASUL), autarquia vinculada à Secretaria de Estado
da Ciência, Tecnologia e Inovação, criada pela Lei nº 10.525, de 3 de
novembro de 2016,  fica organizada nos termos desta Lei.

Seção Única
Da Estrutura

Art. 2º A estrutura organizacional da Universidade Estadual da
Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), é composta por:

I - Administração Superior:
a) Reitoria;
b) Vice-Reitoria;
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c) Conselho Universitário;
d) Conselho Estratégico Social;

II - Unidades de Assessoramento Direto ao Reitor:
a) Gabinete;
b) Assessoria Técnica;
c) Assessoria de Comunicação;
d) Assessoria de Controle Interno;
e) Procuradoria Jurídica;
f) Ouvidoria;

III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Pró-Reitoria de Planejamento e Administração:
1. Coordenadoria de Gestão de Pessoas:
1.1. Divisão de Direitos, Deveres e Assistência aos Servidores;
1.2. Divisão de Cadastro e Lotação;

2. Coordenadoria de Orçamento e Finanças:
2.1. Divisão de Programação e Controle;
2.2. Divisão de Execução Orçamentária e Financeira;
2.3. Divisão de Contabilidade;
2.4. Divisão de Contratos e Convênios;

3. Coordenadoria de Material e Patrimônio:
3.1. Divisão de Material;
3.2. Divisão de Patrimônio;

4. Prefeitura do Campus:
4.1. Divisão de Manutenção e Jardinagem;
4.2. Divisão de Transporte e Segurança;
4.3. Divisão de Protocolo e Arquivo;

5. Divisão de Apoio Administrativo;

6. Coordenadoria de Planejamento Administrativo:
6.1. Divisão de Estatística e Informação;
6.2. Divisão de Modernização Administrativa;

7. Coordenadoria de Tecnologia da Informação:
7.1. Divisão de Redes e DataCenter;
7.2. Divisão de Projetos e Desenvolvimento;

8. Coordenadoria de Infraestrutura:
8.1. Divisão de Manutenção;
8.2. Divisão de Planejamento Físico;
b)Comissão Setorial de Licitação;

IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação:
1. Coordenadoria de Pesquisa e Inovação:
1.1. Divisão de Acompanhamento de Projetos e Pesquisas

Especiais;
1.2. Divisão de Editoração;
1.3. Divisão de Apoio a Patentes;
1.4. Divisão de Criação e Tecnologia;

2. Coordenadoria de Pós-Graduação:
2.1. Divisão de Cursos de Pós-Graduação;
2.2. Divisão de Capacitação de Docentes;

3. Divisão de Apoio Administrativo;
b) Pró-Reitoria de Gestão e Sustentabilidade Acadêmica:
1. Coordenadoria de Ensino e Aprendizagem:
1.1. Divisão de Controle Acadêmico;
1.2. Divisão de Registro de Diplomas;

2. Coordenadoria de Projetos Pedagógicos:
2.1. Divisão de Acompanhamento e Avaliação do Ensino;
2.2. Divisão de Estágios e Monitorias;

3. Coordenadoria de Sustentabilidade e Integração Social:
3.1. Divisão de Acesso e Permanência Estudantil;
3.2. Divisão de Extensão Universitária;
3.3. Divisão de Sustentabilidade;
3.4. Divisão de Recreação e Desportos;
3.5. Divisão de Serviço Social e Médico;

4. Coordenadoria de Acesso ao Ensino Superior:
4.1. Divisão de Concursos Vestibulares;
4.2. Divisão de Admissão, Desligamento e Transferência;

5. Coordenadoria de Avaliação Institucional:
5.1. Divisão do Corpo Técnico e Docente;
5.2. Divisão do Corpo Discente;

6. Restaurante Universitário;

7. Biblioteca Universitária;

8. Divisão de Apoio Administrativo;

c) Centro de Ciências Agrárias – Campus Imperatriz:
1. Curso de Engenharia Agronômica;
2. Curso de Engenharia Florestal;
3. Curso de Medicina Veterinária;
3.1. Hospital Veterinário;
4. Laboratório de Entomologia Agrícola;
5. Laboratório de Solos;
6. Laboratório de Sementes;
7. Laboratório de Geoprocessamento;
8. Laboratório de Tecnologia da Madeira;
9. Laboratório de Fitoenergia;
  10. Laboratório de Anatomia e Parasitologia Veterinária;
  11. Laboratório de Fisiologia Animal;
  12. Laboratório de Fisiologia Vegetal;
  13. Laboratório de Anatomia da Madeira;
14. Laboratório de Melhoramento Genético e Biotecnologia

