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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19/02/2019 – 3ª FEIRA
GRANDE EXPEDIENTE:
TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO PR/PMN............08 MINUTOS
4. BLOCO PARLAMENTAR DE OPOSIÇÃO.............08 MINUTOS
COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB - 5 MINUTOS

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 19.02.2019
I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
1. REQUERIMENTO Nº 039/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, SENHOR JEFERSON PORTELA, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES REFERENTE À QUANTIDADE DE VIATURAS
ADQUIRIDAS OU ALUGADAS, E SEUS RESPECTIVOS
VALORES, PELO GOVERNO DO ESTADO, NOS ANOS DE 2015
À 2019, BEM COMO SUAS PLACAS, CHASSIS E OS ÓRGÃOS/
UNIDADES PARA ONDE FORAM DESTINADAS E SUAS
RESPECTIVAS CIDADES. – INDEFERIDO PELA MESA – O
AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO PLENÁRIO,
CONFORME ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO.
2. REQUERIMENTO Nº 045/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS
RADIALISTAS DO MARANHÃO – SINRAD/MA, NA PESSOA
DE DEU PRESIDENTE SENHOR JOSÉ DOS SANTOS
FREITAS, PELO “DIA MUNDIAL DO RÁDIO”, COMEMORADO
EM 13 DE FEVEREIRO DE 2019.
II - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA
3. REQUERIMENTO Nº 043/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA NA SESSÃO
PLENÁRIA DO DIA 12 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,
EM RAZÃO DE CONSULTA MÉDICA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 19/02/2019 – TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 050/19, enviado através da Mensagem
Governamental nº 004/19, que dispõe sobre a criação, o manejo, o
comércio e o transporte de abelhas sociais nativas(meliponíneos) e dá
outras providências.
2.PROJETO DE LEI Nº 051/19, enviado através da
Mensagem Governamental nº 005/19, que institui o Programa Estadual
“Habitar no Centro”.
3. PROJETO DE LEI Nº 052/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o Prêmio Cidade Amiga do
Idoso”, destinado aos Municipios que se destacarem na adoção de
políticas e iniciativas que visam assegurar um tratamento mais digno
às pessoas idosas, e dá outras providências.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
4. PROJETO DE LEI Nº 053/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que institui o “Selo Empresa Solidária”,
destinado às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento
e incentivo aos seus funcionários para a doação de sangue, medula
óssea e tecidos humanos, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 054/19, de autoria do Senhor
Deputado José Gentil, que dispõe sobre a inclusão do tipo sanguíneo
e o Fator RH na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública.
6. PROJETO DE LEI Nº 055/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece regras para a promoção de
eventos culturais no Estado do Maranhão, e dá outras providências.
7. PROJETO DE LEI Nº 056/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga refinarias, distribuidoras e postos
de combustíveis a fornecer informações de preços ao PROCON/MA
para realização da pesquisa de preços, e dá outras providências.
8. PROJETO DE LEI Nº 057/18, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre a inclusão de dados na
carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
9. PROJETO DE LEI Nº 058/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e regulamenta o Selo de
Acessibilidade no âmbito do Estado do Maranhão.
ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 046/19, de autoria do Senhor
Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga restaurantes, bares,
lanchonetes, barracas de praia, ambulantes e similares autorizados pelo
governo a usarem e fornecerem canudos de papel biodegradável e/ou
reciclável individual e hermeticamente embalados com material
semelhante.
2. PROJETO DE LEI Nº 047/19, de autoria do Senhor
Deputado Pastor Cavalcante, declara a Escola Bíblica Dominical como
patrimônio imaterial do Estado do Maranhão.
3. PROJETO DE LEI Nº 048/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que acrescenta o § 3º ao Art. 3º da Lei nº 6.915,
de 11 de abril de 1997, alterada pela Lei nº 10.206, de 24 de fevereiro
de 2015, que dispõe sobre a contratação, por tempo determinado, de
pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público e dá outras providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 049/19, de autoria da Senhora
Deputada Ana do Gás, que altera dispositivos da Lei nº 10.969/2018,
de 14 de dezembro de 2018, que institui o dia maranhense de combate
a violência de gênero contra a mulher.
5. MOÇÃO Nº 003/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, de aplausos, manifestando extensa admiração
pelas iniciativa dos estudantes de direito Brenda de Abreu Sá e Victor
Hugo Souza Moraes que desenvolveram um aplicativo para classificar
locais com risco de assédio às mulheres, intitulado “SafeGirl” (Garota
Segura), em parceria com o estudante amapaense de Ciência da
Computação Mateus Bezerra da Silva.
ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicletas, instalação de bicicletários e vestiários em prédios
dos órgãos públicos do Estado do Maranhão.
2. PROJETO DE LEI Nº 042/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a política de incentivo ao
uso de bicicleta e obrigatoriedade de criação de estacionamentos para
bicicletas em locais de grande movimentação de pessoas no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.
3. PROJTO DE LEI Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que determina que bares, restaurantes, hotéis e
similares disponibilizem cardápios e outros meios informativos na
linguagem braille para seus usuários com deficiência visual e dá outras
providências.
4. PROJETO DE LEI Nº 044/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga, no Estado do Maranhão, as
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empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos
consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços
demandados em suas residências ou sedes, e dá outras providências.
5. PROJETO DE LEI Nº 045/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a proibição de utilização
de canudos produzidos em material plástico, nos estabelecimentos
comerciais e afins, e dá outras providências.
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/19,
de autoria do Senhor Deputado Wendel Lages, que concede a Medalha
de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” à cantora, compositora e
instrumentista Alcione Dias Nazareth.
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 005/19, de autoria do
Senhor Deputado Hélio Soares, tendo como có-autor, o Senhor
Deputado Duarte Junior, que cria na estrutura do Poder Legislativo do
Maranhão o Serviço de Proteção e Defesa do Consumidor – PROCON
ASSEMBLÉIA e dá outras providências.
ORDINÁRIA 4ª E ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que concede ao aluno com deficiência
locomotora permanente ou temporária, a prioridade na matrícula em
escola da Rede Estadual mais próxima da sua residência.
2. PROJETO DE LEI Nº 038/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Serviço de Atendimento
Móvel de Urgência Veterinária – SAMUvet para resgate, primeiros
socorros e atendimento de animais em vias públicas e dá outras
providências.
3. PROJETO DE LEI Nº 039/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui o Dia de Incentivo ao
Ciclismo no Estado do Maranhão.
4. PROJETO DE LEI Nº 040/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para
pagamento com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providencias.
DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019.

Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
dezoito de fevereiro de dois mil e dezenove.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Gentil.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.
Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniela Tema, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio
Soares, Márcio Honairser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará
Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages,
Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Andreia Rezende, Detinha, Fábio Macedo,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Ricardo Rios e Rildo
Amaral.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus,
iniciamos os nossos trabalhos.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para
fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA
CLEIDE COUTINHO (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Ata lida e considerada aprovada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para
fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ GENTIL (lê Expediente.
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM N° 004 /2019
São Luís, 14 de fevereiro de 2019
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à apreciação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas
sociais nativas (meliponíneos) e dá outras providências.
É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente, conforme redação do art. 225, sendo
sua proteção de competência comum da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, segundo aponta o artigo 23, inciso
VI, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988.
Para garantir a efetividade do direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, o dispositivo supramencionado impõe ao
Poder Público o dever de proteger a fauna e a flora, evitando consoante
a isto, a extinção de espécies, o que está em consonância com o disposto
na Lei n” 12.561, de 25 de maio de 2012, atual Código Florestal, e a Lei
Estadual n. 8.528, de 07 de dezembro de 2006, que instituiu a Política
Florestal e de Proteção à Biodiversidade no Estado.
Atualmente, com a criação racional, as abelhas nativas ganharam
importância economica, social e ambiental, posto que contribuem para
o incremento da’ produtividade das áreas cultivada, auxiliando na
produção de alimentos, e gerando, com isto, emprego e renda, além de
prestarem serviços ambientais e agrícolas, com a polinização de
ecossistemas e sistemas agrícolas.
Nessas circunstâncias, com vistas a resguardar os interesses
socioambientais e econômicos, mediante a conservação e uso sustentável
dos polinizadores, e controle e fiscalização da atividade, bem como
garantir-lhe a devida segurança, é que se propõe a regulamentação legal
para a criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas sociais
nativas (meliponíneos) no Estado no Maranhão.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância do projeto de lei em epígrafe, minha expectativa é de ue
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N.º 050/19
Dispõe sobre a criação, o manejo, o comércio e o
transporte d e abelhas sociais nativas
(meliponíneos) e dá outras providências.
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Art. 1º A criação, o manejo, o comércio e o transporte de abelhas
sociais nativas (meliponíneos) visa atender às finalidades socioculturais,
de pesquisa científica, de educação ambiental, de conservação, de
exposição, de manutenção, de criação, de reprodução, de
comercialização, de beneficiamento de produtos e subprodutos e de
preservação in situ.
Art. 2º Para fins desta Lei entende-se por:
I - abelhas sociais nativas (meliponíneos): insetos da ordem
“Hyrnenoptera”, subordem “Apocrita”, superfamília “Apoidea”,
família “Apidae”, subfamília “Meliponinae”, e tribo “Meliponini” que
vivem em sociedades de castas rainha, princesa, macho e operárias,
podendo ter as seguintes sinonímias:
a) abelhas silvestres nativas;
b) abelhas silvestres;
c) abelhas sem ferrão - ASF;
d) abelhas nativas sem ferrão;
e) abelhas indígenas sem ferrão;
f) abelhas indígenas;
g) abelhas aborígines;
h) abelhas nativas;
i) abelhas brasileiras;
II - abelhas exóticas: espécimes pertencentes às espécies cuja
distribuição geográfica original não inclui o território maranhense ou
que foram nele introduzidas pelo homem ou espontaneamente em
ambiente natural, inclusive as espécies asselvajadas;
III - abelhas domésticas: abelhas que através de processos
tradicionais e sistematizados de manejo e/ou melhoramento zootécnico
tornaram-se domésticas, apresentando características biológicas e
comportamentais em estreita dependência do homem, podendo
apresentar fenótipo variável, diferente da espécie silvestre que as
originou, sendo considerada doméstica para fins de operacionalização
da Secretaria Estadual de Meio Ambiente;
IV - meliponicultura: o exercício de atividades de criação e
manejo de abelhas socrais nativas (meliponíneos) para fins de comércio,
pesquisa científica, atividades de lazer, educação ambiental e ainda
para consumo próprio ou familiar de mel e de outros produtos,
objetivando também a conservação das espécies e sua utilização na
polinização de plantas;
V - meliponário: local destinado à criação racional de abelhas
sociais nativas, composto de um conjunto de colônias alojadas em
colmeias especialmente preparadas para o manejo e manutenção de
tais espécies, bem como para a realização e subsídio de pesquisas
científicas de ensino e extensão, sendo sinônimo de criadouro comercial
de abelhas silvestres nativas, categorizado em:
a) meliponário comercial: com finalidade de criação, divisão e
comercialização de colmeias e os produtos e subprodutos das abelhas,
aplicando-se também o aluguel de colmeias para a polinização de
grandes áreas com culturas agrícolas;
b) meliponário científico e educativo: visando à pesquisa
científica e à preservação de espécies, podendo ser instalado em unidades
de conservação de uso sustentável e em entidades educacionais para as
atividades de educação ambiental;
c) meliponário de lazer e polinização: aplicado somente a
pequenos meliponicultores, alguns instalados no perímetro urbano
das cidades, objetivando o melhoramento paisagístico do local e o
consumo familiar dos produtos das abelhas; .
VI - colmeias: abrigos especialmente preparados na forma de
caixas, troncos de árvores seccionadas, cabaças ou similares para a
manutenção ou criação racional de abelhas sociais nativas;
VII - colônias: grupamento de indivíduos da mesma espécie
que revelam profundo grau de interdependência vital e não conseguem
viver isoladamente;
VIII - ninhos: local de abrigo da sociedade das abelhas sem
ferrão (meliponíneos), podendo localizar-se na parte aérea das plantas
(aéreo), nos ocos variados de árvores, em muros de pedras ou no solo,
apresentando entradas típicas, com arquitetura relacionada com o tipo
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de defesa da colônia;
IX - especle: conjunto de indivíduos semelhantes e com
potencial reprodutivo entre si capazes de originar descendentes férteis,
incluindo aqueles que se reproduzem por partenogênese;
X - espécimes: indivíduo ou parte dele, vivo ou morto, de uma
espécie, em qualquer fase de seu desenvolvimento, unidade de uma
espécie;
XI - habitat: local de vida de um organismo ou população, com
características ecológicas do ambiente (local de morada).
Art. 3° Todo mantenedor de abelhas socias nativas
(meliponíneos) do Estado Maranhão, pessoa fisica ou jurídica, empresa
pública ou privada, deverá requerer a Autorização Ambiental de Manejo
- AAM junto ao órgão ambiental.
Art. 4° O órgão ambiental apresentará lista de espécies de
abelhas sociais nativas (meliponíneos) passíveis de AAM cuja
ocorrência natural inclui os limites dos biomas brasileiros presentes no
Estado do Maranhão.
Art. 5° Os criadores de espécies de meliponíneos consideradas
exóticas e que foram adquiridas no período anterior à publicação desta
Lei poderão ter sua situação regularizada pelo órgão ambiental, sendo
vedadas a multiplicação e a comercialização de tais abelhas.
Art. 6° Os prazos de validade da Autorização Ambiental de
Manejo (AAM) serão:
I - de 4 (quatro) anos para os meliponicultores tipificados em
categoria comercial;
II - de 8 (oito) anos para os meliponicultores enquadrados nas
demais categorias.
Parágrafo único. O prazo de validade da AAM para os
meliponários tipificados como científicos será de acordo com a
aprovação do projeto de pesquisa pelo órgão ambiental.
Art. 7° Os meliponários com cinquenta ou mais colmeias da
mesma espécie deverão reservar local específico para instalação de um
1/3 (um terço) do total das colmeias para conservação e preservação de
outras espécies nativas.
Art. 8° Os criadores maranhenses que estiverem em
conformidade com todos os requisitos estabelecidos nesta Lei receberão
selo de certificação ambiental emitido pelo órgão regulador, qualificandoos a vender as espécies nativas criadas em sua propriedade a terceiros.
Art. 9° O transporte de abelhas sociais nativas (meliponíneos),
nos limites do Estado do Maranhão, será feito mediante a Guia de
Transporte Animal - GTA expedida pela Agência Estadual de Defesa
Agropecuária - AGED.
Art. 10. Poderão ser beneficiários de incentivos ambientais
pelo órgão ambiental:
I - os meliponicultores incluídos no Programa da Agricultura
Familiar;
II - os pequenos agricultores com até três módulos rurais;
III - as instituições de ensino ou de estudos científicos;
IV - os meliponários autorizados, mantenedores de espécies
mencionadas na lista de abelhas ameaçadas de extinção.
Art. 11. Na atualização dos Planos de Manejo das Unidades
de Conservação Estaduais deverá constar o levantamento das espécies
de abelhas sociais nativas (meliponíneos), seguido do estudo das espécies
de abelhas nativas maranhenses, a localização dos ninhos e a interação
no ecossistema regional.
Art. 12. No prazo de dois anos após a publicação desta Lei, o
órgão arnbiental apresentará uma nova lista de espécies de abelhas
sociais nativas (meliponíneos) com potencial à rneliponicultura,
relacionando as espécies com o biótopo regional.
Art. 13. Os produtores rurais deverão adotar medidas
preventivas para reduzir ou eliminar os riscos potenciais de
contaminação dos meliponários ou a morte das abelhas nativas, pelo
uso indevido dos agrotóxicos nas culturas agrícolas.
Art. 14. Fica criada a Câmara Técnica de Abelhas Nativas do
Estado do Maranhão que deverá apresentar ações de ordenamento das
atividades, nos limites geográficos do Estado do Maranhão.
Parágrafo único. A Câmara Técnica deverá ser composta por
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membros de:
I - instituições públicas;
II - instituições de ensino e pesquisa;
III - organizações não governamentais;
IV - associações e cooperativas ligadas ao tema;
V - representantes de empresas privadas que trabalham com
meliponíneos.
Art. 15. O Poder Executivo regulamentará o disposto nesta
Lei.
Art. 16. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLAVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
MENSAGEM N.º 005/2019
São Luís, 14 de fevereiro de 2019
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”.
É consabido que, por determinação constitucional, é
competência comum dos entes federados proteger os documentos, as
obras e outros bens de valor histórico, artístico e cultural, cabendo ao
Poder Público, com a colaboração da comunidade, promover e proteger
o patrimônio cultural brasileiro, por meio de inventários, registros,
vigilância, tombamento e desapropriação e de formas de acautelamento
e preservação (arts. 23, III e 216, caput e § 1 0 da Constituição da
República).
Nessa perspectiva, a proposta legislativa em comento
estabelece a criação do Programa Estadual “Habitar no Centro” que
tem por objetivo geral articular as políticas de revitalização de sítios
históricos com a finalidade de promover o uso habitacional de imóveis
localizados em áreas de interesse de preservação do patrimônio cultural
edificado.
Dentre as finalidades do programa, destacam-se as de incentivo
à reabilitação de edifícios de interesse cultural, respeitadas suas
características e valores intrínsecos, de regularização dos proprietários
e de redução do déficit habitacional, dando concretude à função social
da propriedade.
O Programa “Habitar no Centro” contará com duas linhas de
atuação: a de apoio ao morador e a de apoio ao investidor, as quais
consistem, genericamente, na concessão de direito real de uso e na
con cessão de uso especial para fins de moradia de unidades
habitacionais, na concessão de créditos presumidos do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS e na remissão de débitos, no valor da reforma do
imóvel.
A colaboração entre o Poder Público e particulares dar-se-á
mediante Termo de Adesão e, ao tempo que contribui para a proteção
do patrimônio histórico e cultural, atende à função social da propriedade,
insculpida no inciso XXIII do art. 50 da Constituição Federal.
Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.
Atenciosamente,
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI N.º 051/2019
Institui o Programa Estadual “Habitar no Centro”.
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Art. 1º Fica instituído o Programa Estadual “Habitar no Centro”
que tem por objetivo geral articular as políticas de revitalização de
sítios históricos com a finalidade de promover o uso habitacional de
imóveis localizados em áreas de interesse de preservação do patrimônio
cultural edificado.
Parágrafo único. Na primeira fase do Programa de que trata o
caput deste artigo, serão consideradas como áreas prioritárias para
aplicação desta Lei, o bairro do Desterro, na Praia Grande, incluído no
perímetro do Conjunto Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São
Luís, tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - IPHAN em 1974 e o eixo da Rua Rio Branco e quadras
adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias, protegido pelos
Decretos Estaduais n° 10.089/1986 e 1l.591/1990.
Art. 2º O Programa “Habitar no Centro” tem como objetivos
específicos:
I - apoiar e manter a população residente no Centro e atrair
novos moradores, novas atividades comerciais e serviços, tomando o
Centro da cidade atrativo e seguro à população que utiliza os serviços
públicos e atividades comerciais, bem como ao turista interessado em
seu acervo histórico e cultural;
II - criar condições que resultem na requalificação de imóveis
ociosos e/ou degradados, para uso habitacional em áreas de interesse
de preservação do patrimônio cultural edificado;
III - viabilizar a associação de diversos programas existentes
na área de habitação e de revitalização de sítios históricos como fontes
de recursos para execução das ações deste Programa quer sejam recursos
federais, estaduais, estrangeiros ou de iniciativa privada, incluindo os
Programas Estaduais “Adote um Casarão”, regulado pela Lei n” 10.794,
de 18 de fevereiro de 2018, e “Cheque Minha Casa”, instituído na Lei
n° 10.506, de 06 de setembro de 2016;
IV - incentivar o desenvolvimento do mercado de reabilitação
de edifícios de interesse cultural, respeitando suas características e
valores intrínsecos, sem onerar as intervenções que viabilizem seu uso
habitacional;
V - contribuir para a regularização da situação legal de
proprietários e locatários, diminuindo os conflitos de interesses entre
os mesmos, bem como entre empreendedores e órgãos públicos,
favorecendo investimentos na área;
V - reduzir o déficit habitacional, dando função social a edifícios
abandonados, degradados ou mal aproveitados.
Art. 3° Para atingir seus objetivos, o Programa “Habitar no
Centro” contará com a linha de atuação de Apoio ao Morador e com a
linha de atuação de Apoio ao Investidor.
Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se:
I - morador: todo indivíduo ou conjunto de indivíduos que
resida ou que pretenda instalar residência em imóvel localizado nas
áreas de atuação do Programa.
II - investidor: todo indivíduo ou conjunto de indivíduos que
utilize ou que pretenda utilizar imóvel, no todo ou em parte, para
locação ou venda de unidades habitacionais nas áreas de atuação do
Programa.
Art. 4° Na linha de atuação de apoio ao morador, o Estado do
Maranhão destinará parte de parque imobiliário localizado no bairro
do Desterro e no eixo da Rua Rio Branco e quadras adjacentes para a
criação de unidades habitacionais com vistas a garantir o cumprimento
da função social dos imóveis.
Parágrafo único. Para cumprimento do disposto no caput deste
artigo, o Estado poderá utilizar, dentre outros instrumentos, o da
concessão de direito real de uso e o da concessão de uso especial para
fins de moradia.
Art. 5° Na hipótese de o morador ser possuidor regular de
imóvel localizado nas áreas de atuação do Programa “Habitar no Centro”,
o Estado do Maranhão poderá incluí-lo no Programa Cheque Minha
Casa.
§ 1° Para os efeitos desta Lei, as famílias beneficiadas pelo
Cheque Minha Casa devem ter rendimentos de até 5 (cinco) salários
mínimos.
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§ 2° A destinação dos recursos do Cheque Minha Casa dar-seá de acordo com relatório técnico elaborado pelo órgão gestor do
Programa “Habitar no Centro” e aprovado pelo proprietário do imóvel
e pelos órgãos competentes pela proteção do patrimônio cultural.
Art. 6° Na linha de atuação de apoio ao ‘investidor que detenha
a posse regular de imóvel localizado nas áreas de atuação do Programa,
o Estado do Maranhão disponibilizará os seguintes benefícios:
I - concessão de créditos presumidos do Imposto sobre
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS, nos termos da Lei Estadual n 9.437, de 15 de
agosto de 2011, no valor da reforma do imóvel;
II - remissão de débitos de origem administrativa e/ou judicial
do particular para com o Estado, no valor da reforma do imóvel.
Art. 7º Para fins de apoio ao investidor que não possua imóvel
próprio no Centro, o Estado poderá incluí-lo no Programa Adote um
Casarão, respeitados os critérios diretrizes, procedimentos e prazos
estabelecidos nos editais de chamamento público do referido Programa.
Parágrafo único. Quando tratar-se de imóvel destinado à
habitação ou uso misto, o prazo de concessão de uso do imóvel previsto
no art. 12 da Lei n? 10.794, de 18 de fevereiro de 2018, poderá ser
renovado.
Art. 8° Somente proponentes que comprovarem respeitar os
requisitos estabelecidos na Lei Estadual n° 9.437, de 15 de agosto de
2011, poderão usufruir da concessão de incentivos fiscais.
Art. 9° A remissão de dívidas terá natureza jurídica análoga ao
acordo extrajudicial, ensejando a extinção, na forma da lei, da ação de
cobrança que eventualmente esteja em curso ou que venha a ser proposta
com base no mesmo objeto.
Art. 10. Para fazer jus a quaisquer dos benefícios concedidos
para estímulo ao uso habitacional, o investidor deve se comprometer a
destinar o imóvel ou parte dele para venda ou locação, por prazo
determinado, de unidades habitacionais de interesse social, em condições
a ser previstas em instrumento específico.
Art. 11. É possível a formação de consórcio entre os
particulares, pessoas físicas e/ou jurídicas de direito privado, para fins
de participação no Programa “Habitar no Centro”.
§ 1 ° Na hipótese de que trata o caput deste artigo, os benefícios
poderão ser concedidos diretamente ao proprietário, ou indiretamente,
ao parceiro consorciado, desde que os valores sejam integralmente
aplicados no imóvel objeto do Programa.
§2° Os benefícios a que se refere o parágrafo anterior são aqueles
especificados no art. 6° desta Lei.
Art. 12. O projeto executivo, acompanhado do orçamento final
da obra, devidamente aprovado pelos órgãos de defesa do patrimônio
cultural nas instâncias competentes, indicará o valor para a concessão
dos benefícios indicados no art. 6° desta Lei, observando o limite
máximo fixado no edital, se for o caso.
§ 1 ° É permitida a subcontratação de terceiros para a elaboração
dos projetos e para a condução e execução da obra.
§ 2° O valor dispendido pelo particular com a elaboração dos
projetos comporá o custo da obra.
Art. 13. A Administração Pública Estadual emitirá instrumentos
específicos e lançará editais de chamamento público, nos quais serão
indicados os imóveis passíveis de reforma, as condições de inscrição,
as diretrizes prioritárias de ocupação, quando for o caso, o procedimento
de análise das propostas, os critérios de desempate, os termos da
contratação e outros dispositivos que se mostrarem necessários para o
desenvolvimento do Programa.
Art, 14. O proponente considerado habilitado deverá assinar
Termo de Adesão ao Programa “Habitar no Centro” que conterá as
condições específicas de sua proposta.
Parágrafo único. Por meio da assinatura ao Termo de Adesão
de que trata o caput deste artigo, o proponente será considerado
participante do Programa, o que implicará a assunção de todas as
responsabilidades dele decorrentes.
Art, 15. O particular que abandonar o imóvel ou mudar o seu
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uso durante a vigência do Termo de Adesão responderá civil e
penalmente pelos danos causados ao patrimônio histórico, obrigandose a ressarcir o Estado pelos valores dos benefícios concedidos,
retomando o imóvel ao pleno domínio do Estado, quando for o caso.
Art. 16. O órgão gestor do Programa poderá celebrar parcerias
com entidades do terceiro setor, com universidades ou outras entidades
de notória capacidade técnica, para fins de prestação de apoio técnico
no desenvolvimento do “Programa Habitar no Centro”.
Art. 17. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
PROJETO DE LEI Nº 247 / 2018
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM 19/02/19
Atualiza e Consolida a Divisa Intermunicipal de
Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia, nos termos
da Lei nº 10.288, de 22 de julho de 2015, que
dispõe sobre as atualizações Cartográficas das
Divisas Intermunicipais do Estado do Maranhão.
Art. 1º - Fica atualizada, com base na Lei nº 10.288, de 22 de
julho de 2015, a Divisa do Município de Alto Alegre do Pindaré e Santa
Luzia, constante da Lei nº 6.167, de 10 de novembro de 1994, Linha de
Divisa homologada em acordo firmado entre as partes, nos termos do
Convênio nº 002/2015 (IBGE/IMESC), que passa a vigorar com a
seguinte redação:
“Art. 2º (...)
(...)
LIMITES TERRITORIAIS
I - Divisa Municipal de Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia:
A partir do ponto de coordenadas; UTM 423833.9429 E;
9597624.9436 N, aqui denominado P-01; localizado na margem direita
do Rio Pindaré.
Deste vértice segue no azimute 177º59’55", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-02,
nas coordenadas UTM 423908.2793 E; 9595497.6486 N nas
proximidades do povoado Marmorana.
Deste vértice segue no azimute 190º2’16", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-03,
nas coordenadas UTM 422268.7992 E; 9586235.3894 N; nas
proximidades do povoado Cajueiro.
Deste vértice segue no azimute 220º3’27", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-04,
nas coordenadas UTM 418329.7180 E; 9581550.5381; nas
proximidades do povoado Centro do Fogoió.
Deste vértice segue no azimute 258º1’46", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-05,
nas coordenadas UTM 414743.2165 E; 9580790.1366; nas
proximidades do povoado Centro do Dioclécio.
Deste vértice segue no azimute 221°21’56", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-06,
nas coordenadas UTM 413788.3841 E; 9579705.7829; na estrada
vicinal que liga o povoado Centro do Dioclécio ao Povoado Nova
Olinda.
Deste vértice pela estrada vicinal que liga o povoado Centro
do Dioclécio ao povoado Nova Olinda, distância aproximada de
2467m, até atingir o ponto, aqui denominado P-07, nas coordenadas
UTM 412054.6717 E; 9578342.9024 N; localizado na mesma estrada.
Deste vértice segue no azimute 237°17’23", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-08,
nas coordenadas UTM 410887.7744 E; 9577593 .4723; nas
proximidades do povoado Nova Olinda.
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Deste vértice segue no azimute 273°58’28", distância
aproximada de 2128m, até atingir o ponto, aqui denominado P-09,
nas coordenadas UTM 409189.0619 E; 9577711.4962; na estrada
vicinal que interliga o povoado Nova Olinda à Rodovia
MA-119.
Deste vértice segue pela estrada vicinal que interliga o povoado
Nova Olinda à Rodovia MA-119, distância aproximada de 3071m,
até atingir o ponto, aqui denominado P-10, nas coordenadas UTM
406351.7068 E; 9577707.6161 N, localizado na Rodovia MA- 119.
Deste vértice segue pela Rodovia MA-119, sentido Alto Alegre
- Santa Luzia, distância aproximada de 1474m, até atingir o ponto,
aqui denominado P-11, nas coordenadas UTM 406250.5245 E;
9576448.0677 N; na referida Rodovia.
Deste vértice segue no azimute 158°9’3", distância
aproximada de 1822m, até atingir o ponto, aqui denominado P-12,
nas coordenadas UTM 406928.7602 E; 9574756.5792 N; localizado
nas proximidades do povoado Centro do Diocindo.
Deste vértice segue no azimute 238°10’24", distância
aproximada de 1822m, até atingir o ponto, aqui denominado P-13,
nas coordenadas UTM 406497.6847 E; 9574489.0242 N; localizado
na Rodovia MA-119.
Deste vértice segue pela Rodovia MA-119, sentido Alto Alegre
– Santa Luzia, distância aproximada de 2845m, até atingir o ponto,
aqui denominado P-14, nas coordenadas UTM 406127.5970 E;
9571931.0571 N; na referida Rodovia.
Deste vértice no azimute 156°1’4’’, distância aproximada
de 1246m, até atingir o ponto, aqui denominado P-15, nas coordenadas
UTM 406634.2508 E; 9570792.1380 N; localizado nas proximidades
do povoado Centro do Celestino.
Deste vértice segue no azimute 179°43’12", distância
aproximada de 242m, até atingir o ponto, aqui denominado P-16, nas
coordenadas UTM 406635.4347 E; 9570549.8955 N; localizado nas
proximidades do povoado Centro do Celestino.
Deste vértice segue no azimute 243°9’7", distância
aproximada de 1696m, até atingir o ponto, aqui denominado P-17,
nas coordenadas UTM 405121.7555 E; 9569783.6825 N; localizado
nas proximidades do povoado Centro do Celestino.
Deste vértice segue no azimute 279°0’10", distância
aproximada de 765m, até atingir o ponto, aqui denominado P-18, nas
coordenadas UTM 404366.1410 E; 9569903.3994 N; localizado nas
proximidades do povoado Centro do Celestino.
Deste vértice segue no azimute 308°47’13", distância
aproximada de 336m, até atingir o ponto, aqui denominado P-19, nas
coordenadas UTM 404104.1599 E; 9570113.9389 N; localizado nas
proximidades do povoado Centro do Celestino.
Deste vértice segue pela divisa estabelecida pela Malha
Municipal do IBGE (2010).
Este memorial é referente à atualização parcial da divisa entre
os municípios de Alto Alegre do Pindaré e Santa Luzia. Todas as
coordenadas aqui descritas estão plotadas na Carta de Localização (em
anexo), como também, georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro e encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM
(Universal Transversa de Mercator), Zona: 23M, referenciadas ao
Meridiano Central de 45°, tendo como Datum Horizontal o SIRGAS2000 (Elipsóide: GRS-80/Sistema de Referência Geocêntrico das
Américas). A execução do levantamento in situ atende aos parâmetros
estabelecidos pelos órgãos competentes como Especificações e Normas
Gerais para Levantamentos com GPS (IBGE,1992). Todos os azimutes
e distâncias foram calculados no plano de projeção UTM.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 11 de dezembro de 2018.
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual - PT
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PROJETO DE LEI Nº 052 / 2019
Institui o “Prêmio Cidade Amiga do Idoso”,
destinado aos Municípios que se destacarem na
adoção de políticas e iniciativas que visam
assegurar um tratamento mais digno às pessoas
idosas, e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º - Fica instituído o “Prêmio Cidade Amiga do Idoso”
a ser conferido pelo Poder Público Estadual aos Municípios mais bem
colocados anualmente em classificação de avaliação na adoção de
políticas públicas e iniciativas que visam assegurar um tratamento
digno às pessoas idosas e um envelhecimento saudável, em
conformidade com a Lei Federal nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.
Artigo 2º - O Município para concorrer ao “Prêmio de Cidade
Amiga do Idoso” deverá demonstrar que possui um conjunto de
programas ou de políticas públicas que fomentem a inserção social, a
promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas.
Artigo 3º - Para ser classificado à premiação de que trata o
artigo 1º, o Município deve ser reconhecido individualmente em qualquer
das seguintes categorias:
I - transporte;
II - moradia;
III- participação social;
IV - respeito e inclusão social;
V - esporte e lazer;
VI - emprego;
VII - prédios públicos e espaços abertos;
VIII - comunicação e informação.
§ 1º– Em nenhuma hipótese, um Município poderá receber
duas premiações em um determinado ano, cabendo a ele escolher em
qual categoria quer receber a premiação se estiver classificado em duas
ou mais categorias.
§ 2º – O prêmio destinado ao Município mais bem classificado
naquele ano, será pago para o exercício financeiro subsequente, e não
poderá ser dado a um mesmo município em qualquer categoria, em um
intervalo inferior a 3 (três) anos.
Artigo 4º - Os recursos que cada Município porventura receber
a título de premiação de que trata esta lei deverão ser obrigatoriamente
aplicados em ações e serviços públicos voltados para qualidade de
vida do cidadão idoso.
Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90 (noventa) dias, a contar de sua publicação, inclusive o que se
refere ao processo para a avaliação, a outorga e o pagamento do prêmio
de que trata no artigo 1º.
Artigo 6º - As despesas decorrentes da execução desta lei
correrão à conta de dotação orçamentária própria, suplementadas se
necessário.
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor no primeiro dia do exercício
financeiro seguinte ao da data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 14 de Fevereiro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O Brasil envelhece de forma rápida e intensa. Entre 2005 e
2015, a proporção de pessoas com mais de 60 anos de idade cresceu
em velocidade superior à da média mundial, saindo de 9,8% para 14,3%.
O relatório do IBGE assinala que o país está se aproximando da taxa
projetada em países desenvolvidos. O número de brasileiros acima de
65 anos deve praticamente quadruplicar até 2060. Esses números não
deixam dúvidas sobre a necessidade imperiosa de se dotar nas cidades
de equipamentos e serviços que assegurem saúde e qualidade de vida
aos idosos.
Desde 2008, a Organização Mundial da Saúde (OMS) tem
certificado municípios que adaptam suas estruturas e serviços para
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que sejam acessíveis a idosos e promovam a inclusão dessa faixa da
população. O reconhecimento “Cidade Amiga do Idoso” é dado pela
OMS para as cidades que estimulam o envelhecimento ativo ao otimizar
oportunidades para saúde, participação e segurança, a fim de aumentar
a qualidade de vida no envelhecimento. O reconhecimento pela OMS,
no entanto, depende de uma candidatura da cidade, enviando a descrição
dos projetos para esse órgão. Por esse motivo, no Brasil, apenas Porto
Alegre e Veranópolis são as únicas representantes que integram essa
rede.
A propositura pretende criar um prêmio concedido anualmente
para as cidades que colocam em prática políticas voltadas para a
promoção, proteção e defesa dos direitos das pessoas idosas, definidos
pelo poder Executivo, nas categorias de: (i) transporte, (ii) moradia;
(iii) participação social; (iv) respeito e inclusão social;(v) esporte e
lazer; (vi) emprego; (vii) prédios públicos e espaços abertos e; (viii)
comunicação e informação. O prêmio é destinado para cidades que
colocam em prática políticas públicas voltadas para qualidade de vida
do cidadão idoso - incluindo aqueles com deficiência - a partir de 60
anos.
É válido ressaltar que as cidades precisam oferecer espaços
próprios para o público idoso: um espaço onde o idoso se identifica
com os outros idosos, visando fomentar a identidade social desse
público.
De acordo com a Lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003
(Estatuto do Idoso), a política de atendimento ao idoso far-se-á por
meio do conjunto articulado de ações governamentais e não
governamentais da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios. Aliás, o idoso tem direito à educação, atenção integral à
saúde, cultura, esporte, lazer, diversões, a moradia digna, gratuidade
de transporte, produtos e serviços que respeitem sua peculiar condição
de idade, bem como o exercício de atividade profissional, respeitada
sua condição física, intelectual e psíquica.
A presente propositura tem respaldo constitucional nas
matérias de competência comum da União, Estados e Distrito Federal
sobre cuidar da assistência pública (art. 23, II da CF) e de matéria de
natureza legislativa, cuja competência é concorrente entre a União,
Estados e Distrito Federal, nos termos do artigo 24, XII da Lei Maior.
O artigo 230, da Constituição Federal diz que é dever da sociedade, e
não somente estatal, o amparo aos idosos, garantindo-lhes, dentre
outros, o direito ao bem-estar e à vida.
Desse modo, a presente proposição atendendo à diretriz
constitucional, buscando dar concretude ao direito de acesso à inserção
social, desportivas, cultural dos idosos, incentivando e estimulando
políticas públicas para determinado grupo da sociedade que conta com
amparo constitucional diferenciado. Cumprindo, assim, tais diretrizes
sociais, prestando-se ao incremento da justiça social.
Além do mais, nossa Constituição Estadual propõe ações do
Poder Público, conforme transcrito abaixo:
“Artigo 266 - As ações do Poder Público e a destinação de
recursos orçamentários para o setor darão prioridade:
(....)
V - à adequação dos locais já existentes e previsão de medidas
necessárias quando da construção de novos espaços, tendo em vista a
prática de esportes e atividades de lazer por parte dos portadores de
deficiências, idosos e gestantes, de maneira integrada aos demais
cidadãos.
Artigo 277 – Cabe ao Poder Público, bem como à família,
assegurar à criança, ao adolescente, ao jovem, ao idoso e aos portadores
de deficiências, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à
dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária,
além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e agressão. (NR).”
É importante apontar que foi publicada a Lei Estadual nº 15.832/
2015, que institui o Selo Amigo do Idoso nos serviços de atendimento
a idosos, destinado a avalizar a qualidade dos serviços prestados pelas
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entidades que atendem idosos nas modalidades casas de repouso, asilos,
centros de convivência, casas lares e oficinas abrigadas.
No entanto, a proposta cuida de um importante instrumento
para premiar políticas públicas voltada às cidades paulistas que se
destacam na adoção de políticas de maior respeito e valorização dos
idosos. Assim, contamos com o apoio dos nobres Pares para o
aperfeiçoamento e aprovação da nossa iniciativa.
Assembleia Legislativa, 14 de Fevereiro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 053 / 19
Institui o “Selo Empresa Solidária”, destinado às
empresas que d esenvolvam programas d e
esclarecimento e incentivo aos seus funcionários
para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e
tecidos humanos, e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:
Artigo 1º - Fica instituído o “Selo Empresa Solidária”, destinado
às empresas que desenvolvam programas de esclarecimento e incentivo
aos seus funcionários para a doação de sangue, medula óssea, órgãos e
tecidos humanos.
Parágrafo único - Para efeitos desta lei, considera-se empresa
solidária a pessoa jurídica que adote uma política interna permanente,
para com seus funcionários, a fim de informar, conscientizar e estimular
a doação voluntária e regular de sangue e o cadastramento para a doação
de medula óssea.
Artigo 2° - São objetivos do programa:
I. distinguir e homenagear empresas com preocupação social e
solidária com a vida;
II. informar e orientar os trabalhadores sobre a doação de
sangue, sobre os procedimentos para fazer parte do cadastro de
doadores e sobre a importância da doação de medula óssea, de
órgãos e tecidos humanos para salvar vidas;
III. estimular as empresas a conceder oportunidade e condições
ao trabalhador, a fim de que ele possa se dirigir a banco de sangue ou
hemocentro, doar sangue e cadastrar-se como doador de medula óssea.
Artigo 3º - É prerrogativa da empresa que aderir ao programa:
I. utilizar o selo Empresa Solidária como sua peça publicitária;
II. ser citada nas publicações promocionais oficiais.
Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação da presente
Lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas, se necessário.
Artigo 5º - O Executivo regulamentará a presente Lei no prazo
de 90 (noventa) dias.
Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, 14 de Fevereiro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O projeto tem como objetivo a mobilização e a premiação de
empresas que estimulem e criem as condições necessárias para os seus
funcionários serem doadores de sangue, medula óssea, órgãos e tecidos
humanos.
Os bancos de sangue, os centros de transplante de tecidos,
órgãos e medula óssea carecem de doadores. Só de leucemia, o Brasil já
tem mais de 10 mil casos por ano. São pacientes que precisam de
transplante de medula e que podem ser salvos com um gesto de
solidariedade.
Precisamos da mobilização de todos para salvar vidas, razão
pela qual queremos incentivar e premiar as ações de empresas dos
setores público e privado que mais se destacarem em campanhas
destinadas à multiplicação do número de doadores de sangue e medula
óssea.
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Assim, criamos o selo Empresa Solidária com a Vida para
divulgar os bons exemplos de cidadania e contamos com o apoio dos
nobres pares à aprovação deste projeto de lei
Assembleia Legislativa, 14 de Fevereiro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 054 / 19
DISPÕE sobre a inclusão do tipo sanguíneo e o
fator RH na cédula de identidade expedida pela
Secretaria de Estado e Segurança Pública.
Art. 1º- Na cédula de identidade expedida pela Secretaria de
Estado de Segurança Pública deverá constar o tipo sanguíneo e o fator
RH do respectivo titular.
Parágrafo único – A comprovação do tipo sanguíneo e do fator
RH será mediante exame laboratorial identificador.
Art.2º- Esta Lei será regulamentada, mediante decreto do
Governador, no prazo de 60 (sessenta) dias de sua vigência.
Art.3º- Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art.4º Revogadas as disposições em contrário.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de fevereiro de 2019. - JOSÉ
GENTIL - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI N° 055 / 19
Estabelece regras para a promoção de eventos
culturais no Estado do Maranhão, e dá outras
providências
Art. 1º Fica autorizado a realização de eventos culturais no
Estado do Maranhão, sem restrição de horários de encerramento, desde
que, alternativamente, satisfeita qualquer das hipóteses relacionadas:
I – ambiente do evento com isolamento acústico;
II – local do evento estiver fora da área urbana;
II – relevante interesse social devidamente justificado pela
autoridade competente.
§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se como área urbana
parte do território municipal em que predominam as atividades
econômico-industriais e de serviços, existindo uma legislação urbanística
que disciplina o uso, o parcelamento e a ocupação do solo; área
caracterizada, ainda, pela maior densidade populacional e viária, pela
maior fragmentação das propriedades imobiliárias, e onde os serviços
e equipamentos estão consolidados e contínuos.
§ 2º Para os efeitos desta Lei, entende-se como evento cultural
exibições em cinemas, cineclubes e teatros, espetáculos musicais, de
artes cênicas e circenses, eventos educativos, esportivos, de lazer e de
entretenimento, promovidos por quaisquer entidades e realizados em
estabelecimentos públicos ou particulares.
Art. 2º É vedada a concessão de licença de funcionamento para
imóveis localizados a distância inferior ao raio de 300 (trezentos) metros
de estabelecimentos de ensino, hospitais, postos de saúde,
maternidades, creches, asilos, clínicas veterinárias e seus similares.
Art. 3º A inobservância de qualquer dispositivo de que trata
esta lei sujeitará os infratores às seguintes penalidades:
I – suspensão do evento cultural, na primeira infração;
II – suspensão do evento cultural, acrescido de multa de 20%
(vinte por cento) sobre o valor arrecadado pela bilheteria, na segunda
infração;
III – fechamento administrativo e cassação do alvará de
funcionamento, decorridos os incisos I e II.
Parágrafo único. As multas previstas nesta Lei serão revertidas
para o Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense –
FUNDECMA – instituído pela Lei Estadual Nº 8.912, de 23 de
dezembro de 2008.
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Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem aos órgãos de Proteção e Defesa do
Consumidor e aos órgãos de Segurança Pública estadual e municipais.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso V, diz
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação,
à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Acrescentam-se a isso,
os incisos V, VIII e IX do art. 24 da CF, que prevê a competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente,
sobre, dentre outras questões, produção e consumo, além de
responsabilidade por dano ao consumidor. Além disso, tais entes podem
legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto,
ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em sendo
assim, nesta seara, o presente projeto, além de beneficiar fornecedores
de serviços, beneficiaria, principalmente, os consumidores.
O direito ao lazer é um direito constitucionalmente previsto
como um direito social. No entanto, tal direito é constantemente
suprimido e desvalorizado por diversas razões, como por exemplo,
por limitações de horários por causa do local que está acontecendo o
evento. Além disso, o referido direito fundamental proporciona às
pessoas fazer uso de suas liberdades, de suas criatividades e
relacionarem-se com outras pessoas. O lazer é momento de prazer das
pessoas e, por isso, tem grande importância. Um dos desdobramentos
de concretização de tal direito tem a ver com a participação das pessoas
em eventos culturais.
Vale ressaltar que o critério utilizado para definição de área
urbana é a mesma utilizada pelo Plano Direto do Município de São
Luís e a definição de eventos culturais é o utilizado pelo Decreto da
Meia-Entrada (Decreto 8.537/15)
Outro ponto importante a ser destacado é o direito ao trabalho,
que também será concretizado, afinal, muitas pessoas laboram em tais
eventos. A geração de emprego no país passa por um momento de
fragilidade. Percebe-se de modo expressivo o índice de desemprego.
Em novembro de 2018, eram mais de doze milhões de desempregados,
segundo o IBGE, o que torna as possibilidades de garantia aos bens
básicos de consumo e possibilidades de desenvolvimento social em
patamares mínimos.
Mesmo nesse cenário existem profissões que permanecem em
alta. A profissão de garçom, por exemplo, representa um crescimento
expressivo com os espaços artísticos e de socialização, tais como shows,
bares, restaurantes e boates. Cerca de 250 mil empregos dos 450 mil
gerados por ano são de garçons, isso de acordo com os dados da
Associação brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), a mesma
instituição afirma que esse contingente representa ainda 8% dos
empregados brasileiros. Estimular o crescimento da economia através
de eventos culturais certamente será uma contribuição para a
manutenção e a possibilidade de gerar mais emprego no contexto
econômico atual.
A Lei nº 13.467/2017 possibilitou a contratação por hora, dia
ou mês em escala flexível para que viabilizasse uma prestação de serviços
continuada, permitindo que bares, restaurantes e casas de shows
estendam os horários de funcionamento, garantindo rotatividade e maior
possibilidade de renda, amenizando assim os impactos do desemprego
no país. Isso também se aplica aos eventos culturais.
Cumpre ressaltar, que o objeto deste projeto não é fixar horário
de funcionamento de estabelecimento comercial, matéria vedada pela
Súmula Vinculante nº 38, mas apenas estabelecer regras para fomentar
a promoção de eventos culturais e, por outro lado, propiciar o acesso
ao lazer e à cultura da população.
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Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI Nº 056 / 19
Obriga refinarias, distribuidoras e postos de
combustíveis a fornecer informações de preços ao
PROCON/MA para realização da pesquisa de
preços, e dá outras providências.
CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS
Art. 1º As refinarias, distribuidoras e postos de combustíveis
que ofertam seus produtos e serviços no Estado do Maranhão, sem
prejuízo da observância das demais disposições legais e regulamentares
vigentes, devem adotar medidas que objetivem assegurar:
§ 1º O atendimento das necessidades dos consumidores, o
respeito à sua dignidade, saúde e segurança, a proteção de seus interesses
econômicos, a melhoria da sua qualidade de vida, bem como a
transparência e harmonia das relações de consumo;
§ 2º O direito básico dos consumidores, em especial:
I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos
provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços
considerados perigosos ou nocivos;
II - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos
e serviços, com especificação correta de quantidade, características,
composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre
os riscos que apresentem;
III - a adequada e eficaz prestação dos serviços.
§ 3º O incentivo à criação de meios eficientes de controle de
qualidade e segurança de produtos e serviços, assim como de
mecanismos alternativos de solução de conflitos de consumo;
§ 4º A boa-fé e equilíbrio nas relações entre consumidores e
fornecedores;
§ 5º A observância da ordem econômica, coadunando o princípio
da livre iniciativa com a defesa do consumidor e com os princípios do
Estado Democrático de Direito brasileiro como os ditames de igualdade,
justiça social e dignidade da pessoa humana;
§ 6º A adoção de medidas que visem a prevenção de práticas
comerciais abusivas, a exemplo da formação de cartel e do aumento
arbitrário de lucros;
CAPÍTULO II
DA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
Art. 2º Ficam os fornecedores de que trata o art. 1º obrigados a
encaminhar ao PROCON do Estado do Maranhão (PROCON/MA),
semanalmente, até as 12h de sexta-feira, via canal de atendimento
eletrônico definido pelo órgão responsável pela fiscalização, o valor
previsto dos preços a serem praticados em seu estabelecimento em
relação aos combustíveis comercializados para a semana seguinte.
Parágrafo único. Em caso de imprevisível aumento no valor
dos combustíveis, deverá ser comunicado com 24h de antecedência o
novo preço a ser praticado, bem como a respectiva justificativa, ao
PROCON/MA.
Art. 3º Após o recebimento dos valores de que trata o art. 2º, o
PROCON/MA poderá divulgar o resultado dos 10 (dez) preços mais
baixos de combustíveis, indicando os respectivos postos praticantes,
com o objetivo de garantir a identificação destes aos consumidores.
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Art. 4º Fica proibida a troca de qualquer tipo de comunicação
sobre preços de venda com concorrentes visando à uniformização,
majoração ou manutenção de preços de revenda de combustíveis.
CAPÍTULO III
DAS SANÇÕES
Art. 5º O não atendimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator à aplicação de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)
por descumprimento, com aplicação em dobro em caso de reincidência,
sem prejuízo das sanções de natureza civil e penal.
Art. 6º Considera-se reincidência a repetição de prática infrativa,
de qualquer natureza, punida por decisão administrativa irrecorrível.
Parágrafo único. Para efeito de reincidência, não prevalece a
sanção anterior, se entre a data da decisão administrativa definitiva e
aquela da prática posterior houver decorrido período de tempo superior
a cinco anos.
Art. 7º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem ao PROCON/MA.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a sua
publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, incisos V e
VIII, prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal
para legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, produção
e consumo, além de responsabilidade por dano ao consumidor. Em
sendo assim, nesta seara, o presente projeto, visa assegurar, sobretudo,
o respeito aos direitos dos consumidores.
O mercado enquanto instituição apresenta como interesse
primordial o lucro e não a supremacia do interesse público. Contudo,
buscar o equilíbrio econômico com a prestação justa de serviços é uma
das formas de alcançar o desenvolvimento social como um todo.
Nesse sentido, o presente projeto visa garantir ao cidadão o
acesso justo e correto aos preços de combustíveis. Através dos órgãos
fiscalizadores, como o PROCON, o Estado do Maranhão executa
avaliações semanais de fiscalização e controle do consumo de
combustível, agregando economia e valorização ao cliente-cidadão. A
título de exemplo, os postos de combustível da região metropolitana
de São Luís reduziram os preços cobrados pelo litro de etanol, diesel e
gasolina, após decisão judicial. A constatação foi feita pelo PROCON/
MA, órgão integrante da Rede Estadual em Defesa do Consumidor
(RedCon), que conta, ainda, com o Núcleo de Defesa do Consumidor
da Defensoria Pública do Estado, o Ministério Público do Estado, a
Delegacia de Proteção do Consumidor e a Comissão de Defesa do
Consumidor da Ordem dos Advogados do Brasil do Maranhão (OAB/
MA).
É direito do cidadão saber onde os combustíveis estão mais
baratos. Este projeto também objetiva isso. Além disso, a proposição
em comento tem como finalidade precípua evitar as práticas de cartel
na política de refinamento, distribuição e revenda de combustíveis.
Tais práticas levam às violações dos direitos do consumidor e infligem
a livre concorrência, assim como as práticas de mercado que impedem
a igualdade de competição, restringindo o desenvolvimento econômico
e a inovação.
No que tange à multa, estipulou-se tal valor com base na recente
Lei do Estado do Maranhão Nº 10.647, de 31 de julho de 2017.
Assim, nestes termos, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei,
por se tratar de medida de relevante interesse social. Assim sendo,
submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a
presente proposição.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 057 / 19
Dispõe sobre a inclusão de dados na carteira de
identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá
outras providências.
Art. 1º O órgão estadual responsável pela emissão da cédula de
Identidade fica obrigado a incluir, desde que o interessado a solicite e
apresente o respectivo documento comprobatório, o tipo sanguíneo, a
disposição de doar órgãos em caso de morte e condições particulares
de saúde cuja divulgação possa contribuir para preservar a saúde ou
salvar a vida do titular.
Art. 2º Qualquer cidadão poderá requerer à autoridade pública
expedidora o registro, no respectivo documento pessoal de identificação,
do número e, se for o caso, da data de validade dos seguintes
documentos:
I – Carteira Nacional de Habilitação;
II – Título de Eleitor;
III – Cartão de identidade do Contribuinte do Imposto de
Renda;
IV – Identidade Funcional ou Carteira Profissional;
V – Certificado Militar;
VI – De forma resumida, a comarca, o cartório, o livro, a folha
e o número do registro de nascimento;
VII – NIS/PIS/PASEP;
VIII – CTPS.
Art. 3º O órgão de que trata o art. 1º deve manter, em local
visível e de fácil acesso ao público, cópia da presente Lei.
Art. 4º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação
das penalidades competem à Secretaria de Segurança Pública.
Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
JUSTIFICATIVA
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 24, inciso XII,
prevê a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal para
legislar concorrentemente, sobre, dentre outras questões, proteção e
defesa da saúde. Portanto, legítima a concorrência desta casa.
Documentos são marcas que individualizam seu titular e
representam sua expressão em todas as atividades cotidianas da
sociedade. Sendo assim, a nossa Constituição traz em seu bojo
comandos destinados a garantir a cidadania e evitar a marginalização
das pessoas (artigos 1º, II e 3º, III).
Compete ao Estado desburocratizar o acesso à cidadania,
promovendo alternativas que minimizem as dificuldades para alcançála e fornecer os instrumentos necessários para a execução dos preceitos
legais. Um dos modos de se fazer isso é por concentrar os dados dos
vários documentos em um só.
As demandas pela logística e celeridade do acesso aos dados
pessoais tem sido de total interesse público. Atualmente, existem mais
de vinte documentos de identificação. Então, garantir a possibilidade
de aglutiná-los traz a praticidade tanto aos cidadãos quanto às demais
instituições expedidoras de documentos.
Outro fato relevante é a redução no número de falsificações de
documentos. Tais práticas fraudatórias geram prejuízos anuais de cerca
de R$ 60 bilhões ao país. Ao instituir uma redução do número de
documentos é possível também evitar um maior impacto orçamentário
para o Estado. A falsificação, além de constituir crime, também contribui
para a prática de outros crimes, como estelionato e falsidade ideológica.
De acordo com a Lei nº 9.095 de 18 de maio de 1995, fica
facultado aos cidadãos anexarem registros de outros documentos, tais

TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

11

como: certificado militar, tipo sanguíneo, registro profissional, dentre
outros.
Ter conhecimento deste recurso possibilita ao cidadão ter acesso
a dados pessoais e de extrema relevância em cada caso que for exigido,
além de possibilitar acessibilidade e reduzir esforços, principalmente
quando olhamos para as pessoas com deficiência na aquisição dos mais
diversos dados pessoais. Por exemplo, uma pessoa que sofre um acidente
grave pode ter mais eficácia em seu atendimento médico se na sua
identificação civil já tiver todos os dados necessários. Além disso, o
Decreto-Lei 9.278/2018 considera necessária a inclusão dos dados
referentes a comarca dos cartórios como garantia de alcançar as origens
de cada cidadão, abrangendo também as raízes identitárias.
O presente projeto visa democratizar o acesso aos direitos que
envolvam dados pessoais e profissionais de modo integrado e dinâmico.
Informar ao cidadão das possibilidades de registro em um só documento
é obrigação das instituições que lidam diretamente com as demandas
da sociedade e devem alcançar a finalidade primordial que é a supremacia
do interesse público.
Legislações similares foram objetos de Ação Direta de
Inconstitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Por
exemplo, tem-se a Lei 12.282/06 do estado de São Paulo. O STF, neste
caso, decidiu pela constitucionalidade da lei. De acordo com a egrégia
corte, “a disciplina da atuação administrativa do órgão estadual
responsável pela emissão da Carteira de Identidade veiculada na Lei
nº 12.282/2006 do Estado de São Paulo observa fielmente a
conformação legislativa do documento pessoal de identificação – cédula
de identidade – delineada pela União, inocorrente usurpação da sua
competência privativa para legislar sobre registros públicos (art. 22,
XXV, da Constituição da República)”.
Ademais tem-se como outro exemplo a Lei 14.151/09 do estado
de Santa Catarina. Neste caso, o STF também julgou improcedente a
Ação Direta de Inconstitucionalidade da referida lei.
Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
PROJETO DE LEI N° 058 / 19
Institui e regulamenta o Selo de Acessibilidade no
âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 1º Fica instituído no Estado do Maranhão, o Selo de
Acessibilidade, com a finalidade de incentivar e garantir que todas
ambiências incorporem o conceito de desenho universal no meio físico
existente.
Parágrafo único. O Selo de Acessibilidade de que trata esta lei
tem por finalidade, incentivar, as edificações existentes e os novos
projetos, a destinação de espaços que visem atender simultaneamente
a todas as pessoas, com diferentes características antropométricas e
sensoriais, de forma autônoma, segura e confortável, contemplando
elementos ou soluções que assegurem acessibilidade.
Art. 2º O Selo de acessibilidade premiará as ambiências com
“O selo cinco (5) estrelas de acessibilidade”, caso cumpram os seguintes
critérios de acessibilidade:
I – Motora;
II – Visual;
III – Mental ou intelectual;
IV – Auditiva.
Parágrafo único. Entende-se por ambiência todos os espaços
de circulação pública, sejam eles privados ou estatais, tais como galerias,
centros históricos, parques, museus, centros comerciais, transporte
coletivo e similares.
Art. 3º O Selo de Acessibilidade será concedido por iniciativa
da Secretaria Adjunta das Pessoas com deficiência, ligada à Secretaria
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de Direitos humanos e participação popular, por meio da atuação
fiscalizadora dos órgãos afins colegiados, de acordo com a competência
específica de cada órgão membro, garantida a participação do Conselho
estadual dos direitos das pessoas com deficiência, podendo ser solicitado
pelo proprietário ou possuidor de edificação;
§ 1º De posse deste selo, o estabelecimento poderá utilizá-lo
em todas as suas campanhas publicitárias, pelo prazo máximo de 03
(três) anos, podendo ser renovado por igual período, mediante nova
fiscalização por parte da Secretaria Adjunta das Pessoas com
Deficiência, vinculado à Secretaria de Direitos Humanos e Participação
Popular (SEDIHPOP).
§ 2º Será garantida a participação do Conselho estadual dos
direitos das pessoas com deficiência na fiscalização e avaliação de
aquisição do Selo de Acessibilidade.
Art. 4º O Selo de Acessibilidade será concedido quando
estiverem cumpridos os critérios de acessibilidade, considerando as
dimensões atendidas nas diretrizes especificas.
Parágrafo único. Os critérios referentes à acessibilidade
necessária para a concessão do Selo de Acessibilidade terão como
diretrizes os Decretos, Leis e Normas vigentes pertinentes à
acessibilidade, pela ordem seguinte:
I – Decreto Federal nº 5.296, de 02 de dezembro de 2004,
tendo como referências básicas as normas técnicas de acessibilidade da
ABNT – NBR9050, a legislação específica e as regras que nele estão
contidas;
II – Lei Federal n° 13.146 de 06 de julho de 2015 – Lei Brasileira
de Inclusão, notadamente as disposições do título III daquele diploma.
Art. 5º Os demais procedimentos relativos à concessão do Selo
de Acessibilidade e do Certificado de Acessibilidade ficarão sob a
responsabilidade do órgão concedente.
Art. 6º O Selo de Acessibilidade deverá ser obrigatoriamente
afixado nas edificações.
Parágrafo único. O Selo de Acessibilidade e o Certificado de
Acessibilidade serão afixados obrigatoriamente em local de ampla
visibilidade e, quando na parte externa das edificações, na entrada
principal.
Art. 7º O Selo de Acessibilidade será emitido para cada edificação
que atenda aos critérios definidos e terá prazo de validade de 3 (três)
anos, findo o qual deverá ser revalidado, por iniciativa do proprietário
da edificação, ficando a mesma sujeita a perda do selo se quando
submetida a nova verificação, não for constatado que o local contempla
os critérios de acessibilidade definidos.
Parágrafo único. Em caso de mudança do uso do imóvel ou em
caso de reforma que modifique as características do imóvel, deverá ser
requerida a revalidação do respectivo Selo de Acessibilidade, se for o
caso.
Art. 8º Na hipótese de ser constatada irregularidade que
comprometa a acessibilidade para pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida, o órgão concedente – poderá, a qualquer tempo,
recolher o Selo de Acessibilidade, sem prejuízo das demais sanções
previstas na legislação pertinente, garantida ampla defesa e
contraditório.
Art. 9º O Selo de Acessibilidade para os espaços, transportes
coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, poderão ser atribuídos
por iniciativa do órgão concedente, pelos proprietários ou responsáveis,
ficando sua concessão, obrigatoriamente, vinculada à vistoria prévia e
desde que atendam o art. 2º desta Lei.
Art. 10. O Selo de Acessibilidade não constitui requisito nem
substitui qualquer documento expedido pelo Estado do Maranhão
destinado a comprovar regularização da edificação.
Art. 11. As despesas com a execução da presente Lei ocorrerão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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JUSTIFICATIVA
A Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e
seu Protocolo Facultativo, adotados pela Organização das Nações
Unidades – ONU, são instrumentos de direitos humanos, com
esclarecida ótica de desenvolvimento social.
A Constituição Federal de 1988, por sua vez, em seu artigo 23,
inciso II e artigo 24, inciso XIV prevê a competência da União, dos
Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente, sobre,
dentre outras questões, proteção, assistência e integração social das
pessoas com deficiência. Portanto, legítima a concorrência desta casa.
Os referidos diplomas asseveram que as pessoas com os mais
diversos tipos de deficiência devem desfrutar de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais, apontando de que forma as
categorias de direitos devem ser aplicadas. A Convenção determina a
adoção de medidas para a melhoria do acesso das pessoas com
deficiência ao meio físico, ao transporte, à comunicação e à informação,
serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, como uma
de suas diretrizes basilares.
De acordo com o Censo do IBGE (2010), foi registrado que no
Brasil existem aproximadamente 45 milhões de indivíduos com algum
tipo de deficiência, representando 23,91% da população. No Estado
do Maranhão, esses números equivalem a 1.624.000 indivíduos,
indicando 24, 97% da população. Na capital maranhense, o total
apontado é de 253.621 de indivíduos com deficiência, correspondendo
a 13,5%.
Estes dados tornam explicito a necessidade de incrementar
espaços de circulação pública proeminentemente acessíveis, assim como
as ambiências que atendam devidamente tais demandas, ainda considera
que os espaços sejam socialmente reconhecidos e valorizados. Destarte,
este projeto de Lei indica, de modo específico, em que ambiências as
adaptações precisam ser realizadas para possibilitar às pessoas com
deficiência um efetivo exercício dos seus direitos.
Faz-se necessário, portanto, que sejam estabelecidos
mecanismos que viabilizem o cumprimento da Convenção, permitindo
que a sociedade tenha conhecimento sobre as melhores práticas em
Acessibilidade e sobre as condições de acesso dos espaços, edificações,
equipamentos, entre outros, sejam eles públicos ou privados. Esse
conhecimento proporciona escolhas bem informadas e potencializa a
autonomia das pessoas com deficiência. Da mesma forma, o Decreto nº
5.296/2004 determina no art. 68, VII, que devem ser desenvolvidos
“estudos e proposição da criação e normatização do Selo Nacional de
Acessibilidade”, no âmbito do Programa Nacional de Acessibilidade.
O presente projeto de Lei, no que tange à inclusão da
Acessibilidade como requisito das ações sociais e governamentais,
objetiva destacar que os benefícios decorrentes não são exclusivos das
pessoas com deficiência. Toda a sociedade é beneficiada, pois, em cada
fase da vida, o ser humano requer uma perspectiva específica da
usabilidade dos serviços e dos espaços, seja no âmbito público, seja no
ambiente privado.
Assim, nestes termos, contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei,
por se tratar de medida de relevante interesse social. Assim sendo,
submetemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a
presente proposição
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 14 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
REQUERIMENTO Nº 043 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o art. 72, inciso V, do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa,
sejam justificadas a minha ausência na Sessão Plenária no dia 12 de
fevereiro do corrente ano, tendo em vista que estive realizando exame
médico.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, em, 13 de fevereiro de 2019
- “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio - Deputado Estadual – PT

Plenário Deputado Nagib Haickel em 15 de Fevereiro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.19
EM: 18.02.19

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE
DETERMINOU
A
INCLUSÃO
DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 19.02.19
EM: 18.02.19

REQUERIMENTO Nº 044 / 19

REQUERIMENTO Nº 046 / 19

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a
Mesa, seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida
pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável,
onde será discutida a importância da água para a vida na terra e alertar
a população mundial sobre a importância da preservação da água para
a sobrevivência de todos os ecossistemas do nosso planeta.
Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 22 de
março, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão, Dia Mundial da
Água, data importante para uma reflexão, debate e reafirmação do
compromisso de todos e todas com esse bem da humanidade.
Como sugestão deverão ser convidadas a Federação Nacional
dos Urbanitários (FNU), Central única dos Trabalhadores (CUT),
Governo do Estado do Maranhão, Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), Agência Reguladora de Serviços Públicos,
UFMA, UEMA, Associação Brasileira de Engenheiros Sanitários
(ABES) e Associação Nacional dos Serviços Municipais de Saneamento
(ASSEMAE).
A Audiência é uma solicitação do Sindicato dos Urbanitários
do Maranhão, para fazer um diálogo em torno desse tema fundamental
para a humanidade: A ÁGUA.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 14 de fevereiro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio Deputado Estadual – PT
DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA
LEGISLATIVA
PARA
AS
DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 18.02.19
REQUERIMENTO Nº 045 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos que dispões o Regimento Interno desta magna
Casa, solicito a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações ao Presidente do
Sindicato dos Radialistas do Maranhão – SINRAD/MA, na pessoa
de seu Presidente Senhor José dos Santos Freitas, pelo “Dia
Mundial do Radio” comemorado em 13 de Fevereiro.
Vale destacar que a referida data foi criada e oficializada em
2011, pela Organização das Nações Unidas (ONU), e que, o primeiro
Dia Mundial do Rádio foi celebrada apenas em 2012.
Justificamos esta propositura, devido o Rádio ser uma
mensagem poderosa e, mesmo no mundo atual das comunicações
digitais, o Rádio atinge mais pessoa que outra plataforma de mídia.
Além disso, o meio também transmite informações vitais e aumenta a
conscientização sobre questões importantes, assim como, onde as
pessoas podem expor suas opiniões, preocupações e queixas.
No ensejo, como representante do povo nesta Casa, não poderia
deixar de cumprimentar e saudar todos os radialistas pela passagem do
“Dia Mundial do Rádio”, formulando votos que as conquistas já obtidas
por essa tão importante categoria, continuem, e sejam ricamente
abençoada por Deus, a fim de trilhar sempre o caminho de pleno
sucesso e de uma vitoriosa carreira.

Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o art. 132, parágrafo único do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido o Plenário, seja
desarquivado o Projeto de Lei Ordinária nº 255//2018, que dispõe
sobre a inclusão Escolar de estudantes com deficiência, com altas
habilidades/superdotação e com transtornos funcionais específicos nas
instituições de Ensino público e particulares no Estado do Maranhão,
de autoria do Ex-Deputado Estadual Rogério Cafeteira .
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 18 de fevereiro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
EM CONFORMIDADE COM O § ÚNICO DO ART. 132,
DESARQUIVE O REFERIDO PROJETO, SENDO O MESMO
ENCAMINHADO ÀS COMISSÕES COMPETENTES.
EM: 18/02/2019
INDICAÇÃO Nº 152 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de São Bernardo.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 153 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de Axixá.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 154 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de
Araióses.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 155 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de
Anajatuba.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 156 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de
Itapecuru-Mirim.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 157 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de
Presidente Vargas.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 158 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de Matões do Norte.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 159 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de Pirapema.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 160 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de Presidente Vargas.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 161 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca - SAGRIMA, Edjahilson
Souza, solicitando a destinação de uma Patrulha Agrícola para o
Município de Tutóia.
A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os agricultores familiares da região, tendo em vista que a utilização da
patrulha agrícola auxilia no trabalho e plantio do solo, tornando a
colheita mais ágil.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 14 DE FEVEREIRO DE
2019. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 162 / 19
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, a disponibilidade de uma
VIATURA policial para o Município de Araióses.
A adoção da providência acima visa garantir mais segurança
para a população de Araióses, que tem sofrido com o aumento da
violência na região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 163 / 19
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, a disponibilidade de uma
VIATURA policial para o Município de Itapecuru-Mirim.
A adoção da providência acima visa garantir mais segurança
para a população de Itapecuru-Mirim, que tem sofrido com o aumento
da violência na região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 13 DE FEVEREIRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 169 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa,
requeiro a V. Exa . que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Exmo. Secretário de Infraestrutura o senhor
Clayton Noleto e ao excelentíssimo senhor Governador do
Maranhão, senhor Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a concessão 03km de asfalto, através do programa MAIS
ASFALTO, a ser aplicado no povoado Outeiro, zona rural do município
de Cedral.
Nosso pedido se justifica pela crescente necessidade em
conservar e promover a trafegabilidade e mobilidade urbana na referida
cidade. Tal medida visa promover, em vários aspectos, a qualidade de
vida de todos os munícipes.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 14 de fevereiro de 2015. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 170 / 19
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa
Legislativa, solicitamos que a presente proposição seja encaminhada
ao Exmo. Sr. Carlos Eduardo Lula, Secretário Estadual de Saúde,
solicitando o envio de ambulância para atendimento as necessidades
emergenciais no município de Cedral (MA). Nosso pedido se justifica
pela necessidade de melhor atender e proporcionar maior agilidade aos
atendimentos de saúde a população daquele município.
Plenário “Gervásio Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”.
São Luís, 14 de fevereiro de 2019. – VINÍCIUS LOURO – Deputado
Estadual – PR.
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 171 / 19
Senhor Presidente
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Ex. Sr. Clayton Noleto Silva, Secretário de
Estado de Infraestrutura, solicitando a recuperação das vias entre
Alameda I e II no conjunto Ipem Bequimão no município de São Luís/
M A.
A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de recuperação das vias entre as Alamedas I e II, situado no bairro do
conjunto Ipem Bequimão, no município de São Luís – MA, tendo
vista que naquela região onde moram cerca de 3.000 pessoas, existe o
complexo Esportivo do Ipem Bequimão, que tem uma frequência mensal
de 1.300 esportistas que acessam ao complexo, mas que dada as
dificuldades de trafegabilidade no local, muitos estão deixando de
frequentar com assiduidade os projetos esportivos e culturais ofertados
no complexo.
Recebemos a solicitação da diretoria do Complexo Esportivo
Ipem Bequimão, subscrita por assinaturas de moradores daquela
localidade, dando conta de que tais vias carecem de urgente recuperação,
o que torna imprescindível que intensifiquemos nosso trabalho no
sentido de garantir tal solicitação. Neste contexto e nos valendo das
políticas públicas do estado que cada vez mais tem investido em
infraestrutura nos bairros tanto da capital quanto no interior do estado,
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é que procuramos encontrar soluções para tal solicitação. Diante de
todo o exposto, apresento a presente matéria contando com o apoio
ilu stre Governador Flávio Dino, no acolhimento da presente
reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
que possa oferecer educação de qualidade, com ensino técnico e
vocacional aos jovens da localidade.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 174 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº172 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Ex. Sr. Hewerton Carlos Rodrigues Pereira,
Secretário de Estado de Esporte e Lazer, solicitando a construção de
um Estádio de Futebol no município de FEIRA NOVA/MA.
A presente indicação tem como foco demonstrar a necessidade
de construção de um estádio de futebol na sede do município de Feira
– MA, visando anteder as necessidades do município, tendo em vista
que a cidade de Feira Nova - MA, planeja receber diversos eventos
esportivos, bem como com tem o intuito de promover e incentivar a
prática esportiva naquela região, que carece de espaços esportivos.
A prática de esportes é de extrema importância para a formação
física e psíquica do ser humano, contribuindo desde o bem-estar
individual e coletivo até comunicação e interação entre os esportistas,
melhorando a qualidade de vida de quem o pratica. Aliado a isto, a
construção de um estádio de futebol na cidade, garantirá entretenimento
e lazer de um modo geral à população residente no local, fomentará o
potencial esportivo do município que já conta com vários times de
futebol, que inclusive já venceram campeonato regional amador, bem
como gerando renda, movimentando o comércio informal, quando da
realização de campeonatos e outros eventos esportivos. Diante de
todo o exposto, apresento a presente matéria contando com o apoio
ilu stre Governador Flávio Dino, no acolhimento da presente
reivindicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de fevereiro de 2019. - MÁRCIO
HONAISER - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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 da Saúde, Sr. Carlos Eduardo de Oliveira Lula, a
ampliação dos serviços de hemodiálise do Hospital
Macrorregional de Urgência e Emergência de Presidente Dutra,
tendo em vista a unidade apresentar espaço físico e equipe médica
habilitada a atender um maior número de pacientes.
No que se refere à Doença Renal Crônica (DRC), a hemodiálise
é uma alternativa importante para a manutenção da vida do doente
renal, visto que os rins se tornam incapazes de realizar suas funções.
A Região de Presidente Dutra, composta de 16 municípios
(Dom Pedro, Fortuna, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador
Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Graça Aranha, Presidente
Dutra, Santa Filomena do Maranhão, São Domingos do Maranhão,
São José dos Brasílios, Senador Alexandre Costa, Tuntum, Capinzal
do Norte, Santo Antonio dos Lopes e Joselândia), não possui Centro
de Hemodiálise.
Os pacientes renais crônicos residentes nessa região necessitam
se deslocarem por longas distâncias, três vezes por semana, para
realizarem sua terapia renal substitutiva nos municípios de Pedreiras,
Bacabal ou Caxias. Os percursos percorridos são extremamente
cansativos, debilitantes e angustiantes para os pacientes e
acompanhantes.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 175 / 19
Senhor Presidente,

INDICAÇÃO Nº 173 / 19
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 Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado, o Senhor Davi
Telles, promova estudo de viabilidade para a implantação de uma
unidade do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do
Maranhão - IEMA no município de Tuntum, tendo em vista que de
acordo com o relatório do estudo de viabilidade, o referido município
já dispõe do terreno nos padrões exigidos pelo Governo do Estado.
O IEMA é um importante avanço na qualidade de ensino
oferecida pela rede pública. São inúmeros os jovens maranhenses que
vem sendo impactados positivamente pela instalação do Instituto nas
mais diversas regiões do Estado. Neste contexto, a presente indicação
busca atender as demandas dos cidadãos residentes no município de
Tuntum, assim como áreas próximas, a fim de garantir uma instituição

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
Superintendente do Banco do Brasil, o Senhor Álvaro Fertig, para
viabilizar a reativação da agência do Banco do Brasil na cidade de
Dom Pedro, neste Estado.
A agência mantinha uma expressiva movimentação, e desde o
fechamento, aposentados, comerciantes, e a população em geral vem
sofrendo com a falta de serviços bancários, após explosões em ações
criminosas, onde no último assalto a agência foi destruída. Apenas
serviços burocráticos, ao exemplo de cartões, abertura de conta, dúvidas,
entre outros, estão sendo realizados. A instituição financeira exerce
papel de fundamental importância na economia do município.
A população está vivendo um desconforto muito grande e
consequentemente afetando a economia, que já é perceptiva pelos
comerciantes. A reabertura da agência significa um trabalho social muito
importante, que vai alavancar a economia não só de Dom Pedro, mas
de toda a região, além de dar mais comodidade aos munícipes.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 18 de fevereiro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

DIÁRIO DAASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 176 / 19
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência, que depois
de ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, e ao Senhor Secretário de Infraestrutura
Clayton Noleto, solicitando a Construção da Quadra no Colégio
Barjonas Lobão (CAIC), localizado no Jardim América no Município
de São Luís-MA. A referida escola funciona em tempo Integral, e a
quadra é um instrumento muito solicitado pelos alunos para a prática
de esportes.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 13 de FEVEREIRO
de 2019. - Ana do Gás - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 177 / 19
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Art. 152, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência
que seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO,
O EXCELENTÍSSIMO DR. FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO
DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA, DR. CLAYTON NOLETO,
solicitando que seja incluído no Programa “Mais Asfalto”, a Estrada
que liga o Povoado de Santeiro a cidade de Pedro do Rosário, de
aproximadamente 38 km, por se encontrar em péssimas condições
para o trafego de veículos automotores.
O asfaltamento e pavimentação da entrada vai beneficiar os
Povoados de Baías, Barreiro, Capoeira, Sumaúma, São Felipe, Ipiranga,
São Manoel, Santa Rosa (ponte de tábua), Mocambo, Poção Grande,
Santa Maria, Retino, Carro Quebrado, Santa Cruz, Barreto 1 e 2,
Santanhinha, Aguiar, Vila Nova, Três Palmeiras, Borneus, Santo Inácio,
Palmeirinha, Limoal, Piquizeiro, Pau de Cedro, Cajual, Bacurizeiro,
Lajedo.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de
fevereiro de 2019. - Mical Damasceno - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ZÉ GENTIL – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.
III - PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem apartes.
Convidamos o Deputado Pará para compor a Mesa.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhores que fazem
parte da imprensa. Eu ocupo esta Tribuna, hoje, para dizer a todos os
Senhores Deputados de que, na legislatura passada, parece-me, se não
me engano, foi feita uma Comissão de Deputados para ver a situação
em que se encontrava as BRs 135 e 316, principalmente o trecho aqui
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de Perizes, não sei o que foi feito depois que essa Comissão foi verificar
o estado dessas estradas, mas agora nessa legislatura que faço parte eu
pediria ao Presidente que solicitasse ao DNIT uma explicação, a razão
por que aquelas estradas estão da maneira que estão. Ontem mesmo
vindo de Teresina para cá, a esposa do Senhor Sebastião, ex-prefeito
de Santana do Maranhão, capotou, virou, ela e a médica, graças a Deus,
que não houve fatalidade, não houve morte, mas o carro se acabou, a
estrada estava com óleo, o pessoal jogando piçarra nos buracos da
estrada para que pudesse continuar o tráfego. Isso não pode continuar
dessa maneira, porque eu trafego todo fim de semana para Caxias,
como outros Deputados que vão para Teresina, vão para Codó, para
Timon, sofrem as mesmas consequências que eu estou tendo, a estrada
não tem condição de se andar, a BR-135 não tem mais condição de
andar, nós queremos uma explicação para que seja revisto a recuperação
daquele trecho, da estrada que vem acontecendo muitos acidentes. Eu
dei entrada aqui nesta Casa, de um pedido, de um Projeto de Lei
pedindo para que fosse incluído na carteira de identidade o tipo
sanguíneo das pessoas. Senhores Deputados, eu pedi isto porque eu
tenho certeza de que vai salvar muitas vidas. Eu já vi, já assisti em
Caxias, na minha cidade, se perder vidas por falta do tipo sanguíneo,
até que identificasse, a pessoa faleceu, porque não existe meio melhor
do que na carteira de identidade para que seja colocado o tipo sanguíneo
das pessoas para na hora exata de qualquer acidente, na hora exata de
qualquer necessidade, seja dentro de segundos se olhe e verifique qual
é o tipo sanguíneo que a pessoa tem. Porque muitas vezes a pessoa
falece, vai à morte, porque até que se descubra qual é o tipo sanguíneo
já ocorreram coisas, que a saúde não permite que demore tempos para
que seja concluído um tratamento no momento de um acidente, no
momento de qualquer estado em que a pessoa se encontre. Por isso,
entrei com esse pedido, não é só no Maranhão que existe isso. Nós já
temos aqui na Paraíba, na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo já
constando isso. Então aqui no Maranhão entrei com esse pedido,
pedindo aos Senhores Deputados que eu já vi várias pessoas morrerem
ali entre Caxias e Timon por falta do tipo sanguíneo, não sabiam o que
fazer. Quando foram descobrir o tipo, pessoa já havia falecido. Muito
obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Concedo a palavra à Deputada Ana do Gás, por cinco
minutos, sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS (sem revisão da
oradora) - Senhor Presidente, Senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, imprensa, internautas, servidores desta Casa, a todos que
nos assistem pela TV Assembleia, boa tarde. Senhor Presidente,
Deputada Cleide Coutinho, é com uma tristeza enorme que venho
relatar mais um caso de violência contra nós mulheres, principalmente
casos relacionados ao feminicídio. É triste começar a semana com
registros desse tipo de crime. Tivemos um feminicídio no bairro da
Alemanha, aqui na nossa capital, onde a esposa foi assassinada e o seu
marido logo recorreu ao suicídio. É a Maria Célia, de 48 anos, que foi
morta pelo seu esposo, casada há mais de 20 anos. Outro caso de
agressão contra a mulher que ocorreu aqui na nossa capital, foi dentro
de um motel na Avenida dos Africanos, que a mulher estava também
com o seu marido e foi agredida. Outro registro, também de agressão
no nosso estado do Maranhão, foi na cidade de Pedreiras que aconteceu
na Rua Dom Pedro II, no Bairro Goiabal. Segundo as informações, um
homem tentou agredir a sua ex-esposa e ateou fogo na sua residência.
Então é triste, caros colegas Deputados, Deputadas, como mulher,
como parlamentar, como mãe relatar isso aqui nesta tribuna, meus
caros amigos Deputados. São casos noticiados pela imprensa. Temos
outros casos também em que a mulher não denuncia o seu agressor, que
não estão nos jornais, não estão nos rádios, não estão nos blogs, não
estão no Disque Denúncia, mas sabemos que, a cada 11 segundos, uma
mulher é violentada; a cada cinco minutos, é agredida, Deputada Cleide.
Só no ano passado, no ano de 2018, 13 mulheres foram mortas por dia.
Nós precisamos dar um basta. Chega de violência contra nós, mulheres.