Vegetal;
15. Laboratório de Fitopatologia;
16. Laboratório de Irrigação, Hidráulica e Hidrologia;
17. Laboratório de Tecnologia de Produtos Agropecuários;
18. Laboratório de Sistemática e Dendrologia;
19. Laboratório de Papel e Celulose;
20. Laboratório de Imunodiagnóstico;
21. Laboratório de Citologia e Histologia;
22. Laboratório de Reprodução Animal;
23. Laboratório de Necropsia;
24. Laboratório de Análises Clínicas;
25. Laboratório de Biologia Molecular Animal;
26. Laboratório de Bromotalogia;
27. Laboratório de Patologia;
28. Laboratório de Microbiologia;
29. Laboratório de Informática;
30. Laboratório de Mecanização Agrícola;
31. Ambulatório;
32. Casa de Vegetação;

d) Centro de Ciências Exatas, Naturais e Tecnológicas - Campus
Imperatriz:

1. Curso de Ciências Biológicas;
2. Curso de Matemática;
3. Curso de Química;
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4. Curso de Física;
5. Curso de Ciências Naturais;
6. Laboratório de Química Ambiental;
7. Laboratório de Química Analítica;
8. Laboratório de Zoologia;
9. Laboratório de Botânica;
10. Laboratório de Biologia Geral;
11. Laboratório de Ciências da Saúde;
12. Laboratório de Informática;
13. Laboratório de Física Geral;
14. Laboratório de Química Geral;
15. Laboratório de Ótica e Acústica;
16. Laboratório de Eletricidade e Eletromagnetismo;
17. Laboratório de Genética e Biologia Molecular;
18. Laboratório de Biotecnologia Ambiental;
19. Laboratório de Microbiologia;
20. Laboratório de Morfologia Animal;
21. Herbário;

e) Centro de Ciências Humanas Sociais e Letras - Campus
Imperatriz:

1. Curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua
Portuguesa;

2. Curso de Letras, Língua Portuguesa, Língua Inglesa e
respectivas Literaturas;

3. Curso de Geografia;
4. Curso de História;
5. Curso de Pedagogia;
6. Curso de Administração;
7. Curso Superior de Complementação Pedagógica;
8. Curso Intercultural Indígena;
9. Laboratório de Línguas;
10. Laboratório de Práticas Pedagógicas;
11. Laboratório de Cartografia;
12. Laboratório de Estudos Urbanos Regionais;
13. Laboratório de Linguística e Letras;
14. Laboratório Núcleo de Estudos Afro-Indígenas de

Imperatriz/CPHAT;
f) Centro de Ciências Humanas, Sociais, Tecnológicas e Letras

- Campus Açailândia:
1. Curso de Engenharia Civil;
2. Curso de Tecnologia de Gestão Ambiental;
3. Curso de Administração;
4. Curso de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas de Língua

Portuguesa;
5. Laboratório de Informática;
6. Laboratório de Línguas;
7. Laboratório de Linguística e Letras.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º  Fica criado o Conselho Universitário da Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), órgão
máximo superior consultivo, deliberativo, normativo e recursal que
terá suas competências, atribuições, funcionamento e composição
definidos em legislação específica.

Art. 4º Fica criado o Conselho Estratégico Social da Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL), órgão
consultivo que terá suas competências, atribuições, funcionamento e
composição definidas em legislação específica.

Art. 5º As competências das unidades administrativas
constantes do art.2º desta Lei e as atribuições dos respectivos cargos
em comissão serão definidas em legislação específica.

Art. 6º Ficam mantidos e transferidos para a Universidade
Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL) os cargos

em comissão constantes dos anexos II e V da Lei nº 7.759, de 12 de
julho de 2002 e anexo II da Lei nº 7.767, de 23 de julho de 2002,
observando que por meio do Decreto nº 30.574, de 5 de dezembro de
2014, ficam transferidos 04 (quatro) cargos em comissão do Centro de
Estudos Superiores de Carolina e 01 (um) cargo em comissão do Centro
de Estudos Superiores de Açailândia para a Reitoria da Universidade
Estadual do Estado do Maranhão (UEMA).

Art. 7º Ficam transformados os cargos em comissão da
Universidade Estadual do   Maranhão (UEMA), constantes dos Anexos
das Leis citadas no art.6º, não acarretando despesas decorrentes dessa
transformação conforme o disposto no Anexo I.