18

TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

Precisamos denunciar. Eu faço um apelo a inúmeras mulheres não só
aqui do nosso estado do Maranhão, mas do nosso Brasil inteiro para
que denunciem, que tenham coragem e procurem os órgãos competentes,
pois existe amparo para que esses homicídios, esses crimes sejam
evitados. Mas, falando em coisa boa, Deputado Vinicius, quero aqui,
Senhor Presidente, relatar aos caros colegas, ao povo do estado do
Maranhão, em especial ao povo, aos amigos de Paço do Lumiar, relatar
aqui os agradecimentos ao Prefeito Dutra que, no último sábado,
Deputado Duarte, V.Ex.ª que estava lá conosco, nosso Governador
Flávio Dino, junto com a Secretária de Cidades, Flávia Alexandrina, na
entrega de 513 títulos de propriedades a famílias do bairro Jardim das
Mercês, em Paço do Lumiar. Participaram também desse evento o
vice-governador, Deputado Edivaldo, o Secretário de Estado Marcelo
Tavares, Deputado federal Márcio Jerry, o Deputado federal Bira do
Pindaré, meu colega Duarte Junior esteve lá presente, também o
Presidente da Associação de Moradores do Jardim das Mercês, o Senhor
Manoel Lacerda, que foi uma pessoa fundamental nesse processo
porque realmente atua com responsabilidade cuidando dessa associação
e tendo respeito de toda essa comunidade, autoridades locais e a
comunidade em geral. Antes, 513 famílias viviam há mais de 20 anos
em seus imóveis, sem segurança de posse, mas agora possuem o registro
definitivo para sua moradia. A regularização feita pelo governo do
Estado garante autonomia às famílias e estimula investimentos no seu
imóvel e também para as famílias que foram contempladas. Foi um dia
de vitória, foi um dia de gratidão e pude perceber no sábado as famílias
humildes e felizes que agora são donas de suas casas, podendo garantir
uma herança a filhos e netos, como é o caso das amigas que fizemos um
vídeo ao vivo da Helô, da Luzia e da Sara Raquel, moradoras do Jardim
das Mercês que foram beneficiadas com a entrega do registro definitivo
do seu imóvel. Eu pude perceber a felicidade dessas mulheres,
Presidente. Já para finalizar, eu gostaria aqui de parabenizar o nosso
Governador Flávio Dino por esse importante programa de regularização
fundiária e imobiliária que em seu governo já beneficiou mais de 17 mil
famílias no estado do Maranhão, garantindo o direito à moradia e à
segurança jurídica a essas famílias que vão passar, como eu já havia
falado aqui, para seus filhos e netos. Eu não poderia deixar de relatar
esse grande momento, Deputado Edivaldo, que o Prefeito também de
São Luis, junto com o nosso Governador, também já entregou vários
títulos de terra. Eu quero aqui, por mais uma vez, parabenizar o nosso
Governador Flávio Dino e lamentar as mortes ainda de muitas mulheres
que vão constar, por mais uma vez, nesses dados.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, cinco minutos, sem
apartes.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente César Pires, Primeiro Secretário
Deputado Pará, deputados e deputadas, imprensa, galeria. Eu venho
aqui, hoje, para trazer um abraço ao meu amigo e Governador Flávio
Dino, que fez uma ampla reforma do seu secretariado com muita
inteligência, coragem, competência. Visando dar ao seu segundo mandato
mais efetividade para colher maiores resultados para o povo que o
reelegeu, reconhecendo um grande trabalho que realizou no seu primeiro
mandato. Parabenizo a recondução do meu amigo e nosso colega,
estimado por todos desta Casa, Deputado Marcelo Tavares, que volta
a comandar a Casa Civil do Governo. Destacando, como foi amplamente
divulgado agora também, a nomeação do Deputado Federal Rubens
Júnior como o novo Secretário da Cidade. Cargo que foi exercido nos
últimos quatro anos com muita competência pela a Secretária Flavia
Alexandrina, trabalhadora, competente e, o que é melhor, minha amiga.
Rubens Júnior é um jovem talentoso, estudioso, que começou a fazer
política logo cedo, orientado por seu pai, o igualmente vitorioso exdeputado Rubens Pereira, o Rubão. Quando eu me candidatei a primeira,
vez que eu estive em Matões, eu vi o Rubinho, porque era um menino,
preparando os seus eleitores para o comício que ia acontecer logo
depois. E olhei para ele e disse: “Meu Deus, essa criança vai concorrer
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comigo aqui em Matões.” Mas tudo deu certo. Nós fomos bem votados
e o que é melhor Deputado Edivaldo, ficamos amigos. Aos 22 anos, ele
chegou nesta Casa legislativa e brilhou junto com mais seis deputados,
entre os quais me incluo, que construíram à época um coeso grupo de
oposição e do qual também fazia parte a minha amiga, hoje Senadora,
Eliziane Gama. No meu segundo mandato, tem uma passagem que eu
sempre conto que o nosso ex-deputado Alexandre Almeida não me
perdoava porque quando eu o conheci e conheci Fufuquinha, Eduardo
Braide, naquele mandato, eu disse: “Meu Deus, esse Plenário não vai
ser muito bom, não, porque só tem menino”. E o Alexandre demorou a
me perdoar. “Deputada, eu passei uma semana com raiva da senhora”.
Mas eles me provaram que os jovens são tão competentes quanto nós,
os mais idosos, que tem mais idade. Porque ao lado da inexperiência
que eles trazem tem a vontade de vencer. E foi assim com o Rubinho.
Ele foi eleito deputado federal ao lado do meu marido Humberto
Coutinho. Fizeram uma dobradinha vitoriosa em diversos municípios.
Nos quatro anos de mandato federal, ele repetiu com brilho o
extraordinário trabalho que realizou nesta Casa. Tive a honra de nessa
eleição agora, ao seu lado e em dobradinha, receber votações expressivas
e consagradoras em Caxias, Matões, Peritoró, São Mateus, Coroatá,
São Francisco, São João do Sóter e Aldeias Altas. Percorremos juntos,
na última eleição, estradas, rios, pelo ar, atravessamos Balsas, boa
parte do Centro Leste maranhense, onde o povo e suas lideranças
locais nos abraçavam e disputavam uma selfie mais com ele do que
comigo. Eu ficava com ciúmes, mas ele era novo, charmoso, e todo
mundo queria tirar uma selfie com o Rubens Júnior. Reeleito, então,
com 111.584 votos foi o terceiro mais votado, aqui do Maranhão, para
Câmara Federal, o que cobriu de orgulho a mim, a sua companheira, na
campanha, e a sua mãe, a nossa suplente de Senadora Suely Pereira,
sua esposa Teresa, a quem abraço aqui, que o acompanhava com muita
cortesia, com muita paciência, seus filhos e demais familiares. Sem
falar no Rubão, o senhor seu pai. Ao tomar conhecimento da decisão
do Governador Flávio Dino em nomear Rubens Júnior, fiquei muito
feliz e honrada. Eu o chamo de Rubinho, de neném, mas o neném
cresceu e o neném hoje é um senhor político, uma figura pública
importante, tanto que vai ocupar esse cargo tão importante. O
Governador Flávio Dino, considerado um dos melhores do Brasil, vai
ganhar um auxiliar de primeiríssima linha para engrandecer ainda mais
o seu governo e possibilitar novos patamares para sua vitoriosa carreira,
Rubens Júnior será sem dúvida um dos melhores secretários de Estado
do nosso Governador, creio nele, além de gostar dele, e conheço e sei
de sua extraordinária capacidade de realizações, com mestrado em
Direito Constitucional, o advogado Rubens Júnior tem capacidade
intelectual à altura da nossa liderança maior, que é o Governador Flávio
Dino, parabenizo seu pai, que eu chamo de Rubem pai, o Rubão, Sueli,
Teresa, sua esposa, e também o Prefeito de Matões, Ferdinando
Coutinho, meu cunhado, aliado de todas as horas do nosso novo
Secretário. E sei que com o talento que ele tem vai chegar mais longe,
assim espero, Rubens. Um beijo, tchau.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Vinícius Louro.
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 me traz novamente
aqui nesta tribuna é para falar das estradas, agora há pouco aqui escutei
o discurso do nobre Deputado Zé Gentil, aqui nesta Casa, Deputado,
nós tivemos o nosso primeiro discurso, principalmente falando tanto
das BRs, aqui do Maranhão como das MAs, e o que me chama atenção
e volto a repetir, é que nós andamos no Estado do Piauí e as BRs lá, são
BRs de qualidade, realmente, dignas daquele povo. A gente anda no
Estado do Ceará, da mesma forma, as BRs tudo de qualidade e no
Maranhão é o descaso. Eu fico triste, quando eu rodo todo fim de
semana indo para a nossa região, como agora mesmo, nós mudamos um
pouco o roteiro, fomos à Baixada Maranhense, em Cedral a convite do
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nosso amigo Luís de Moraes, de lá saímos para Conceição de LagoAçu e pernoitamos na cidade de Peritoró. Andando na BR-135 que já
é fato consumado, já é uma BR que é notícia em todo o Brasil, agora
mesmo saiu no Jornal Nacional, Deputado Edivaldo Holanda, o descaso
com a nossa BR-135, que é um caso antigo, não é um fato novo, não é
um caso novo. Na legislatura passada fomos Presidente da Comissão
de Obras e Serviços Públicos desta Casa, nós sabemos que a
responsabilidade das BRs, das estradas federais são dos Deputados
federais, mas nós como cidadãos maranhenses e representantes do
povo deste Estado não poderíamos deixar de levantar essa questão,
justamente para tomar proporção e os Deputados federais realmente
assumam a postura de legislar na causa do povo, se tratando dessas
BRs. Na vez da legislatura passada que fomos, o Presidente da Comissão
de Obras, aqui na Assembleia Legislativa, trouxemos uma audiência
pública, convidamos o senhor Gerardo para se fazer presente a esta
Casa, trazer explicações. Houve um paliativo naquele momento que
foi um tapa-buraco, até reclamei, ele falando que tinha uma empresa,
aliás, um consórcio de empresas, que eram 03 empresas que ficavam
ali nos povoados São Francisco e Santa Rita, mas que não tinham
operacionalização, não tinham efetividade nas conservas, quando se
trata da modalidade de Crema, que é a troca da massa asfáltica. E
fomos testemunhas de que naquele momento a empresa estava fazendo,
vamos dizer assim, um engodo dentro daquele serviço, porque botou
uma caçambinha, acho que do ano “1700 e uns quebrados e lá vai
pedra” e nós reclamamos: cadê a empresa, que o recurso tinha caído no
DNIT, para fazer a conserva? E a gente veio hoje para cá, cada Deputado
vindo das suas bases para sessão hoje à tarde e nos deparamos com
vários carros no prego, com as rodas quebradas, os pneus estourados.
É a única entrada terrestre para a Ilha do Amor, para a nossa capital
São Luís. Dizer que essa estrada, Deputado Zé Gentil, é tão importante
que passa 17.000 carros/dia pela BR-135 para adentrar e sair da nossa
capital ludovicense. E a gente vem aqui novamente, já oficializamos o
DNIT através da Mesa Diretora, abril agora todas as Comissões, já
pedimos agora e demos entrada para que a Comissão de Obras e
Serviços Públicos chame novamente o senhor Gerardo, que é o
Superintendente do DNIT do Estado do Maranhão. Hoje mesmo o
Deputado Josimar de Maranhãozinho já esteve com o Gerardo e vai
trazer a problemática do que está acontecendo para que os Deputados
federais possam, lá em Brasília, chamar o Ministério dos Transportes
para realmente solucionar de vez a questão das estradas maranhenses,
que isso não é novo, repito, não é novo, isso já é antigo. Todas as vezes
a gente traz essa problemática aqui, Deputado César Pires, mostrando
para a população, cobrando das pessoas, das entidades, Deputado
Hélio Soares, e das pessoas que são competentes para realmente
solucionar esse problema. Nós estamos fazendo a nossa parte enquanto
legislador, enquanto Deputado estadual. Repito, é uma
responsabilidade do Parlamento Federal, mas nós como cidadãos e eu
como deputado estadual não poderia deixar de trazer o assunto aqui
para Assembleia Legislativa e cobrar das pessoas realmente para que
possam solucionar o problema. Só para concluir, Senhor Presidente,
que possam realmente dar uma qualidade de vida aos maranhenses
porque é inaceitável outros estados terem rodovias boas, de qualidade,
e o estado do Maranhão não ter essas rodovias. Então, volto aqui a
cobrar, peço aqui novamente que a Mesa Diretora, já fiz isso no passado,
mas agora, no início da legislatura, possa trazer o superintendente
Gerardo aqui para esta Casa por meio da Comissão de Obras e Serviços
Públicos a fim de que a gente possa buscar soluções aqui, cada deputado
cobrando seus deputados federais, para que possam chamá-los e
realmente eles se juntarem para colocar os recursos ou cobrar aqueles
que estão paralisados na BR-135. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Deputado Rigo Teles, cinco minutos, sem direito a
apartes.
O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhores membros da Mesa, Senhoras e
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Senhores Deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, nós temos
que reconhecer o trabalho prestado pelo Secretário de Educação, Felipe
Camarão, em todo o Maranhão, Deputado Hélio Soares. Eu tenho
acompanhado, pelas redes sociais, quase que todos os dias ele está
entregando uma obra para beneficiar a população do Maranhão na área
da educação principalmente, e agora eu que represento o município de
Fernando Falcão, na próxima semana, o Secretário de Educação Felipe
Camarão irá ao município Fernando Falcão entregar cinco escolas dignas,
fora outras obras que já foram entregues no município. Fernando Falcão,
para quem não conhece bem, foi um dos municípios que saíram em
rede social e na imprensa nacional como um dos dez municípios mais
miseráveis do país. Dentre os três do Maranhão, estava Fernando
Falcão, mas hoje a realidade é outra. Discordei na época, e hoje discordo
totalmente mostrando a realidade do município. Fernando Falcão é
uma cidade que está sendo ligada, agora, por meio da MA-272. Está
aqui nesta Casa, nós votamos, acredito que o Deputado Hélio Soares
também, na época que estava aqui votou também, para que a
governadora contraísse o empréstimo junto ao BNDES, e nós incluímos
as estradas, tanto o Deputado Rigo Teles na época como o Deputado
Carlos Alberto Milhomem, Tatá Milhomem, para que fosse incluída
no projeto essa estrada de Fernando Falcão. Também coloquei a MA012, mas tratando de Fernando Falcão, hoje já está quase que ligado,
tem cerca de 80% a 90% já ligado, tem algumas pontes ainda, parece
que 10 pontes nesse trajeto, mais uma estrada de 100 quilômetros
beneficiando o município de Fernando Falcão. E, em Fernando Falcão,
nós temos povoados, principalmente nas aldeias que são mais distantes,
que foi onde veio cair o índice de IDH do município e levou para que o
município tivesse a pobreza, o município de extrema pobreza. E o
Prefeito conseguiu, através de várias emendas parlamentares que nós
também já colocamos, estradas para todos aqueles povoados e aldeias
de Fernando Falcão. Tem povoado distante da sede. Fernando Falcão
está distante de Barra do Corda 100km, a sede. E tem povoado distante
da sede também 100km. Então é muito difícil trabalhar num município
com uma extensão territorial muito grande. Mas o Prefeito Adailton
Cavalcante vem trabalhando incansavelmente e mostrando a realidade.
E recebendo os benefícios do Governo do Estado, do Governador
Flávio Dino, encaminhando ao município de Fernando Falcão. Nós
não poderíamos deixar aqui de reconhecer o trabalho do Secretário
Felipe Camarão, que está levando os benefícios na área de educação
para aquele município. E tenho certeza de que hoje se naquela época a
mesma imprensa que fez, ou a revista que fez a divulgação tivesse o
reconhecimento de colocar que Fernando Falcão pode até ter sido um
dia município de extrema pobreza, miserável, mas hoje não é mais. É
um município que realmente vem mostrando a cara, mostrando realidade
e o povo tendo uma melhor qualidade de vida. Então quero reconhecer
aqui o trabalho do Secretário de Educação Felipe Camarão. Então fica
aqui esse reconhecimento ao Secretário, ao trabalho dele. E também
reconhecer o Governador Flávio Dino por mais uma obra em Barra do
Corda, que está lá preste a inaugurar, que é a reforma do aeroporto de
Barra do Corda. Aeroporto este que já foi pavimentado com asfalto,
Deputado Rafael Leitoa. Aeroporto esse que já teve iluminação, já
pousou vários Boeings da FAB em Barra do Corda. Então com o
tempo e a reforma que não houve, o aeroporto foi destruindo. Hoje
não tem mais asfalto, mas é um dos maiores aeroportos ainda do
Estado do Maranhão. Um aeroporto com aproximadamente 1.600
metros de pistas, que irá receber recursos para que seja asfaltado. Mas
a reforma da sede do aeroporto, que estava lá depredada, que estava lá
abandonada, o reconhecimento pelo Governo do Estado, pelo
Governador Flávio Dino é de reconhecimento nosso também em dizer
que foi reformado aquele aeroporto, que foi reformada a casa do
aeroporto, as dependências do aeroporto, para que Barra do Corda
possa receber qualquer autoridade ou que possa, se um dia necessitar,
uma aeronave de grande porte ser também recebida naquele município.
Então este é um reconhecimento, Senhor Presidente, a quem trabalha
pelo Maranhão.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Duarte Júnior, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Boa tarde, Senhor Presidente. Boa tarde a todos deputados
e deputadas. É com grande pesar que eu utilizo a tribuna desta Casa
para lamentar os fatos que cotidianamente estão ocorrendo e nos últimos
dias ocorreram com a advocacia deste País, com a advocacia deste
Estado. Atingindo diretamente um advogado que é reconhecido por
todos os seus colegas, todos os seus clientes pela ética a qual desenvolve
as suas ações. Deputado Pará, é importante destacar, com base na lei
federal no Estatuto da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil,
a Lei nº 8.906/94 que o advogado é indispensável para a administração
da justiça. E no seu ministério privado, de acordo com o art. 2º § 1º
dessa lei, o advogado presta um serviço público e esse serviço precisa
ser destacada a sua função social. Senhoras e Senhores, nos últimos
dias, o advogado Dr. Santos, foi ilegalmente condenado, preso, por ter
recebido recurso, dinheiro fruto de seu trabalho. O Dr. Santos, que
aqui nesta Casa está presente e merece todo o nosso respeito, pela
forma como ele desenvolve as suas funções, foi preso por dois dias
por ter recebido contraprestação em razão do exercício da advocacia. A
condenação veio do juízo de Santa Catarina e a juíza entendeu que o
advogado Dr. Santos participava de uma organização criminosa. Meu
querido amigo, Deputado Zé Inácio, que também assim como eu nesta
Casa é Deputado, mas também é advogado, diga-se de passagem, que
ele recebeu essa contraprestação formalizada por um contrato e o
juízo lá de Santa Catarina, não perguntou, não quis saber, simplesmente
decretou uma prisão, uma prisão para que um pai de família fosse
preso, para que tão somente depois perguntasse o motivo, houve um
excesso e esse excesso foi demonstrado quando do habeas corpus
impetrado no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, fora deferido a
liminar, a partir do momento que essa liminar decretando a soltura do
advogado Dr. Santos foi deferida, não retornou 48 horas, não retornou
os 2 dias que um pai de família passou na cadeia gerando a ele um
constrangimento, gerando a ele um trauma, um trauma irreparável.
Senhoras e Senhores, a caneta demonstra um poder que nós temos. No
entanto, esse poder deve ser utilizado com bom senso, com
razoabilidade, com base na lei, com base na Constituição. Devemos,
sim, combater o crime com firmeza, com rigor, mas devemos respeitar
os princípios constitucionais, princípios como contraditório a ampla
defesa porque sob o argumento de se combater o crime organizado, se
combater aqueles que, de fato, descumprem a lei, estão deixando perecer
princípios e garantias fundamentais que são frutos de movimentos
sociais que estão descritos na Constituição Federal de 1988. Advocacia
é uma das mais belas profissões, sem advocacia não existe estado
democrático de direito. Dr. Santos, a partir de hoje, o senhor é um
símbolo para advocacia, não apenas maranhense, mas você é um símbolo
para advocacia desse país, um símbolo que precisa ser levado em
consideração, pois foram vários os abusos, foram várias as afrontas ao
Estatuto da Advocacia da OAB, afronta, por exemplo, ao artigo 7º,
onde no seu inciso 2 se destaca que é direito básico do advogado, é
prerrogativa do advogado a inviolabilidade, a inviolabilidade do seu
escritório, do seu local de trabalho. Em nenhum momento, essa
inviolabilidade foi levada em consideração, no momento da lavratura
da prisão não se estava presente um representante da OAB,
prerrogativa discriminada no inciso IV, do artigo 7º do Estatuto. O
inciso IV que diz ter a presença de representantes da OAB, quando
preso em flagrante por motivo ligado ao exercício da advocacia, e não
for respeitado. Fica aqui o meu repúdio, fica aqui minha solidariedade,
fica aqui a minha demonstração de indignação a mais uma afronta aos
direitos fundamentais, às prerrogativas do advogado. Doutor Santos,
conte conosco, conte com esta Casa e tenho certeza que a OAB vai
promover uma sessão de desagravo à altura do dano que foi realizado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Hélio Soares, por cinco minutos, sem
direito a apartes.
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O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de
Ordem) – Presidente, vou fazer aqui, por Questão de Ordem, o que eu
iria falar na tribuna é de grande valia, bastante pertinente, era sobre a
BR-135. Mas meus nobres pares já registraram e por meio do nosso
líder, Deputado Vinícius Louro, líder de nosso Bloco fez o registro
bastante eficaz e eu queria só avisar aos nobres pares aqui que já tenho
uma audiência marcada com o DNIT, em Brasília, para a próxima
semana e quem quiser fazer parte da comitiva, quem quiser nos
acompanhar é uma honra ir mais alguém, principalmente da Comissão
de Transportes, para que a gente possa convocar, pedir auxílio aos
nossos Deputados federais, Senadores, em Brasília para que possamos
arranjar uma solução para esse problema que está só começando o
inverno nosso aqui. Imagina daqui quando chegar o mês de abril, maio,
realmente a BR-135 ficará intrafegável, causando transtornos a todos
os usuários maranhenses. E a outra, eu queria me solidarizar neste
momento com o Dr. Santos e parabenizar o Deputado Duarte pela
defesa que faz aí em nome da Advocacia maranhense, em nome da
Advocacia brasileira. Muito obrigado e declino.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não há questão de aparte, Deputado Vinícius, eu lhe
peço perdão, da sua compreensão, mas ele declinou do seu
pronunciamento apenas para fazer esse registro, e registro registrado.
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem direito a
apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial boa tarde. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá.
Façamos cobrança do Governo federal? Sim, como o Deputado
Wellington faz, das nossas rodovias federais, mas façamos cobrança
também do Governo do Estado, das péssimas condições das rodovias
estaduais, das rodovias que cortam a cidade de Pedreiras, cidade de
Barra do Corda, as demais cidades do estado do Maranhão. Eu vi
alguns Deputados fazendo pronunciamento na manhã de hoje falando
das rodovias federais, mas ninguém falou nada das rodovias estaduais,
ninguém falou nada de fiscalizar e investigar os recursos gastos com
rodovias estaduais. Vamos fazer a fiscalização, vamos cobrar como
foram feitos os investimentos, o dinheiro que foi gasto de um
empréstimo que será pago com o suor do trabalho maranhense. Hoje
pela manhã, mais uma vez os moradores dos bairros Alto Turu I, Alto
Turu II, Alto Turu III e Jardim Turu, mais uma vez fizeram uma
manifestação pacífica, cobrando das autoridades da Prefeitura de São
José de Ribamar e do governo do Estado a falta de infraestrutura, a
situação de abandono e descaso em que eles se encontram. No dia 14
de março de 2016, os moradores fecharam a Avenida São Luís Rei de
França, nós acompanhamos, era um dia de chuva, uma manhã de
segunda-feira, realizamos uma audiência pública, já se passaram três
anos e muito pouco foi feito ou quase nada foi feito. O descaso com
quase 70 mil habitantes na região do Parque Vitória, Alto Turu I, II e
III, Jardim Turu, Parque Jair, em situação de abandono, situação de
descaso. Cobramos sim da Prefeitura de Ribamar e do governo do
Estado por meio da Secretaria de Infraestrutura, mas é um governo que
não tem transparência. Nós temos aqui em nossas mãos um
requerimento que tentamos aprovar nesta Casa, mas que não foi
aprovado. Nós encaminhamos à Secretaria de Infraestrutura no final
de dezembro de 2017, estávamos aguardando até agora acreditando
que o governo teria transparência, mas vamos ter que judicializar,
vamos ter que entrar com habeas data para poder cobrar e solicitar
informações do governo do Estado, entrar com um mandado de
segurança. Nós já denunciamos ao Ministério Público Federal,
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Ministério Público Estadual, Polícia Federal, BNDES, sobre o descaso
com as rodovias estaduais, o dinheiro jogado fora com o Mais Asfalto,
com asfalto vagabundo, imoral, nojento, porco, xexelento, um asfalto
sonrizal. Rodovias de outros países, rodovias de outros estados duram
10 anos, mas as nossas rodovias estão intrafegáveis, Deputado Vinícius
Louro, V. Ex.ª conhece essa realidade ao trafegar de Pedreiras a outros
municípios próximos, rodovias estaduais totalmente intrafegáveis. E
hoje a população foi às ruas reclamar do secretário, reclamar do prefeito
e reclamar do governo do Estado. Quero chamar a atenção e fazer um
elogio, de forma pública, aos líderes do movimento: Alcindo Augusto,
Élida, Michel, James Galhardo, Jeferson, Ednaldo, Marcos, o advogado
Osvaldo, Raimundo, Jean, Jailma, todos são da região do Alto Turu I,
II e III. A senhora Jailma fez uma pergunta para o Vice-prefeito de
Ribamar: “O senhor tem filho? O senhor tem família? O senhor tem
um carro novo? O senhor mora onde?”. Alguns que vêm defender o
descaso da administração do governo do Estado parece que vivem no
mundo da lua, vivem em outro estado. Percorram as ruas do Alto Turu
I, II e III. Nem a Polícia Militar tem condições de trafegar. Nem a
Polícia Militar tem condições de percorrer as ruas, dado o descaso, a
situação de abandono. Quando o cidadão de bem, quando um homem
ou mulher da sua cidade vai às ruas se manifestar, protestar e cobrar é
porque já não aguenta mais. O vídeo de uma situação deplorável de
uma cadeirante tentando se locomover pelas ruas totalmente destruídas
de um governo que não tem transparência. Há uma operação em curso
no Mato Grosso chamada Estrada de Lama. Vamos solicitar de forma
oficial ao Ministério da Justiça e à Polícia Federal que um braço dessa
operação venha ao Maranhão. Cadê o braço da Lava Jato que não veio
ao Maranhão, o braço da Estrada de Lama que não veio ao Maranhão?
Aqui tudo passa impune. As velhas táticas políticas se locupletando
do dinheiro público, mamando do dinheiro público, mamando das tetas
do Governo. Se locupletando, se beneficiando, comprando fazendas,
comprando cabeças de gado, comprando apartamento na Península. Se
locupletando com dinheiro público. Chega, basta. Transparência
nenhuma. Transparência zero. E o povo padecendo. Chega. Maranhão
de verdade, Maranhão da realidade é totalmente diferente do Maranhão
da propaganda e do Maranhão que defendem e do Maranhão que estão
divulgando. É o que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado César Pires,
por cinco minutos, sem direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós. Senhor Presidente Glalbert
Cutrim, Senhores da Mesa, Deputado Pará e Deputada Cleide Coutinho,
Deputado Edivaldo Holanda. Deputado, eu escutei aqui o
pronunciamento dos meus pares numa reclamação constante ou ad
constante em relação às BRs. E até parece que nós maranhenses, nós
deputados só trafegamos por BR aqui. Não ouvi, da parte de ninguém,
as reclamações das MAs tão péssimas, tão precárias, tão mal feitas
quanto às BRs. E por que é que nós deputados só nos apropriamos das
BRs, o que não dá ressonância no ouvido de Bolsonaro, do Ministro
do Transporte, e deixamos de lado as reivindicações do mesmo modo,
Deputada Daniela Tema, que a senhora e eu trafegamos nas vias para
fazer política nesse Estado? Parece até que nossos carros ficam alados
quando passamos pelas avenidas ou pelas estradas MAs. Bem aqui
próximo, bem aqui até chegarmos em Ribamar, reivindicada, criticada
pelos meios de comunicação. E um silêncio franciscano como se nós
estivéssemos dentro de um mosteiro e não dentro de uma Assembleia.
Lamento, Deputada, que quando você vai na Baixada bem aqui do lado,
São Bento/Cajapió, Cajapió/São Vicente Ferrer. Aquilo é estrada que
faça ou possa silenciar nós deputados estaduais? Ou compete a nós
fazermos os trabalhos dos deputados federais? Medo? Não, não
acredito que seja medo. Omissão? Não acredito que essa juventude
seja omissa. Esquecimento? Talvez. Quem sabe venhamos a nos
esquecer. Mas os fatos relevantes também devemos trazer para cá.
Cajapió não tem estrada. E eu faço política lá. São Vicente Ferrer

TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

21

também não tem estrada. São Bento? É uma das piores, Deputado
Edivaldo Holanda. E por que ninguém reclama? E por que ninguém
vem aqui dar voz aos que estão para lá? Silenciar-se diante daquilo!
Senhores, eu vou dizer uma situação, não destruam o Parlamento. Não
destruam um futuro brilhante desta Casa. É um pecado capital que o
tempo poderá fazer muito de nós pagarmos por isso. As estradas, a
MA-026, bem aqui de Vargem Grande até chegar em Timbiras, até
chegar em Codó, é um péssimo estado e ninguém reclama, ou ninguém
faz política em Timbiras? Em Coroatá? Em Vargem Grande? Na estrada
que vai para Peritoró ou é alado ou então se usam helicópteros para
poder trafegar. Por que que ninguém diz nada, Deputado Vinícius Louro
dessas estradas que V.Exa., trafega e faz política com qualidade e V.Exa.
fica rindo, dizendo assim: “O meu Deputado, amigo César Pires, tem
razão”. Mas eu respeito a posição política. Deputada Thaiza Hortegal,
mas eu tenho certeza de que a senhora também anda de carro naquelas
estradas ali, e anda muito, porque é uma política brilhante. Mas eu
pergunto: E de onde vem todo esse silêncio. O que faz ficarmos no
mosteiro de voz calada fazendo um sentimento, eu digo do silêncio,
não sei o que é. Ou as estradas vicinais, as estradas estaduais danificam
nossos carros, mas as estradas federais, aliás, danificam nossos carros,
as estradas estaduais não danificam os nossos carros. Os nossos pneus
parecem fazer leitura, é MA, eu resisto; é federal? Eu vou quebrar.
Agora quero também me associar a essa situação dessa duplicação que
está acontecendo aqui, eu fui uma das primeiras pessoas também, até
Moção de Repúdio eu fiz em relação a isso, aquelas duas carretas que
bateram foi ausência de sinalização, de sinalização e também de um
serviço mal feito inaugurado às pressas quando foi feito que eu me
recusei até a ir, essa, sim, merece as nossas reivindicações, as nossas
denúncias, mas sem também obnubilarmos a nossa mente, ficarmos
cegos, míopes em relação ao que está acontecendo nas MAs, vamos
unir as nossas forças pelas estradas abstraídas em que mãos elas estão,
se estaduais ou federais, o certo é que nós vivemos no mesmo Maranhão
e trafegamos nas mesmas estradas, uns somos cegos; a outras
enxergamos demais. Muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – O Deputado Fernando Pessoa fica inscrito
já para o Pequeno Expediente, de amanhã, devido o prazo já ter
extrapolado.
IV - ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento nº 038/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, foi
retirado de pauta, a pedido do autor. Requerimento nº 039/2019...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso,
por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Pois não, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Nós temos o Requerimento nº 039/2019, de nossa autoria, eu estou
inscrito para discutir o Requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Wellington do Curso, por dez
minutos, com direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, nosso mais
cordial boa tarde. Mais uma vez, ocupamos a tribuna desta Casa e
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fazendo um apelo constitucional ao Governo do Estado, que é ex-juiz
federal, exímio professor de Direito Constitucional, já deu muitas aulas
de Direito Constitucional e Direito Administrativo na Universidade
Federal do Maranhão, conhece tão bem as leis. E no art. 37 da
Constituição Federal é bem claro, quando trata dos princípios da
administração pública. Os princípios básicos que norteiam a
administração pública. Mais uma vez ocupamos a tribuna desta Casa
para solicitar a transparência. Já havíamos solicitado na legislatura
passada, não obtivemos resultado. Na legislatura passada também já
havíamos solicitado outros documentos e continuamos na mesma
empreitada. No ano passado, ou melhor, em 2017 recebemos várias
denúncias na cidade de Imperatriz, da possibilidade de desvio de recurso
público, do superfaturamento de obras públicas e nós fomos à cidade
de Imperatriz conhecer a obra da Beira Rio, em Imperatriz, e lá a
população fazia o questionamento, e ainda o faz, de uma obra que
inicialmente custaria aos cofres do Estado R$ 3 milhões. Só que a obra
após concluída não vale 1/3 do que o Governo do Estado disse que
gastaria com a obra. Ou seja, o Governo do Estado anunciou a obra na
cidade de Imperatriz, a segunda maior cidade do Estado, no valor de
R$ 3 milhões e que a obra não vale R$ 1 milhão, três vezes menos. Mas
a obra consumiu três vezes mais, mais de R$ 10 milhões. Então uma
obra superfaturada, uma obra com indícios de desvio de recurso público.
E quem não deve não teme. Quem disse que não tem problema nenhum
na obra, em Imperatriz, que prove então o contrário. E havíamos
solicitado, em dezembro de 2017, ao Secretário Clayton Noleto, Ofício
n.º 105/2017, com base inclusive na Constituição Federal e na Lei
12.527, que é a lei de acesso à informação, as cópias dos contratados
de reforma e revitalização da Avenida Beira Rio, em Imperatriz. E o
processo administrativo vinculado ao citado contrato, bem como o
devido processo licitatório referente à reforma da obra em questão,
além da planilha de custo da obra e a origem específica dos recursos
utilizados, bem como todas as cópias e notas fiscais. Até hoje não
chegou nada ao gabinete. Até hoje não tivemos resposta por parte do
governo do Estado e da Secretaria de Infraestrutura. Vamos ter que
judicializar para ter as informações e, se for o caso, entrar com um
mandado de segurança e improbidade administrativa contra o Secretário
de Infraestrutura do Estado do Maranhão. Na mesma linha, o nosso
requerimento de hoje, Requerimento de n.º 039/19, pelo qual nós
solicitamos ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão,
Jefferson Portela, as informações referentes à quantidade de viaturas
adquiridas ou alugadas e os seus respectivos valores pelo Governo do
Estado do Maranhão nos anos de 2015, 2016, 2017, 2018 e também
2019. Bem como suas placas, chassis e os órgãos ou unidades para
onde foram destinadas e suas respectivas cidades. Senhoras e senhores,
o Governo do Estado está fazendo uma ampla campanha, em todo
Maranhão, divulgando no jornal que ele diz que tem o maior efetivo da
história, 15.000 policiais. Nós já solicitamos a informação ao Governo
do Estado para que mande à Assembleia Legislativa o verdadeiro efetivo
da Polícia Militar, da Polícia Civil e de agentes penitenciários, bem
como a previsão de aposentadorias para 2019. Nesse mesmo jornal de
divulgação do Governo do Estado, material gasto com dinheiro público,
o Governador Flávio Dino também diz que mais de 1000 viaturas
foram entregues. Nós, como fiscais do dinheiro público, as nossas
atribuições parlamentares para as quais fomos eleitos, nós estamos
aqui solicitando à Mesa que conceda a possibilidade de serem
fiscalizadas essas viaturas. Queremos que o Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Segurança, informe a quantidade de viaturas
compradas ou alugadas de 2015 até agora, bem como chassis, placas e
unidades e organizações militares que receberam essas viaturas.
Deputado Wellington, essa fiscalização procede. É uma reivindicação
da população que está cansada de olhar, pelas ruas de São Luís e pelo
interior do estado, placas de Teresina, placas de Manaus. Essas viaturas
são do Estado ou só alugadas? A que custo? E mais, o cidadão
maranhense tem o seu veículo emplacado em São Luís, emplacado no
Maranhão e recolhe os tributos para o Estado, e as viaturas utilizadas
pela Polícia Militar do Estado do Maranhão têm placa de Teresina,
têm placa de Manaus, portanto não estão recolhendo o imposto para
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o Estado do Maranhão. Quanta incoerência! Quanta demagogia. O
cidadão maranhense tem o seu veículo abordado por uma blitz, que não
é para fiscalizar os itens de segurança, não é para verificar se o carro foi
adulterado ou foi alterado, não é para verificar o documento do motorista
e muito menos para verificar em uma blitz da Lei Seca se ele ingeriu
algum tipo de bebida alcoólica, mas com o único objetivo, subtrair o
bem do cidadão, com um único objetivo, apreender o bem do cidadão.
O Palácio dos Leões, que é também conhecido como o Palácio dos
Leilões, já apreendeu mais de 60 mil veículos, carros e motos de
maranhenses. E já levou a leilão mais de 15 mil carros e motos de
maranhenses. E, senhoras e senhores, estamos com uma ação tramitando.
Por quê? Em um determinado período de mais de seis meses não havia
convênio do Governo do Estado do Detran com a Polícia Militar para
que pudesse fazer blitz e apreensões de veículos. Isso vai gerar um
grave problema para o Estado, porque o cidadão teve seu veículo
apreendido e essas apreensões estavam sendo feitas de forma ilegal,
sem o convênio do Governo do Estado por meio do Detran com a
Polícia Militar. Todos os veículos deverão ser devolvidos. Mas como
se o Governo do Estado já fez caixa e já utilizou esse bem do cidadão
para leilão? Então, senhoras e senhores, como pode o cidadão andar
corretamente? O seu veiculo comprado e emplacado no Estado do
Maranhão, e a Polícia Militar do Maranhão e a Secretaria de Segurança
Pública têm veículos rodando, circulando por todo o Estado com placas
de Teresina, com placas de Manaus. Nem para o Estado do Maranhão
fica o imposto. Senhoras e Senhores na Mesa, solicitamos a benevolência
para que possam aprovar o nosso requerimento solicitando
transparência ao Governo do Estado e que informe a quantidade de
viaturas adquiridas ou alugadas, bem como o respectivo valor do aluguel
da compra nos últimos cinco anos e onde estão essas viaturas, as
placas e os chassis dessas viaturas, qual a unidade, qual a delegacia,
qual o batalhão. Porque é inadmissível que nós tenhamos propaganda
do Governo do Estado dizendo que tem quinze mil policiais. Estamos
aguardando a confirmação. E dizendo que tem mais de mil novas viaturas
rodando. Estamos simplesmente exercendo nosso papel parlamentar,
que é de fiscalizar a aplicação do dinheiro público e fiscalizar o
Executivo. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente. E
solicitamos a benevolência da Mesa para que nós possamos ter
aprovado o nosso Requerimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Vou ler novamente o Requerimento.
Requerimento nº 039/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?
A SENHORA DEPUTADA CLEIDE COUTINHO - Pelo
indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT COUTINHO – Como vota o Deputado Pará Figueiredo?
O SENHOR DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo
Indeferimento.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Indeferido.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Senhor Presidente, uma Questão de Ordem, Deputado Wellington do
Curso.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Pois não.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só para que eu possa confirmar, por gentileza. Então a Mesa votou
pelo indeferimento das informações?
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Isso, correto.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Ok, vou respeitar a decisão da Mesa. E mais uma vez o Governo do
Estado pela falta de transparência. Mas eu gostaria de solicitar a V.
Ex.ª que colocasse na Ordem do Dia para que a gente possa ouvir o
Plenário por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Fica incluído na Ordem do Dia de amanhã o
seu recurso, além dos Requerimentos nº 043/2019, de autoria do
Deputado Zé Inácio Lula, Requerimento nº 045/2019, de autoria da
Deputada Dra. Helena Duailibe e Requerimento nº 046/2019, de autoria
do Deputado Duarte Júnior.
V - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Rafael Leitoa, por trinta minutos,
com direito a aparte.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, aqui em exercício, Deputado Glalbert
Cutrim, Senhoras e Senhores colegas Deputados, galeria, imprensa,
povo do Maranhão. Senhor Presidente, eu venho aqui a esta Tribuna
para que a gente possa sempre que utilizar, não só a Tribuna, mas os
meios de comunicação, que tragamos informações reais, verdadeiras,
porque é compromisso com a sociedade, com o povo do Maranhão,
nós, principalmente que fomos constituídos como Deputado Estadual,
as informações de cunho verídico, os dados reais, para que a gente
apenas não use ou a Tribuna, os meios de comunicação com palavras
soltas, sem um fundamento técnico, sem um fundamento científico, ou
aquilo que a gente está falando é realmente aquilo que está ocorrendo.
Porque o que nós vivemos hoje é o mundo das fake news, você diz uma
coisa aqui que vai espalhando, vai espalhando e de repente aquela
informação falsa vira verdade. Nós acabamos de passar por um período
eleitoral, onde nós sabemos que muita gente votou acreditando em
fake news, a grande verdade do País, hoje, é essa. Agora há pouco, eu
estava numa reunião, lá na Procuradoria-Geral de Justiça, e uma fake
news que se espalhou no País todo, “que todo preso recebe o auxílio
reclusão”. Isso é uma das maiores fake news criadas nesse País. Menos
de 1% dos presos recebe auxílio reclusão, e é um benefício pago por
quem contribuiu com carteira assinada, mas a fake news que espalha
no País é que existe uma bolsa presidiária. Então, nós devemos ter
cuidado com aquilo que a gente fala, para que a gente não incorra em
erros ou de forma desatenta ou de forma proporcional, não sei se o
colega Deputado Adriano Sarney, tentou fazer nesse fim de semana
com um artigo que escreveu “Maranhão está na UTI”, o título do
artigo, e aqui eu quero ler um trecho do artigo do nobre colega, que ele
colocou o seguinte: “Poucos anos atrás, a saúde de nosso Estado era
um exemplo para todo o Brasil. Na época, pela primeira vez, na história
do Maranhão e do Brasil, a sociedade preferia o atendimento público
ao serviço privado. O povo preferia as UPAs, em detrimento dos
hospitais particulares. Entretanto, esses foram tempos que ficaram
para trás. Hoje, a realidade é muito diferente”. Deputado, a população
do Maranhão, sempre teve acesso à rede pública de saúde, pouco mais
de 5% da população no Maranhão tem acesso a plano de saúde, então
a saúde que o povo do Maranhão tem acesso é a saúde pública. Isso
nunca existiu no nosso Estado, principalmente no passado. Então,
infelizmente, o que nós temos do passado recente, do Governo,
inclusive passado que administrou o Estado mais de 16 anos, são
índices catastróficos que nos envergonham, como: taxa de mortalidade
infantil, como falta de saneamento, como renda per capita a pior do
país, índice de analfabetismo, são esses índices que a gente tinha no
passado aqui, que em 04 anos a gestão do Governador Flávio Dino
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alavancou esses índices, como a renda per capita, como a taxa de
mortalidade infantil que saiu de 16,48 para 15,74. Avanços, alguns
grandes, outros tímidos, mas houve avanços. E está acontecendo
avanços, em apenas 04 anos e não os longos anos que o grupo do
Deputado governou o estado do Maranhão. Então a gente precisa
trazer esses pontos, mas com a verdade, com o debate equilibrado que
esta Casa merece. Tenho o maior respeito pelo Deputado Adriano,
inclusive o acho um excelente Deputado que trabalha, sempre vem às
sessões, discute, mas o Deputado se equivocou nesse artigo. E eu não
poderia deixar passar que esse artigo do O Estado do Maranhão fosse
algo verdadeiro, que não é. Então voltando aqui ainda para o artigo,
quero ainda colocar mais um trecho do artigo. Na semana passada o
fechamento repentino de um hospital, em Matões do Norte, escancarou
não apenas a desordem na saúde pública, mas também um completo
despreparo das autoridades. O Governo do Estado fechou a unidade
de saúde e demitiu os profissionais sem nenhum tipo de aviso prévio.
A população também não foi informada. Alguns dias depois foi
anunciado uma reforma emergencial que mais parece desculpa.
Deputado, é aquela história, aquilo dito várias vezes para quem não
conhece... o Governo fechou o hospital. O que nós passamos aqui, eu,
o Deputado Yglésio, o Deputado Wendell Lages, os Prefeitos alguns
dias discutindo já o futuro daquela unidade, que teve que ser suspensas
as atividades para uma reforma. E hoje eu passei inclusive mais uma
vez na frente daquele hospital que se encontra em reforma. Ocorre que
além da reforma ser necessária e urgente, é preciso também que o
Estado, os municípios façam uma discussão da sistematização da rede
de saúde. Porque no passado foram construídos hospitais para talvez
dar alguma justificativa político-eleitoral em todo o Estado, em algumas
regiões do Estado de 20 leitos. Hospitais que não se sustentam,
hospitais que não podem receber recursos da União e quem estuda um
pouquinho de SUS sabe disso, que os hospitais credenciados têm que
ter no mínimo 50 leitos e são hospitais que estão aí ao custo do Estado.
Porque agora nós temos uma rede estruturada, temos hospitais
macrorregionais entregues e funcionando e há essa dificuldade dos
hospitais de 20 leitos que precisam ser remodelados para que a gente
possa dar a sustentabilidade da rede estadual de saúde. Então, Deputado
Adriano, o que trazemos aqui hoje na tribuna são essas informações
para contrapor esse artigo, para que essas palavras soltas não sejam
transformadas, por várias vezes ditas e repetidas, em verdade. O debate
sobre essa rede está ocorrendo de forma ampla, democrática com os
municípios. Nós já tivemos inclusive duas reuniões com toda a rede
que ali pertence aquele hospital e, se for necessário, vamos fazer com
toda a rede do Estado, evitar funcionamento dela para que a gente
possa definir os perfis. Porque está aqui o Dr. Yglésio que sabe, hospital
que quer fazer tudo acaba não fazendo nada. A gente precisa ter os
perfis das unidades. E aqui em quero colocar ainda no debate do artigo,
mais um aspecto que o deputado descreveu: “Tudo isso está acontecendo
por causa da inoperância do governo que permitiu o fechamento da
Maternidade Maria do Amparo, o mesmo governo que abandonou o
Materno Infantil e o deixou impossibilitado de prestar atendimento
naquele dia”. Um trecho do artigo do deputado. Deputado, o Hospital
Universitário Materno Infantil é da UFMA, é um hospital federal, não
é de responsabilidade do Governo do Estado, como é que o Estado
pode abandonar uma unidade que não é dele? Hospital Materno é de
competência da União, apesar, óbvio, de estar no território do Estado,
mas o Estado não pode gerir algo que não é dele. Como você pode
abandonar algo que não é seu? E aí, deputado, é que eu lhe convido
para que a gente possa fazer um debate transparente e concreto, mas
verdadeiro. V.Ex.ª não pode escrever que o HU não é de competência
do Governo do Estado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Rafael Leitoa, Deputado Wellington do Curso. Depois me
conceda um aparte por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Com o maior
prazer. Então, para continuar aqui, realmente esses pontos têm que ser
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discutidos e debatidos, mas de forma clara. Se em um passado recente,
os municípios do interior conviviam com inaugurações de hospitais,
contratações de médicos e enfermeiros, verbas suficientes para cuidar
dos seus pacientes em suas cidades, hoje o que se constata são grandes
e pomposas solenidades divulgadas maciçamente pela mídia governista
para entrega de ambulâncias, ou seja, muita propaganda e poucas ações
de uma política de saúde séria e eficiente. Mais uma vez esses dados
que o deputado traz aqui não condizem com a realidade. Veja só a
nossa rede, Deputado Adriano. Em quatro anos, 10 hospitais foram
entregues ao povo do Maranhão. Em quatro anos. Mas hospitais que
realmente prestam serviços de forma regionalizada e eficiente e que
estão aptos inclusive a receber os recursos federais, não esses que
estão aí com essa dificuldade de operacionalidade. Só para citar as
unidades, as 10, vamos lá: Pinheiro, Caxias, Imperatriz, Santa Inês,
Bacabal, Balsas, Chapadinha, Colinas, Hospital do Servidor que
também foi entregue, o HTO. Então essas unidades foram entregues
diferente do que V.Ex.ª afirma com relação a esse artigo. Só para lhe
colocar alguns dados do que essas inaugurações, essa alavancada de
serviços trouxe para a população do Maranhão, em 2014 as unidades
estaduais realizaram 9 milhões e 800 mil procedimentos. Em 2018
foram realizados 13 milhões e 500 mil procedimentos. Em 2014, foram
realizadas 31.696 cirurgias. Em 2018, 64.400 cirurgias. Um aumento
de mais de 200%. Ainda para complementar os dados, deputado, as
internações em 2014 foram de 78 mil ao passo que, em 2018, 122 mil,
um aumento de 56%. A população adoeceu? Não. A população não
adoeceu. O que faltava era uma rede que pudesse atender o nosso
Estado. Se hoje a gente senta coma as autoridades do estado do Piauí,
hoje nós somos motivo lá de orgulho, porque o Piauí deixou de atender
a grande maioria da população maranhense. Ainda atende de forma
pactuada, de forma séria a questão da urgência e emergência da regional
de Timon e a parte oncológica dos municípios ali adjacentes. Essas
pessoas, Deputado, infelizmente estavam num vazio invisível, sem
um atendimento. E hoje a realidade é completamente diferente. Ao
contrário daquilo que você escreve. Então esse discurso que existe essa
procissão de ambulâncias existiu, mas no passado. Hoje o Estado é
parceiro dos municípios. Já foram entregues mais de 100 ambulâncias
para diversos municípios. Inclusive esse programa continua no ano de
2019. Voltando aqui ao artigo, eu quero colocar que, além destes dados
da alavancada na saúde, nós recentemente fomos reconhecidos de forma
internacional que o tratamento da saúde do Maranhão melhorou. E eu
quero ler um trecho aqui para V. Ex.ª e para os nobres colegas de uma
matéria da Organização Pan-Americana de Saúde, o escritório regional
da Organização Mundial de Saúde - OMS - para as Américas, sobre o
marco histórico de um ano sem morte materna na região de Balsas. Os
nobres colegas da região de Balsas sabem do que estou falando. E aqui
está um trecho da reportagem: “A mortalidade materna é um grave
problema de saúde pública. Há cada quatro minutos, uma mulher perde
a vida no mundo por causas evitáveis relacionadas à gestação, ao parto
e ao puerpério. Na regional de saúde de Balsas esse cenário tem sido
diferente. No dia 28 de dezembro de 2018, a localidade completou um
ano sem causas de morte materna. E hoje já está há mais de 400 dias
sem óbitos maternos. O avanço foi alcançado graças ao trabalho
conjunto feito pelas Secretarias de Saúde do Estado e dos municípios
envolvidos em parceria com a organização Pan Americana de Saúde/
Organização Mundial de Saúde, OPAS/OMS, e o Conselho Nacional
de Secretários de Saúde o CONASS”. Inclusive essa mesma Organização
Mundial já sinalizou que vai sistematizar essas ações desenvolvidas
em Balsas que levaram esse marco histórico, para que a gente possa
desenvolver não só em outros estados como em outros países. Ou seja,
a nossa saúde, hoje, é um motivo de orgulho para nós maranhenses.
Obviamente que a saúde do nosso Estado, como em todo o país, é um
grande gargalo e um grande desafio. Nós temos que ainda melhorar
muito, mas em apenas quatro anos muito já foi avançado, muito já foi
feito. Inclusive referendado, homologado, aprovado pela população
do Maranhão que reconduziu o Governador Flávio Dino no primeiro
turno nas eleições do ano passado. Então eu quero deixar claro aqui
que não é a saúde do Maranhão, Deputado Marco Aurélio, que está na
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UTI, mas essa forma como o Maranhão era tratado, e que não existe
mais. Ela já saiu até da UTI. Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Deputado Rafael, como líder do Governo, gostaria de solicitar,
já estava preparando um requerimento, mesmo assim eu vou fazê-lo,
até para que nós tenhamos no mundo jurídico a documentação, caso
necessário precisemos judicializar. Mas eu gostaria de solicitar a V.Exa.
a ata do Conselho Estadual de Saúde que foi consultada e autorizada o
fechamento do Hospital para a reforma e o comunicado aos profissionais
de saúde, são 250 profissionais de saúde, desde enfermeiros, técnicos
de enfermagem e outros profissionais e aproximadamente de 15 a 18
médicos. Então, primeiro, essa Ata do Conselho Estadual de Saúde.
Dois, quando o comunicado do Governo do Estado da reforma do
Hospital, e aí eu vou justificar esse meu segundo pedido, Deputado
Rafael Leitoa, ninguém lá sabia dessa reforma. Eu estive na cidade de
Matões do Norte, estive reunido com médicos e com enfermeiros e
técnicos de enfermagem, o médico disse que ele estava nos eu
consultório, pediram que ele fosse à direção e quando ele voltou a sala
dele estava trancada e ele disse que precisava retirar as coisas dele da
sala e disseram que ele não podia mais voltar lá e entrar, ele teve que
ameaçar que iria derrubar a porta, arrombar a porta, para poder pegar
os seus materiais, Dra. Cleide Coutinho que é médica, Dr. Yglésio, Dr.
Leonardo Sá, isso é grave, gravíssimo, o médico foi chamado à direção
do hospital e depois foi impedido de voltar à sua sala, ele ameaçou que
iria arrombar a porta se não abrisse, para que ele pudesse tirar o seu
material. Relato de técnicos e auxiliares, que ficaram com os materiais
presos, isso porque o técnico e o auxiliar às vezes fica com receio de
bater de frente com a administração, de perder o emprego e ficarem
com os seus pertences fechados. Então, eles não sabiam da reforma,
então o meu segundo pedido é com relação a data que o Governo do
Estado disse que iria fazer essa reforma e o comunicado oficial para
médicos, enfermeiros e para a população. V. Ex.ª que está defendendo,
com certeza, sabe que lá tem uma abrangência de 14 municípios e
aproximadamente 400 mil habitantes. E o governo disse que vai mudar
o perfil, mudar o perfil para a Policlínica e aí sai de um hospital que
atende 14 municípios, aproximadamente quatrocentas mil pessoas e
muda o perfil para Policlínica. Ou seja, os cidadãos de Itapecuru, de
Vargem Grande, de Cantanhede, das cidades próximas, sairão das suas
cidades, gastarão dinheiro para ir fazer exames, solicitar exames na
Policlínica, pelo menos, essa é a ideia do perfil. Três, com isso vai
superlotar, eu creio e eu preciso até ouvir a Comissão de Saúde desta
Casa, inclusive os médicos que atuam nesta área, doutor Yglésio, que
foi diretor do Socorrão, por muito tempo, nós acreditamos e ouvimos
alguns médicos da Associação dos Médicos, do Sindicato dos Médicos,
que vai sobrecarregar o Socorrão I, Socorro II por conta do fechamento
desse hospital, na verdade fazia esse atendimento, lá cidade de Matões
do Norte. E quem tem um carro, um gol, um unozinho que tem condições
de sair da cidade de Matões do Norte para ir a Itapecuru, para Alto
Alegre, para Coroatá, tudo bem, mas e aquele que não condições de
sair nem da cidade de Matões do Norte, se Vossa Excelência não sabe,
a cidade de Matões do Norte não tem ambulância, e aí vão sair como?
Vão ser atendidos como? Recebemos muitas denúncias, vamos repassar
essas denúncias para a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, já fizemos a representação do Ministério
Público e da Promotoria de Saúde para OAB e vamos fazer também,
chegar à Comissão de Saúde da Assembleia tão logo ela esteja em
funcionamento. Mas tenho esses dois pedidos a V. Ex.ª, se essas
questões foram tratadas no Conselho Estadual de Saúde do Estado do
Maranhão. Era o que eu tinha para o momento, Deputado Rafael,
muito obrigado pelo aparte.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Deputado, um aparte
depois.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Vou conceder
agora, Deputado, que em seguida eu finalizo, porque só temos dez
minutos.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (aparte) - Obrigado
pelo aparte, Deputado Rafael Leitoa. E obrigado até mesmo por esse
pronunciamento, que é muito oportuno nós levantarmos esse tipo de
situação que, a meu ver, e aí repito mais uma vez, é precário em nosso
Estado. V. Ex.ª apenas afirmou muito daquilo que venho falando durante
os 04 anos do meu primeiro mandato de Deputado estadual. Toda a
rede instalada de saúde, aliás, o maior investimento de que o norte e
nordeste já teve em toda a sua história foi o Saúde é Vida, na época da
Roseana Sarney. E o programa da Roseana Sarney proporcionou a
construção de... primeiro prometeu 70 hospitais. Ah, tudo bem, não
conseguiu 70, mas conseguiu 60, 50, é muito hospital. É o maior
programa que o norte e nordeste já teve, a nível de instalação de rede
hospitalar. Pena que, infelizmente, nosso grupo político não sabe
debater e não é tão expert em comunicação como é o governo comunista.
Porque um programa desse deveria ser mostrado mais vezes na
televisão. Cinquenta hospitais, todos esses hospitais macrorregionais
que V. Ex.ª diz, a rede instalada que V. Ex.ª fala tanto, é uma rede que foi
instalada e concebida na época da Roseana Sarney. Esses hospitais,
todos eles tiveram as suas obras começadas, iniciadas, o recurso, muitos
deles com recursos do BNDES também e que foram concebidos na
época da Roseana Sarney, no programa Saúde é Vida do Governo
Roseana. A diferença é que no programa Saúde é Vida existiam também
hospitais de 20 leitos. Existiam os hospitais macrorregionais, que são
esses que o Flávio Dino apenas inaugurou, mas existiam também os de
20 leitos para dar apoio às microrregiões, à pequenos municípios.
Esses sim o Governador Flávio Dino não deu continuidade. Ele deu
continuidade aos macrorregionais que estavam no projeto Saúde é Vida,
mas não deu continuidade aos pequenos de 20 leitos, o que acarretou
uma série de problemas, que eu relato aqui no meu artigo, que são as
procissões de ambulâncias. Claro que o Governador Flávio Dino teve
que agilizar ambulâncias para todos os municípios. E o mais simbólico
de todos são aqueles municípios que têm hospitais de 20 leitos que
foram fechados e que receberam ambulância do Governo Flávio Dino,
porque aqueles municípios vão precisar de ambulância, porque o
hospital ali não mais funciona. No Governo Roseana, ela enviava R$
150 mil a R$ 200 mil para esses hospitais de 20 leitos. No Governo
Flávio Dino, zero. Muitos desses hospitais fecharam e os que estão
abertos estão sendo bancados pelos municípios. Então não vejo nenhum
programa de rede instalada, porque a tal da rede instalada com os
macrorregionais já foi articulada e feita pelo Governo da Roseana Sarney:
o de Pinheiro foi feito pela Roseana Sarney, o de Santa Inês e vários
outros que faziam parte dessa grande rede não foram implementados
ainda, mas precisam ser implementados. Então essa é uma discussão
que é muito boa e nós levantarmos aqui. O que diz respeito ao hospital
de Matões, é claro que eu tive que citar o hospital de Matões, porque
foi tanto trabalho, deputado, tanto trabalho para que a gente pudesse
receber informações do governo, transparência do Governo que até
hoje, claro, que o povo não acredita e aí não sou eu que estou falando
isso, é o povo e também vários representantes do povo. Aqui, semana
passada, vieram dezenas de vereadores representando os 14 municípios
que vão ser atingidos pela questão do fechamento do hospital e que
estão nada mais, nada menos do que representando o povo, não o
Deputado Adriano ou seja lá o que for. Então faltou transparência.
Falta transparência. Até hoje nós não sabemos se aquilo vai virar uma
policlínica ou não. Então nós precisamos saber. E hoje o fato é, e aí eu
gosto de trabalhar com fatos, é que o hospital está fechado. Dizem que
existe lá uma obra. Eu cobrei a placa, cobrei a licitação, cobrei o motivo
da obra, e até hoje não dizem por que vai ter essa obra. É adequação
para quê? Vai virar uma policlínica? Vai deixar de ser regional? O que
vai acontecer com aquele hospital? E para finalizar, Senhor Presidente,
senhor deputado, eu queria dizer o seguinte, essas ambulâncias que o
governador mandou para esses municípios e mandou porque fechou os
hospitais de 20 leitos, tendo sido o responsável por fechar o hospital,
vários deles, por falta de apoio, da mesma forma do caos da maternidade
também que foi por falta de apoio do Governo do Estado. O que corre?
Ocorre um fato divulgado em toda mídia do Maranhão, o Secretário
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Municipal de Saúde que também é Lula, Lula 01, Lula 02, esse também
se chama Lula, o Secretário Municipal de Saúde, que é aliado do Governo
Flávio Dino, reclamou e disse que isso vai acarretar em uma procissão,