Art. 8º Ficam criados os cargos em comissão na forma do
Anexo II.

Art. 9º Para os efeitos de organização administrativa de que
trata a presente Lei a totalidade do quadro de cargos em comissão da
Universidade Estadual da Região Tocantina do Maranhão (UEMASUL)
é o constante do Anexo III.

Art. 10. Para efeitos de alterações na organização administrativa
de que trata a presente Lei, estas poderão ser definidas por meio de
Decreto, desde que não haja aumento de despesas, criação ou extinção
de cargos.

Art. 11. A Lei nº 10.525, de 3 de novembro de 2016, passa a
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Fica criada a Universidade Estadual da Região
Tocantina do Maranhão – UEMASUL, autarquia vinculada
à Secretaria de Estado da Ciência Tecnologia e Inovação –
SECTI, com sede na cidade de Imperatriz e atuação nos
municípios a serem fixados por Decreto.
(...)
Art. 6º- A Fica o Poder Executivo autorizado a remanejar,
transpor, transferir ou utilizar as dotações orçamentárias da
UEMA em favor da UEMASUL, mantida a mesma
classificação funcional-programática expressa por categoria
de programação em seu menor nível, conforme dispuser a
Lei Orçamentária Anual de 2017.
(...)”.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 06 de março de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA
DO MARANHÃO (UEMASUL)

ANEXO II
CRIAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS

DENOMINAÇÃO                                              SIMB.          QTD.
REITOR ISOLADO 0 1
ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 0 2
CHEFE DE GABINETE DAS-1 0 1
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AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
OFICIAIS DAI-1 0 1
VICE-REITOR DGA 0 1
ASSESSOR JURÍDICO DAS-1 0 2
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E
CONVÊNIOS DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO DAS-3 0 1
PREFEITO DO CAMPUS DANS-1 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E
SEGURANÇA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E
ARQUIVO DAS-3 0 1
DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE REDES E
DATACENTER DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO
FÍSICO DAS-3 0 1
PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL
DE LICITAÇÃO DANS-1 0 1
ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 0 2
COORDENADOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS E PESQUISAS ESPECIAIS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CURSOS
DE PÓS-GRADUAÇÃO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO
DE DOCENTES DAS-3 0 1
COORDENADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE
ACADÊMICO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO DE
DIPLOMAS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO E
AVALIAÇÃO DO ENSINO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ESTÁGIOS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE SUSTENTABILIDADE E
INTEGRAÇÃO SOCIAL DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACESSO E PERMANÊNCIA
ESTUDANTIL DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL
E MÉDICO DAS-3 0 1
COORDENADOR DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONCURSOS
VESTIBULARES DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO
E TRANSFERÊNCIA DAS-3 0 1
COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DO CORPO TÉCNICO
E DOCENTE DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DO CORPO DISCENTE DAS-3 0 1
GERENTE DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DAS-2 0 1

DIRETOR DE CURSO DE QUÍMICA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE FÍSICA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE LETRAS, LÍNGUA
PORTUGUESA E LITERATURAS DE LÍNGUA
PORTUGUESA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE LETRAS, LÍNGUA PORTUGUESA,
LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS
LITERATURAS DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE GEOGRAFIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE HISTÓRIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE PEDAGOGIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DANS-3 0 1
DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
SOCIAIS, TECNOLÓGICAS E LETRAS - CAMPUS
AÇAILÂNDIA DANS-2 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE TECNOLOGIA
DE GESTÃO AMBIENTAL DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DANS-3 0 1
TOTAL 5 9

UNIVERSIDADE ESTADUAL DA REGIÃO TOCANTINA
DO MARANHÃO (UEMASUL)

ANEXO III
CARGOS COMISSIONADOS

DENOMINAÇÃO SIMB.        QTD.
REITOR ISOLADO 0 1
ASSESSOR ESPECIAL DGA 0 2
ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 0 2
CHEFE DE GABINETE DAS-1 0 1
SECRETÁRIA EXECUTIVA DAS-3 0 1
AUXILIAR DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
OFICIAIS DAI-1 0 1
VICE-REITOR DGA 0 1
ASSESSOR JURÍDICO DAS-1 0 2
CHEFE DA ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DANS-2 0 1
CHEFE DA ASSESSORIA DE CONTROLE
INTERNO DANS-2 0 1
CHEFE DA OUVIDORIA DANS-2 0 1
CHEFE DA PROCURADORIA JURÍDICA DANS-2 0 1
PRÓ-REITOR DE PLANEJAMENTO E
ADMINISTRAÇÃO DGA 0 1
COORDENADOR DE GESTÃO DE PESSOAS DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE DIREITOS, DEVERES E
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CADASTRO E LOTAÇÃO DAS-3 0 1
COORDENADOR DE ORÇAMENTO E FINANÇAS DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PROGRAMAÇÃO
E CONTROLE DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTRATOS E
CONVÊNIOS DAS-3 0 1
COORDENADORIA DE MATERIAL E
PATRIMÔNIO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MATERIAL DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PATRIMÔNIO DAS-3 0 1
PREFEITO DO CAMPUS DANS-1 0 1
VICE-PREFEITO DO CAMPUS DANS-3 0 1
AUXILIAR TÉCNICO DE PROJETOS DAS-4 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE TRANSPORTE E
SEGURANÇA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PROTOCOLO E
ARQUIVO DAS-3 0 1



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                 TERÇA-FEIRA, 07 DE MARÇO DE 2017 25
DIRETOR DA DIVISÃO DE APOIO
ADMINISTRATIVO DAS-3 0 1
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO
ADMINISTRATIVO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA DAS-3 0 1
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE REDES E DATACENTER DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PROJETOS E
DESENVOLVIMENTO DAS-3 0 1
COORDENADOR DE INFRAESTRUTURA DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE MANUTENÇÃO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE PLANEJAMENTO FÍSICO DAS-3 0 1
PRESIDENTE DA COMISSÃO SETORIAL DE
LICITAÇÃO DANS-1 0 1
ASSESSOR SÊNIOR DAS-1 0 2
PRÓ-REITOR DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO
E INOVAÇÃO DGA 0 1
COORDENADOR DE PESQUISA E INOVAÇÃO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO
DE PROJETOS E PESQUISAS ESPECIAIS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE PÓS-GRADUAÇÃO DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CURSOS DE
PÓS-GRADUAÇÃO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CAPACITAÇÃO DE
DOCENTES DAS-3 0 1
PRÓ-REITOR DE GESTÃO E SUSTENTABILIDADE
ACADÊMICA DGA 0 1
COORDENADOR DE ENSINO E APRENDIZAGEM DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONTROLE
ACADÊMICO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE REGISTRO DE
DIPLOMAS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE PROJETOS PEDAGÓGICOS DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACOMPANHAMENTO
E AVALIAÇÃO DO ENSINO DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ESTÁGIOS E
MONITORIAS DAS-3 0 1
COORDENADOR DE SUSTENTABILIDADE
E INTEGRAÇÃO SOCIAL DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ACESSO E
PERMANÊNCIA ESTUDANTIL DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE EXTENSÃO
UNIVERSITÁRIA DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE SERVIÇO SOCIAL E
MÉDICO DAS-3 0 1
COORDENADOR DE ACESSO AO ENSINO
SUPERIOR DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE CONCURSOS
VESTIBULARES DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DE ADMISSÃO, DESLIGAMENTO
E TRANSFERÊNCIA DAS-3 0 1
COORDENADOR DE AVALIAÇÃO
INSTITUCIONAL DANS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DO CORPO TÉCNICO
E DOCENTE DAS-3 0 1
CHEFE DA DIVISÃO DO CORPO DISCENTE DAS-3 0 1
GERENTE DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DAS-2 0 1
CHEFE DA BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA DAS-3 0 1
DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS
AGRÁRIAS - CAMPUS IMPERATRIZ DANS-2 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ENGENHARIA
AGRONÔMICA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ENGENHARIA
FLORESTAL DANS-3 0 1

DIRETOR DE CURSO DE MEDICINA
VETERINÁRIA DANS-3 0 1
DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, NATURAIS
E TECNOLÓGICAS – CAMPUS IMPERATRIZ DANS-2 0 1
DIRETOR DE CURSO DE CIÊNCIAS BIOLÓGICAS DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE MATEMÁTICA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE QUÍMICA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE FÍSICA DANS-3 0 1
DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, SOCIAIS
E LETRAS - CAMPUS IMPERATRIZ DANS-2 0 1
DIRETOR DE CURSO DE LETRAS, LÍNGUA PORTUGUESA
E LITERATURAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE LETRAS, LÍNGUA PORTUGUESA,
LÍNGUA INGLESA E RESPECTIVAS
LITERATURAS DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE GEOGRAFIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE HISTÓRIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE PEDAGOGIA DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DANS-3 0 1
DIRETOR DO CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS,
SOCIAIS, TECNOLÓGICAS E LETRAS - CAMPUS
AÇAILÂNDIA DANS-2 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ENGENHARIA CIVIL DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE TECNOLOGIA DE GESTÃO
AMBIENTAL DANS-3 0 1
DIRETOR DE CURSO DE ADMINISTRAÇÃO DANS-3 0 1
TOTAL 8 9