em outras palavras, de ambulância, que eu coloquei no meu artigo, do
interior para cá. Ora, se fecham hospitais no interior, é claro que essas
ambulâncias vão chegar à capital e é claro que essas ambulâncias vão
chegar também infelizmente, deputado, ao Piauí novamente. Se hoje
elas não estão no Piauí, como V. Ex.ª mesmo está falando, é só por uma
razão: pelo sucesso do programa Saúde é Vida que construiu e, na
época da Roseana, as coisas funcionavam. V.Ex.ª cansou de falar aqui
outras críticas que eu fiz a outras maternidades, V.Ex.ª esqueceu de
falar aqui no artigo, já que nós estamos discutindo, debatendo sobre as
UPAS, que antes existia um tratamento em nível de saúde privada nas
UPAS e vários preferiam ir às UPAS a ir a hospitais privados, mas
hoje nós estamos vendo as UPAS com falta de medicamentos. Essa é a
realidade do Maranhão. Então eram essas as minhas palavras, Senhor
Presidente, Senhor Deputado. Aguardo atenciosamente a sua resposta.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado Rafael,
V.Ex.ª me permite?
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Claro,
Deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) – Só
fazendo alguns esclarecimentos aqui, pegando esse gancho da fala do
Deputado Adriano em referência a esse artigo. Eu vou falar de maneira
retrospectiva, iniciando por essa questão da UPA. Não custa nada
lembrar que, em 2013, eu era o Diretor do Socorrão I em São Luís, e as
UPAS naquela época não recebiam pacientes do município. Por exemplo,
se ia para o Socorrão, ele não tinha direito de chegar à UPA. O sistema
de saúde estadual, na época comandado pelo o Ricardo Murad, tinha
uma aberração, um anacronismo, que era muito maranhense. Era um
sistema de saúde estadual que fazia urgência e não se comunicava com
o município. E a gente não sabia como isso aí funcionava. O fato é que
é muito mais tranquilo você dar uma suposta qualidade quando você
faz uma triagem de atendimento. E isso é fato. Outro fator que é
interessante a considerar no decorrer da explanação do Deputado
Adriano é a questão da rede que foi implantada. Foram implantadas,
segundo ele, cinquenta hospitais. Nessa conta, eu lembro claramente
porque eu já fiz há uns quatro ou cinco anos atrás um estudo a respeito
disso, colocaram lá como hospital o Pan Diamante, colocaram toda a
reforma de unidade do Estado menor. Não foram propriamente cinquenta
novos hospitais. E eu gostaria até de receber do Deputado Adriano,
sem qualquer cinismo ou coisa parecida, na verdade em uma maneira
bem republicana mesmo, a relação dos hospitais. E não tem nenhum
sarcasmo nessa minha afirmação, não. É para receber, porque eu lembro
bem que não eram cinquenta hospitais. E lembro bem que, naquele
período, o Maranhão crescia 6%, 7 % ao ano o PIB. O Deputado
Adriano é economista. Ele é graduado, bem formado, uma pessoa
inteligente. E a gente respeita e tem uma convivência muito harmoniosa
com ele aqui no dia a dia. Mas a gente sabe que é muito fácil você
trabalhar com orçamento em franca expansão como era o orçamento do
Maranhão naquele período, crescendo 6%, 7%. E se eu não me engano,
teve ano que o Maranhão cresceu 8%. E você começar a inflar a estrutura
hospitalar sem obedecer critérios. O problema não é você não ter
aberto hospitais. Eu pelo menos sou muito realista e justo quando eu
digo que até a passagem do Ricardo Murad na Secretaria de Saúde, que
foi o responsável pela implantação desse Programa Saúde é Vida, teve
importância. Não vai se negar nunca que não teve importância, porque
teve os seus marcos históricos. Houve com certeza. Mas o que também
foi feito foi de uma maneira que eu classifico como irresponsável. Não
tem sentido você colocar hospitais tão perto um do outro com cidades
ali distantes com tão pouco. E hospitais que não têm financiamento,
porque não adianta você colocar no mundo se você não tem condições
de fazer o sustento do hospital em longo prazo. Então a gente tem que
ter responsabilidade. Quem está aqui no Legislativo aprova a peça
orçamentária todo ano. Tem que olhar para o orçamento e ver o que
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está acontecendo. Tem que saber o que o Estado está fazendo em
termos de saúde para daqui quatro, cinco ou dez anos não está tendo
que tirar aposentadoria dos nossos servidores. Então quem se propõe
a estar nesta Casa Legislativa por vezes tem a necessidade de se desarmar
da veste política e de algumas hipocrisias. Sejamos sinceros nisso aí. E
dizer que entende a situação que o Estado passa. O Maranhão teve
retração aí nos últimos anos do PIB, porque a gente está em meio a
uma crise ainda internacional com efeito retardados, por sermos um
estado primariamente agrícola, mineração e dependente de consumo de
commodity no exterior. China começou a reduzir aceleração de
crescimento. Ainda está acelerado, mas reduziu. Então o Maranhão
busca sobreviver neste momento. E de fato nós, apesar de todas essas
dificuldades, o que aconteceu? Um, dois, três remanejamentos. Um
hospital que entrou para reforma. E eu falo aqui novamente: temos que
fazer o “mea culpa” e admitir que não foi bem comunicada essa reforma
do Hospital de Matões, mas o principal é: o hospital não está fechado.
Nós estamos buscando um perfil para ele. Um perfil que faça com que
o Governo do Estado, em longo prazo, a despeito de qualquer crise
econômica que venha a se superpor, no decorrer da régua do tempo,
que o hospital tenha realmente a possibilidade de se manter, que os
salários possam ser pagos, que as equipes possam ter seus direitos
trabalhistas respeitados, colocados todos em dia. Isso aí é que a gente
espera. Então, não adianta aqui, Senhores, essa discussão de “aumentou
rede, diminuiu rede, fechou hospital”, porque saúde não é apenas abrir
leito hospitalar, existe toda uma metodologia de trabalho que faz com
que o paciente possa demorar dois dias, três dias ou 15 dias dentro de
um leito. Um leito que poderia ser ocupado por 10 pacientes num mês
às vezes é ocupado por um, dois se ele não for bem gerenciado. Então,
o que eu vejo hoje é uma tentativa de melhorar a gestão, e a gente tem
que debater é isso, como melhoramos a gestão. Foi observado aqui a
fala do Secretário Lula Filho, que eu considero que foi uma fala no calor
da emoção porque é um gestor muito responsável, bem intencionado e
que falou essa coisa das procissões, ora, vamos ver o hospital de
Matões tem só 20 leitos, a maioria desses pacientes, em Matões,
internados, eu falo porque eu já trabalhei no Hospital, até o mês de
dezembro, trabalhava lá. É um hospital de 20 leitos que a maioria dos
pacientes são pacientes de cirurgias eletivas. Ali não é um polo de
urgência, então melhorando o sistema de regulação, você mandando
para os hospitais mais próximos, garantido ao acesso das ambulâncias,
na região, você consegue melhorar o trabalho e fazer com que um
hospital que gasta, por mês, cerca de 1,2 milhão de reais, que para ter
ideia, era o que o Socorrão 1 faturava na época que eu estava como
Diretor lá e provavelmente é muito parecido, porque a tabela SUS ela
está congelada desde aquela época, 1,2 milhão de reais um Hospital de
20 leitos, isso é uma incongruência, você consegue melhorar a gestão
em vários outros hospitais na proximidade, você consegue melhorar a
densidade dos serviços das especialidades ofertadas, você consegue
melhorar quando faz uma boa gestão a qualidade da assistência. Então,
muito mais do que discutir um leito aberto, um leito fechado, nós
temos de discutir o padrão de saúde e o padrão de gestão que a gente
quer dar ao sistema. Deputado Rafael, obrigado, são estas as minhas
considerações.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu agradeço
o aparte, Deputado Yglésio, bem salutar até pelo conhecimento.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Rafael, eu gostaria de um aparte, mas sei que o tempo de
V. Ex.ª está encerrando, já encerrou.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Eu vou
solicitar ao Presidente da Casa que encerre o Grande Expediente e
convoque o Tempo dos Blocos e aí V. Ex.ª como líder do Bloco, porque
pela ordem o nosso Bloco é o 1º.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco
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Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Rafael pelo tempo
completo. Eu quero só, Deputado Rafael, antes de V. Ex.ª continuar o
discurso fazer o registro da presença em plenário do Vereador de São
Luís, Vereador Martins. Com a palavra, o Deputado Rafael.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Concedo um
aparte ao Deputado Marco Aurélio.
O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(aparte) - Deputado Rafael, talvez seja muito ruim pregar durante
muitos anos algo que V.Exa. pensa que é uma verdade e depois o povo
negar aquela máxima que V. Ex.ª tanto defendeu, ficaram 4 anos negando
todo trabalho que o Governo Flávio Dino fez no Estado do Maranhão,
e ao final o povo consagrou Flávio Dino com quase 60% dos votos
válidos do povo maranhense. Não é simplesmente porque a pessoa
fala e acredita que aquilo é uma verdade, que o povo entende que aquilo
é uma verdade. É muito claro, Deputado Vinícius. V. Ex.ª anda em
qualquer região, qualquer indicador social, se fizer um comparativo
com os governos que eles tiveram, o Maranhão está melhor, e o povo
reconheceu isto. Observe que no momento extremo de vontade de
mudar, de todo o Brasil, no momento de negação à política, inclusive
muitos foram pegos nessa onda e foram levados e não mais voltarão,
muitos, e nesse momento Flávio Dino se reafirma como o maior líder
do Estado. E aí não é por discurso, não é porque ele seja bonito não, é
pelo trabalho, gente. E aí de repente alguns fazem monólogos e nesses
monólogos tentando resgatar o que falaram durante 04 anos, mas o
trabalho se impõe e o trabalho fala mais alto. Construir o prédio de um
hospital é algo que é importante, manter esse hospital é que é o desafio.
O Deputado Dr. Yglésio falou muito bem, sobretudo no momento em
que os recursos, que vêm para o Maranhão, são reduzidos. Mantenham
um hospital, um hospital igual o de Imperatriz, o macrorregional com
07, 08, 09 meses de funcionamento é o dinheiro que seria para construir
o prédio. E como é que inventa que tem financiamento, que tem dinheiro
do Ministério para manter todos esses hospitais, seja o HTO, sejam
os hospitais macrorregionais, sejam os regionais, a exemplo de Balsas,
de Chapadinha. Tem dinheiro que vem suficiente da União? Não tem,
gente. Eles estão funcionando com o esforço mesmo do governo, porque
tem priorizado essa política de saúde. É o ideal? Não, não é o ideal.
Mas ninguém tem também a situação ideal. Às vezes esse discurso de
negar o que tem sido feito, eu ouvi antes de V. Ex.ª um pronunciamento
falando, por exemplo, da Beira Rio de Imperatriz. A Beira Rio de
Imperatriz mudou o conceito no que diz respeito a convivência da
cidade. A cidade não tinha opção para aonde ir, aí o Governador Flávio
Dino reconstruiu a Avenida Beira Rio. As famílias estão na Beira Rio
todos os dias. Os hábitos, sejam eles de convivência, sejam da prática
de atividade que melhora a saúde, a cidade mudou o conceito, a
quantidade de investimentos que se instalou e que não tinha na Beira
Rio, agora você tem uma opção. Você tem quem vive hoje ali fazendo
locação de uma bicicleta, de um skate, de patins, de um patinete, com
alimentação. A economia criativa se fortaleceu no entorno da Beira
Rio. A maior praça para eventos públicos do Maranhão é na Beira Rio
de Imperatriz, a maior praça aberta. A Maria Aragão, aqui em São Luís,
que tem 10.000m², só essa praça da Beira Rio são 20.000m², só a área
de eventos com a concha acústica, inclusive este projeto foi o
aterramento de uma lagoa, não constava no projeto inicial, e o governo
acrescentou ao projeto inicial e por isso teve aumento de custos com
uma área de mais de 43 mil metros quadrados que foi totalmente
reconstruída. Aí é preciso não ser de Imperatriz para maldizer uma
obra dessas, para tentar encontrar defeitos. É muito mais fácil negar do
que fazer, Deputado Rafael. Negar é muito fácil. Você chega, faz, se
dedica! Agora o mais importante é que quem julga é o povo e o povo
deu resposta de quem deveria continuar com o trabalho. E é este trabalho
que continuará norteando o rumo do governo Flávio Dino nesses
próximos quatro anos. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu agradeço o
aparte, Deputado Marco Aurélio. Só para pontuar aqui os apartes,
Deputado Wellington do Curso, a Secretaria não tem esses registros
que V.Ex.ª falou, conversei com o secretário, de pertences trancados.
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Acho que, se não tiver algum meio legal do servidor e se foi algo
orientado pela direção, foi de maneira equivocada e aí a Secretaria deve
apurar isso, mas afirmo que, desde seu primeiro pronunciamento sobre
essa situação, conversei com o Secretário Carlos Lula e o mesmo
informou que não houve essa situação e que, se tiver havido, é apurar
essas situações para poder obviamente reparar essa situação. Deputado
Adriano, infelizmente o que o ex-secretário de Saúde, Ricardo Murad,
desenhou para o Estado do Maranhão foi de maneira equivocada e
reafirmo: a regionalização da Saúde não foi idealizada pelo governo da
ex-governadora, ela foi pensada ainda na gestão do Governador Jackson
Lago que inaugurou o Socorrão de Presidente Dutra, cuja gestão foi
interrompida para continuar esse programa. A verdade é que quem
entregou e quem está custeando e quem está mantendo os hospitais é
o Governador Flávio Dino nos últimos quatro anos. Os hospitais que
V.Ex.ª citou, eu estive na inauguração de praticamente todos, eu sou
deputado de 2015 para cá, então não foi a gestão passada que fez a
implementação dessa rede. Se antes o dinheiro ainda sobrava para
poder enviar 100, 150 mil para os hospitais de 20 leitos, que na verdade
hoje alguns hospitais que têm esse perfil apresentam um custo bem
maior para o Estado, como é o caso do Hospital de Matões do Norte,
hospitais que têm que ser redesenhados, por quê? Se os macrorregionais
estão abertos, quem abriu os hospitais foi o Governador Flávio Dino.
Quem está custeando é essa gestão. Um hospital, o custeio de um
hospital desses, em um ano, talvez menos do que foi o valor para ser
construído, ou seja, gastam-se 20 milhões na construção, gastam-se
30, 40 para mantê-lo aberto durante o ano todo funcionando. Então, a
avalanche financeira de recursos, obviamente quem está sofrendo é
essa gestão, é a situação atual pautada, como bem falou o Dr. Yglésio,
nesse período de recessão econômica que o país todo enfrenta. Qual é
o governador que está abrindo hospital no país? Só o Governador
Flávio Dino que abriu um hospital de trauma e inclusive iniciou as
obras do Hospital Macrorregional de São Luís, que vai iniciar com 100
leitos de UTIs, terá 100 leitos de UTIs dentro do hospital, mas o
projeto todo é para 400 leitos do hospital. Então a rede que está agora
fun cionando precisa ser rediscutida de forma democrática e
participativa. O deputado falou que nós não sabemos ainda se vai ser
policlínica, porque ainda não foi definido. Há inclusive a discussão de
um consórcio intermunicipal para que os prefeitos também ajudem de
forma financeira o funcionamento do hospital e também o seu perfil.
Claro que é pauta e está na prioridade do Governo a abertura das
policlínicas para ajudar também os municípios e a população do
Maranhão. Mas não significa dizer, já de pronto, que o estado bateu o
martelo na decisão de ali ser uma policlínica, porque ainda está em
discussão com os secretários municipais, com o COSEMS, com toda a
rede interessada. Só o pontual debate que o Dr. Yglésio trouxe aqui,
muito bem pontuado, de que na verdade a situação das UPAs é uma
situação nacional, que também é uma situação de triagem, como bem
falou. Até porque ele é da área, conhece. E, Deputado Marco Aurélio,
é realmente isso que a gente veio aqui hoje: é rebater aquilo que se diz
com frequência, que muitas vezes não ecoa. Mas, como bem falei no
início do meu pronunciamento, a gente tem que combater sempre as
fake News. Porque alguém, alguns que proferem as fakes news acham
que aquilo pode ter resultado, como às vezes há um resultado. Aquela
máxima de que uma mentira contada várias vezes acaba se tornando
uma verdade. E a gente tem sempre que fazer o contraponto com muito
respeito e tranquilidade. Até porque o Governador Flávio Dino está
respaldado na vontade de 60% do povo do Maranhão para continuar o
trabalho que vem desenvolvendo em todas as áreas.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, Deputado Wellington novamente, já que o
senhor está pegando o tempo do bloco agora.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - As áreas
sociais que estão sendo desenvolvidas no Estado do Maranhão. Não
entendi, Deputado Wellington?
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O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Como o senhor renovou o tempo. Acabou o tempo do Grande
Expediente. O senhor está renovando o tempo agora. É o tempo do
bloco? Eu queria, se o senhor pudesse me conceder, novamente um
aparte, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Claro,
Deputado. Pode falar. Fique à vontade.
A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Eu
também queria depois um aparte, Deputado.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Pois não,
Deputada Helena.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Muito obrigado, Deputado Rafael Leitoa. Deputado Rafael
Leitoa, primeiro, quando o senhor voltou com meu aparte, o senhor só
me trouxe uma das respostas. Eu tenho certeza que é porque V.Exa.
não tem ainda. E V.Exa. só falou com relação aos pertences de médicos
e funcionários que ficaram retidos no hospital. E aí V.Exa. falou também
que o Secretário ia verificar, averiguar para poder reparar. Reparar ou
retaliar? Porque todos têm medo de retaliação. E é por isso que talvez
não tenham registrado boletim de ocorrência e assim por diante. Mas
isso é um outro questionamento. Aí eu fiz o questionamento que eu
queria só para V.Exa. não esquecer: cópia da ata do Conselho autorizando
ou comunicando a reforma ou fechamento do hospital. Eu tenho certeza
que V.Exa. anotou ainda. Está anotado com certeza. Dois é a cópia do
documento determinando o fechamento do hospital, quando foi que
ele deu ciência aos servidores, deu ciência aos funcionários. Porque eu
vou entrar no pretérito. Eu vou entrar durante a campanha. Em momento
algum o Governador Flávio Dino falou para a população de 14
municípios e 400 mil habitantes que iria fechar o hospital de Matões
do Norte. Eu creio que talvez se ele tivesse falado isso para a população,
talvez tivesse mudado alguma coisa na mente das pessoas, na cabeça
das pessoas ao votar. Porque um outro detalhe muito importante
também, que eu não quero crer, mas ouvi de várias pessoas da população
de Matões do Norte e de municípios próximos, que era retaliação do
Governador Flávio Dino por ter sido mal votado naqueles municípios.
E eu fui verificar realmente a votação e constatei que em três, quatro
daqueles municípios lá próximo realmente ele levou uma taca. Mas eu
acredito que não seja isso, não. Eu acredito que o Governador faça
retaliação só com Oposição, só com político. A população não tem
porque pagar por isso. Eu tenho certeza que jamais o Governador iria
fazer isso. Mas só para o senhor não esquecer: a cópia da ata do
Conselho autorizando ou determinando o fechamento, reforma do
hospital; a cópia da documentação que o Governo do Estado ou
Secretário comunicou o fechamento do hospital, ou se já foi só depois
que fecharam. Porque só para V.Exa. entender, só comunicou ou chegou
ao nosso conhecimento, a comunicação e o fechamento no dia primeiro,
depois que a população fez uma manifestação, queimou pneus na BR
é que foi feita a comunicação e o fechamento no dia primeiro. Mas eu
aproveito também, só para concluir, para ficar mais completo o meu
questionamento, a cópia da licitação e o processo licitatório da reforma
do prédio, por gentileza, e mais um detalhe, por que não tem nenhuma
placa lá? A placa que tem lá e eu fui lá tem: “Estamos em obra”. Mas
não tem a fonte de recurso, se é do Tesouro Estadual, se é do recurso
federal, a empresa, o valor da obra, o prazo de entrega. E aí, por último,
e eu já falei, é que infelizmente o Governador Flávio Dino não teve a
transparência e nem comunicou à população, tão logo ele assumisse
novamente o segundo mandato, ele ia fechar o hospital que abrange
quatorze municípios e mais de quatrocentos mil habitantes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputada
Helena, por favor.
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A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUALIBE
(aparte) - Deputado Rafael, eu acho que a saúde é uma coisa tão grave,
tão séria, que nós precisamos ter maturidade para não utilizá-la, de
forma irresponsável. Então foram muito os ganhos e são muitos os
ganhos que acontecem hoje no Estado do Maranhão, isso todo mundo
reconhece e nós precisamos encarar e enfrentar: como continuar
crescendo e como adaptar a gestão, já que nós precisamos de gestão e
de financiamento. Então eu acho esse debate, desde que começaram os
trabalhos e nós estamos aqui pontuando coisas, falhas, mas nós temos
que dar a nossa contribuição, porque quando você na saúde, você faz
noventa e nove, mas não faz um atendimento, mas aquele atendimento
é uma vida para aquele familiar ele é muito importante. Então, nós
precisamos, de qualquer forma, evitar que a gente não faça só os 99,
nós precisamos fazer os 100. Eu hoje quando cheguei aqui procurei até
o colega Deputado Yglésio e disse para ele: Deputado, nós precisamos
como médicos, eu acho que nossa contribuição maior será nós todos
médicos irmos até o Secretário de Saúde e ver o que ele está pensando
para este novo momento, por quê? É desta forma que nós vamos
continuar. Como foi colocado aqui, muitos hospitais como este de
Matões, talvez não tenham condições de continuar da forma como
estavam, porque se o hospital tem um faturamento, não é que se vá
pensar em faturamento, mas a gente tem que pensar também no
financiamento, e ele, provavelmente, deve receber 100, 200 mil e na
verdade não tem nenhum credenciado pelo SUS e gasta 1,2 milhão, está
na cara que isso não pode continuar, e nós vamos continuar sempre
faltando medicamentos para hepatite C, faltando medicamentos para
alta complexidade, e isso é que não pode acontecer, nós temos que
entender o conjunto para poder fazer funcionar de forma harmônica.
Então, eu sugiro que a gente realmente passe a dar uma contribuição
mais efetiva, não podemos ficar, foram muitos ganhos, nós temos aqui
também um grande... nós, no Maranhão, quase 90% utiliza rede SUS,
você pode na verdade pagar uma consulta numa clínica popular, mas
na hora que o profissional te pede: “eu preciso de uma ressonância, de
uma tomografia, de ultrassonografia”, ele vai correr para rede SUS, e
esse financiamento fica insustentável. É diferente de outros Estados
como do Sul que tem um financiamento que só 60% da rede, que
procura a rede SUS e outros têm planos de saúde, no Maranhão é
diferente. Se você for ver mais de 90% da população utiliza a rede
SUS. E cadê o acompanhamento do financiamento? Há quantos anos o
Ministério da Saúde não repassa, não vem realmente adequando esse
financiamento para o Estado? Então é inteiramente impossível o
Governo do Estado bancar com a saúde sozinho. Então precisamos
sentar com o Secretário de Saúde, entender esses gargalos, entender
esse financiamento, apontar, ver quais são as saídas para que a gente
possa contribuir. A população que nos elegeu e que está realmente
esperando alguma coisa é muito bem atendida, muitos são bem
atendidos, mas outros podem não ser atendidos porque é impossível,
quando você não está dando conta, de atender 90% da população do
estado do Maranhão. Então acho que temos aqui é que avançar e eu
inclusive sugeri ao colega que nós médicos, principalmente, mas aqueles
também que já foram gestores que têm, de alguma forma, como contribuir
que a gente agora vá para um debate de contribuição. Porque não
vamos ficar aqui nos digladiando quem fez, quem não fez. Todo mundo
que fez ou que não fez, fez pensando em acertar. Eu não acredito que
ninguém sente para brincar com a saúde das pessoas. E aqui também eu
quero colocar a respeito do Secretário Lula Filho. Se ele fez algum
comentário infeliz, quantas vezes nós podemos fazer quando estamos
diante de uma pressão? Então não vamos julgar ninguém, nós temos é
que ajudar. As pessoas, principalmente que procuram o serviço de
saúde, são pessoas que estão precisando muito. Sexta-feira à noite, eu
estava no Hospital Socorrão vendo uma criança de 11 anos que precisava
ser atendida, fazer uma cirurgia de apendicite. Então qualquer drama
de saúde, qualquer atendimento de saúde envolve pai, mãe, avô, a
população. Nós precisamos é encontrar soluções e reafirmar que a
saúde já avançou muito e precisa avançar mais. Nós estamos aqui para
dar a nossa contribuição.
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O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Obrigado,
Deputada Dra. Helena Duailibe. Para finalizar, Presidente e colegas,
porque a gente já está com quase uma hora aqui na tribuna. Dizer o
seguinte, que infelizmente, não sei se o objetivo era realmente acertar,
até porque o Ministério da Saúde pediu que a gestão anterior não
construísse esses hospitais que não recebiam o financiamento. Mas a
pauta, a Dra. Helena falou bem pontual, que precisamos nos unir para
que aumente esse teto financeiro da saúde para o estado do Maranhão,
Dr. Yglésio. Porque essa questão da PeGás, a questão do teto macro
per capita do Maranhão é um dos mais baixos do país e a gente precisa
melhorar esse recurso federal para que a gente possa sustentar toda a
rede hoje instalada e aquelas que ainda estão por abrir, como algumas
outras unidades que o governo ainda irá abrir. Eu acho que o debate
esta Casa pode ajudar muito em sintonia com a bancada federal, a
pressão do governo federal para aumentar o teto da saúde no Maranhão
que nunca foi atualizado e com isso a gente passa a perder recurso,
deixa de atender realmente toda a nossa rede e a gente fica aqui
padecendo. Porque o Ministério sempre coloca que é uma questão
técnica e na verdade a gente sabe que, por exemplo, o Estado vizinho,
querido Piauí, aumentou repentinamente o teto macro da saúde e o
Maranhão ficou para trás. Acho que agora a união das classes políticas,
tanto federal quanto estadual, é primordial nessa situação para que a
gente possa continuar sustentando a rede de saúde do estado do
Maranhão. Então, Senhor Presidente, eu agradeço aos apartes aos
colegas nesse debate importante. Dizer ao Deputado Wellington que
eu não lhe respondi porque obviamente eu não vou ter esses documentos
aqui na mão, mas também que nós vamos trazê-los. E dizer que longe
do Governador Flávio Dino fazer qualquer tipo de perseguição. O
Governador Flávio Dino foi eleito em 2014 com o apoio apenas de 20
prefeitos e todos os municípios maranhenses foram contemplados
com as políticas sociais do governo. Vamos melhorar o debate. Esse
debate apequenado do deputado, infelizmente, não cresce e não faz
bem ao povo do Maranhão. Muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Gostaria de utilizar
os cinco minutos do tempo da liderança do PV rapidamente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano, o Deputado Vinicius
Louro tinha acabado de me pedir já pelo tempo da liderança. Logo
após ele, eu convoco V.Ex.ª. Deputado Vinícius Louro, pela liderança
do Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN, por cinco minutos, sem
apartes.
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 a esta tribuna
é para fazer uma reflexão e certamente fazer uma prestação de contas
ao povo do Maranhão no tocante ao pronunciamento do Deputado
César Pires há pouco e ao pronunciamento do Deputado Wellington
do Curso. Quando nós trouxemos a discussão em favor da população
do Maranhão, principalmente daquelas pessoas que vivem no interior
e usam as BRs e as MAs para alcançar as suas localidades e
principalmente vir à capital maranhense, a capital de São, a Ilha do
Amor. Aqui, Deputado César Pires, Deputado Wellington do Curso,
logo assim que nós assumimos esse novo mandato, meu primeiro
pronunciamento, além de agradecer pela votação que nós fizemos em
todo o Estado do Maranhão, foi para pedir ao Governador do Estado
que a gente pudesse fazer uma força-tarefa e que a Secretaria de
Infraestrutura, com seu Secretário Clayton Noleto, também pudesse
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agora começar o tapa-buraco nas MAs, principalmente na região do
Médio Mearim. Nós pedimos, e foi logo atendido, Deputado César
Pires, a MA-119, que liga o povoado de Independência, no município
de Peritoró, até Lago da Pedra, passando ali por Lima Campos,
Pedreiras, Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande,
Lago dos Rodrigues, Lago do Junco, chegando a Lago da Pedra, que
também já foi concluído o tapa-buraco do povoado Cariri, no município
de Igarapé Grande, a Esperantinópolis. Então eu gostaria só que Vossas
Excelências, os parlamentares, se atualizassem no tocante ao assunto
porque o Governador Flávio Dino vem trabalhando, mesmo com
dificuldade, tentando amenizar, no período de crise, no período chuvoso
que estão caindo aí as águas no estado do Maranhão. Então, ele vem
trabalhando e eu sou testemunha, as estradas estão lá já com operação.
No caso do Cariri, povoado de Igarapé Grande, já foi concluída até o
município de Esperantinópolis e, no povoado Independência até Lago
da Pedra, o asfalto já vai passando com o tapa-buraco no município de
Lima Campos. Então a gente tem atuado bastante no tocante às rodovias
do Estado do Maranhão. E eu quero aqui trazer à tona, ainda mais as
MAs que nós pedimos agora. E nós aproveitamos até agora quando
andamos lá na região do Deputado Hélio Soares, onde fui muito bem
recebido, Deputado lá...
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Mandei
preparar camarão de primeira linha para V. Ex.ª lá, por isso que foi bem
tratado lá.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Foi verdade.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - E tanta,
quantas vezes V. Ex.ª quiser ir lá conhecer o nosso litoral está à
disposição.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - E eu vou
dizer a V. Exa.: gostei muito. E já marquei lá que vou ficar definitivamente
indo todas as semanas, de quinze em quinze dias, porque eu vejo ali
que é uma região que precisa ainda mais de auxílio de alguns
parlamentares. E nós estamos lá levando o nosso trabalho para lhe
ajudar na região ali da Baixada e principalmente no tocante à cidade de
Cedral.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) - Por
isso que eu tenho orgulho de V. Ex.ª. ser do PR também.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Obrigado,
obrigado, Deputado. Então nós agora estivemos lá na cidade de Cedral
a convite do nosso amigo Luís de Moraes. Estivemos lá com o prefeito,
com o presidente da Câmara no primeiro dia legislativo. Isso eu vou
trazer à tona. E já fizemos Indicações no tocante da MA-206, que liga
Pinheiro a Cururupu, Pinheiro a Mirinzal, Mirinzal a Cururupu e de
Cururupu a Apicum-Açu. Fizemos, posteriormente, a Indicação da
MA-326 de Conceição do Lago Açu a Lago Verde, e a BR-316. como
também a que eu comentei agora, a MA-119, de Peritoró a Lago da
Pedra, a MA-381, de Joselândia a Pedreiras, a MA-012, que já foi
concluído o tapa-buraco do povoado Cariri a Esperantinópolis, a MA119, de Paulo Ramos a Lago da Pedra, a MA-247, de Trizidela do Vale
a São Luís Gonzaga. E isso é uma reivindicação que nós fazemos desde
a época que eu fui vice-prefeito de Trizidela do Vale. E continuarei a
fazer essa reivindicação, como a BR-135, de Peritoró a Presidente
Dutra, e a 135, de Alto Alegre a São Luís. Fizemos também a Indicação
da MA-008, do Povoado Zé Chicão a Vitorino Freire, e em cima da BR
316, de Santa Inês a Maranhãozinho. Então, Deputados aqui presentes,
nós não fechamos os olhos para as MAs aqui no Estado do Maranhão.
Muito pelo contrário, eu tenho que vir aqui agradecer o Governador
Flávio Dino, agradecer o Secretário Clayton Noleto, que tem nos
atendido. E nós sabemos que ninguém pode fazer tudo ao mesmo
tempo, mas o Governador está fazendo muito pelo Maranhão. Mas eu
tenho que agradecer, porque no período chuvoso está lá a empresa. E