(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 228
DE 02 DE FEVEREIRO DE 2017)

LEI Nº 10.559  DE  06  DE  MARÇO  DE 2017

Altera a Lei Estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009, que
estabelece normas gerais para a elaboração e tramitação
dos atos e processos administrativos no âmbito do Poder
Executivo do Estado do Maranhão.

Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Flávio Dino, adotou a Medida Provisória nº 228, de 02 de fevereiro de
2017, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou, e eu, Deputado
OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado,
em exercício, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição
Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº
038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa nº 450/
2004, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º Ficam alterados os artigos 17, 25, 32, 34, 59, 71 e 82 da
Lei Estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009, que passam a vigorar
com a seguinte redação:

“Art. 17. O direito de anular ato administrativo que possui
efeito favorável ao destinatário decai no prazo de cinco
anos, contado da data do ato, salvo comprovada má-fé.
Parágrafo único. O prazo decadencial será contado da
data do primeiro pagamento, na hipótese de efeitos
patrimoniais contínuos. (NR)
“Art. 25. Os atos do processo administrativo não dependem
de forma determinada, salvo quando a lei expressamente a
exigir.
§1º Os atos do processo devem ser produzidos por escrito,
em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a
assinatura do agente responsável.
§2º Salvo imposição legal, o reconhecimento de firma
somente será exigido quando houver dúvida de autenticidade.
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§3º A autenticação de documentos apresentados em cópia
poderá ser feita pelo órgão administrativo, mediante a
apresentação do original.
§4º Havendo dúvida quanto à autenticidade da cópia do
documento apresentada, o servidor deverá exigir a
apresentação do documento original.
§5º O processo físico deverá ser autuado e ter suas páginas
numeradas sequencialmente e rubricadas.
§6º Os atos e termos processuais poderão ser formalizados,
tramitados, comunicados e transmitidos por meio eletrônico,
atendidos os requisitos técnicos exigidos na legislação
específica, em especial os de autenticidade,integridade e
validade jurídica.” (NR)
“Art. 32. O requerimento inicial do interessado deve ser
formulado por escrito e conter os seguintes dados:
I - órgão ou autoridade administrativa a que se dirige;
II- identificação do interessado ou de quem o represente,
constando o nome, o estado civil, a eventual existência de
união estável, a profissão, o número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da
Pessoa Jurídica;
III- domicílio do requerente e o endereço eletrônico para
recebimento de   comunicações;
IV- exposição dos fatos, de seus fundamentos e provas, com
a formulação do pedido;
V - data e assinatura do requerente ou de seu representante.
Parágrafo único. O interessado deverá juntar à inicial as
provas necessárias à instrução do processo administrativo
ou requerer sua produção quando não possa apresentá-las
ao tempo em que protocolar o requerimento.” (NR)
“Art. 34. ………………….......................................................
(…)
§3º A intimação será realizada:
I - mediante ciência no processo, certificada pelo servidor;
II - por via postal com aviso de recebimento;
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento,
mediante envio ao endereço ou domicílio eletrônico do
interessado;
IV - outro meio que assegure a certeza da ciência do
interessado.
§4º Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem
fizer a intimação, se pessoal;
II - se por via postal, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
III - se por meio eletrônico:
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no
comprovante de entrega no endereço eletrônico declarado
pelo interessado; e
b) na data em que o interessado efetuar a consulta da
intimação no domicílio eletrônico a ele atribuído pela
Administração Pública, se ocorrida antes do prazo previsto
na alínea “a”.
§5º Na hipótese de o interessado se recusar a receber a
contrafé da intimação ou a apor o seu ciente, o servidor
responsável certificará o fato no verso da intimação, que
deve ser juntada aos autos.
§6º Salvo disposição em contrário, havendo interessados
indeterminados,desconhecidos ou com domicílio indefinido,
a intimação deve ser efetuada por meio de publicação no
Diário Oficial do Estado e em jornal de grande circulação
regional, contando-se, nesta hipótese, o prazo a partir da
última  publicação.
§7º As intimações serão nulas quando feitas sem
observância das prescrições legais, mas o comparecimento
do administrado, em tempo hábil, supre sua falta ou
irregularidade.
“Art. 59….………………………………………………………
(…)

§2º A interposição de recurso administrativo independe de
caução.” (NR)
“Art. 71. Os prazos começam a correr a partir da data da
cientificação oficial, excluindo-se o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento, salvo disposição em
contrário.
(…)
§ 5º Se no mês do vencimento não houver o dia equivalente
àquele do início do prazo, tem-se como termo o primeiro
dia útil subsequente.
(…) (NR)
“Art. 82. Sem prejuízo das demais normas legais aplicáveis
à espécie, o pagamento decorrente de despesa não precedida
de licitação ou sem adoção dos procedimentos legais para
sua dispensa ou inexigibilidade, ou sem regular cobertura
contratual, obedecerá as seguintes normas:
(...)
Parágrafo único. O valor a ser pago corresponderá ao
efetivamente devido pela prestação dos serviços ou
fornecimento dos bens, não cabendo a inclusão de valores
referentes a lucros cessantes, juros ou qualquer outro de
cunho indenizatório”. (NR)

Art. 2º Fica criado o artigo 26-A, com a seguinte redação:

“Art. 26-A. O envio de defesas, recursos, petições e a prática
de atos processuais em geral poderão ser realizados por
meio eletrônico.  
§1º A apresentação e a juntada de documentos e peças
eletrônicas serão feitas pelas partes, sem a intervenção dos
órgãos estaduais.
§2º Serão consideradas tempestivas as petições recebidas
por meio eletrônico até às 24 (vinte e quatro) horas do
último dia do prazo.
§ 3º Realizado o ato processual na forma deste capítulo
será fornecido protocolo eletrônico.”

 
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o

conhecimento e execução da  presente Lei pertencerem, que a cumpram
e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. O SENHOR
PRIMEIRO SECRETÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em de 06 de  março de 2017.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente, em exercício

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 241 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
considerando o deferimento do Requerimento nº 055/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 22 de fevereiro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 16 de

fevereiro do Deputado Zé Inácio, pois o mesmo encontrava-se
participando do Debate sobre Reforma Agrária realizado na FETAEMA,
representando este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
fevereiro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 242 /2017

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
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considerando o deferimento do Requerimento nº 060/17, ocorrido na
Sessão Ordinária realizada no dia 22 de fevereiro do ano em curso.

RESOLVE:
JUSTIFICAR A AUSÊNCIA da Sessão Plenária no dia 07 de

fevereiro do Deputado Zé Inácio, pois o mesmo encontrava-se
participando da solenidade de inauguração da Galeria de
Superintendentes do INCRA, representando este Poder.

Plenário Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman em 23 de
fevereiro de 2017. OTHELINO NETO - PRESIDENTE. RICARDO
RIOS - PRIMEIRO SECRETÁRIO. ZÉ INÁCIO - SEGUNDO
SECRETÁRIO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Objeto: Registro de Preços de medicamentos, equipamentos
hospitalares e odontológicos visando futuras e eventuais aquisições
pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Nos termos do
artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do artigo 43, inciso VI,
da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da Resolução Legislativa
nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Administrativa nº 1.271/2007;
do artigo 12, § 1º, da Resolução Administrativa nº 788/2011,
HOMOLOGO o resultado do Registro de Preços objeto do Pregão
Presencial nº 069/2016-SRP/CPL/ALEMA, em conformidade com o
Termo de Adjudicação nº 009/2017-CPL/ALEMA e Parecer da
Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4957/2016-ALEMA e autorizo a celebração da Ata
de Registro de Preços com a empresa vencedora do certame:
ODONTOMED HOSPITALAR LTDA – Lote 03 – R$ 4.952,42
(quatro mil novecentos e cinquenta e dois reais e quarenta e dois
centavos) e Lote 05 – R$ 28.269,20 (vinte e oito mil duzentos e
sessenta e nove reais e vinte centavos) totalizando os Lotes 03 e 05 em
R$ 33.221,62 (trinta e três mil duzentos e vinte e um reais e sessenta
e dois centavos), nos termos do Edital, seus anexos e da Proposta
vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral, para cumprimento das
normas legais. São Luís–Ma, 02 de março de 2017. Deputado Humberto
Coutinho. Presidente
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