TERÇA-FEIRA, 19 DE FEVEREIRO DE 2019

29

eu quero aqui também agradecer o Senador Weverton Rocha e agradecer
a coragem destemida do proprietário da empresa Eduardo DP, porque
mesmo no período chuvoso... Porque nós sabemos que essas conservas
se tornam mais caras, Deputado Rafael Leitoa, quando são realizadas
no período chuvoso. E o Governador com muita coragem vem realmente
trabalhando, principalmente na Região Médio Mearim. Então tem que
agradecer. E tenho certeza que esse serviço, esse trabalho irá se estender
em outras regiões. Irá ser feito em todo o Estado do Maranhão, porque
uma coisa o Governador é, muito grato, principalmente com toda a
população do Maranhão que lhe deu aí 60% de aprovação para esse
novo mandato.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Adriano, por cinco minutos pelo
tempo da Liderança, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Boa noite, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, imprensa.
Senhor Presidente, eu estou muito satisfeito com o nível da nossa
discussão, acredito que se nós conseguimos aqui manter esse nível
dessa discussão, daqui para o final dos 4 anos, nós vamos engrandecer
muito esta Casa. Estou achando que o nível está melhor, melhor do que
na última legislatura e inclusive tivemos aqui uma, vamos dizer assim,
uma iluminação da Deputada Helena Duailibe que provavelmente vai
ser a Presidente da Comissão de Saúde e ao seu aparte ao líder do
Governo, achei muito interessante. Muitas vezes, nós ficamos muito
apegados a questões políticas, quem fez aquilo, quem fez isso. Eu
acho que a fala da Deputada Helena Duailibe veio a engrandecer esse
debate, dizer: “Não, nós tivemos avanços, avanços no passado. Estamos
tendo boa vontade”, segundo ela. “E precisamos debater”. Eu acho que
esse é o caminho. Eu acho que o caminho é esse. Vamos debater aqui
nesta Casa a problemática. Não adianta a oposição chegar e apontar os
dedos e falar que a saúde está pior. Que é o que a oposição acha. A
oposição realmente acha que a saúde está pior. Mas e a solução? Já do
lado do Governo, está na hora do Governo também assumir que a
saúde está pior e buscar a solução, então a Oposição tendo a flexibilidade
para atacar de forma construtiva e o governo tendo a humildade de
admitir que existe uma crise na saúde, e aqui nas entrelinhas dos apartes
e discursos, isso foi o que a Oposição e Governo quis dizer, tanto os
Governistas falaram que realmente precisa de recurso, precisamos de
mais recursos para a saúde quanto a Oposição tentou levantar também
um discurso proativo, então eu acho que esse é o momento, Deputado
Rafael, da gente trazer, foi muito boa essa argumentação, foi muito
bom esse debate, eu acho que nós precisamos no âmbito talvez da
Comissão de Saúde, que a gente possa ter um raio X com, vamos dizer
assim, transparência da situação da saúde em nosso estado. O Governo
não tem que ter vergonha de dizer que vai fechar o Hospital de Matões,
mas ele tem que dar a informação e a transparência para a população,
“vou fechar o hospital de Matões por isso, isso e aquilo” para que a
gente possa trabalhar essa questão na Assembleia e tentar todos ajudar,
agora fica um governo que não dá informação, que se esconde, que faz
um marketing político, agora se existe um problema de recursos para
saúde, o que o Governo então vai fazer agora o macrorregional em São
Luís, já se existe um problema? Então, se existe um orçamento para
saúde que está lá e nós estamos vendo nessas discussões que o governo
não tem condição de custear esses hospitais que estão no interior do
Estado, como é que ele vai custear um hospital na capital? Pode ter,
vamos debater. Ele vai eliminar hospitais no interior para custear um
na capital? Para desafogar a capital? Então é esse o debate, não que eu
estou sendo contra ou a favor, mas temos que ter esse debate, porque
senão vamos ficar nesse ‘chove e não molha’. A oposição fazendo o
seu papel de oposição, porque realmente a questão dos hospitais no
interior está pior, e o povo sabe disso, não é só a oposição que está
falando, mas o povo que vive diariamente e que sofre na pele sabe que
está pior. Então como vamos fazer para melhorar? Precisamos então
de mais transparência do Governo do Estado. Precisamos ter aqui
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meios e ferramentas para que a gente possa trabalhar no âmbito
legislativo. Então, Senhor Presidente, essas foram as minhas palavras.
Acho que a Deputada Duailibe está de parabéns, acho que o nosso
Deputado Rafael Leitoa está de parabéns por levantar essa questão
aqui, um debate que a gente pode avançar cada vez mais. Para o governo
é muito bom, porque o governo, que aí está, sabe que existe o calcanhar
de Aquiles que é a saúde, e que de fato é a saúde, então precisamos
trabalhar isso. E também para a oposição, se a gente conseguir fazer
um debate mais aberto e mais transparente, vai ser bom para todo
mundo e temos a certeza absoluta. Então muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN,
Deputado Vinícius Louro, por oito minutos, com apartes.
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, retorno a esta tribuna
agora, agora de forma triste, até diante de várias denúncias, diante de
várias reivindicações que fizemos aqui na tribuna desta Casa sobre a
questão da cidade de Peritoró, onde há pouco agradeci ao Governador
Flávio Dino pelo asfalto no povoado Independência, mas agora venho
falar aqui da gestão municipal. Nós falamos em outros momentos aqui
logo quando a gente assumiu esse novo mandato, sobre as estradas
vicinais daquele município. Nós tivemos conhecimento que tem vários
recursos disponibilizados através do governo federal, através de
emendas parlamentares, Deputado Hélio Soares, e o que podemos
constatar foi realmente o que era risco iminente agora se consumou em
fato concreto. Principalmente se tratando hoje que o Vereador Sales,
do PR da cidade de Peritoró, nos mandou um vídeo, até porque eu já
fui, eu mesmo olhei in loco a estrada e a estrada cortou. Eu fiz várias
denúncias por causa da erosão, não há coisa nova para se dizer,
Deputado Hélio Soares, que começou agora neste ano, no ano passado,
não. Isso já vem se arrastando por muito tempo e a gente sempre
pedindo a reforma daquela estrada, principalmente nesses pontos
críticos que iriam cortar. Aquilo ali foi premeditado, eu avisei várias
vezes desta tribuna, pedindo às pessoas que comunicassem o prefeito,
comunicassem o secretário de Infraestrutura, mas nada foi resolvido.
Parece até que é uma retaliação do prefeito de Peritoró às pessoas
daquelas comunidades de São João das Neves, Fagundes, Levada, Santa
Rita e outros povoados também, como Bota Pau. Aquela estrada é uma
estrada que liga ali tanto a questão do povoado São João das Neves,
interligando até o 36, de onde vai para Coroatá. Então, são muitas
famílias que usam essa estrada para escoar a produção dos produtos,
muitas pessoas que vivem daquela estrada, então eu fico triste,
Deputado Hélio Soares, pelo descaso, pela irresponsabilidade, pois o
prefeito nunca olhou para o povo de Peritoró. Está aí o caso, o exemplo
maior dessa comunidades que hoje a estrada está cortada em dois
pontos, e eu fico triste pedindo às autoridades competentes que a
gente possa realmente ver o que está acontecendo com os recursos
federais que ali foram disponibilizados e saber por que essa empresa
não concluiu essas estradas, se esse trecho estava incluído dentro desses
recursos para investimento nas estradas no município de Peritoró.
Quero aqui dar um aparte ao Deputado Hélio Soares.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
em alguns casos, é prejudicial a muitos municípios porque, quando a
pessoa se reelege, parece que o compromisso diminui. Eu me refiro ao
caso de Peritoró. Eu conheço muito bem, sei do seu interesse lá por
aquele município da região, mas nós haveremos, se Deus quiser, com o
esforço dos políticos de lá, inclusive nós temos membros do PR lá, o
vereador, nós haveremos de ter candidaturas própria do partido para
que nós possamos mudar a realidade daquele município. É inadmissível
ter uma estrada vicinal que é inteiramente responsabilidade dos gestores
municipais, das estradas dentro do município, como é o caso de Peritoró.
Associo aqui ao seu pronunciamento e vou colocar à sua disposição a
Comissão Municipal de Obras para que nós possamos dar uma olhada
lá, fiscalizar os recursos federais, para que nós possamos fazer com
que o prefeito cumpra com os seus compromissos da época da
campanha. Ele se reelegeu naturalmente cumprindo, dizendo que ia na
verdade garantir no mínimo os direitos constitucionais de cada eleitor
daquele povoado e agora, para desprazer e tristeza nossa, sabemos
que uma das principais estradas vicinais que servem de escoamento
para os produtos agrícolas de uma maneira geral. É engessar o direito
constitucional daqueles agricultores principalmente e as quebradeiras
de coco, que com certeza estão sofrendo com esse descaso do Prefeito.
Eu lhe parabenizo pelo pronunciamento pertinente. E nós temos que
dar as mãos e fazer alguma coisa, pelo menos fiscalizar os recursos
federais que foram para que o município não deixasse o município ficar
na situação que está. Parabenizo V. Ex.ª.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado Hélio Soares, pelo aparte. Realmente V. Ex.ª é um
conhecedor da nossa região. Realmente tem apreço por aquela
população. E eu fico triste. Eu venho aqui lamentavelmente com um
discurso a esta Casa por que quem está pagando é a população. Aqui
nós trouxemos, Deputado, várias fotos da estrada cortada entre o
povoado São João das Neves e o povoado Fagundes. Bueiros à mostra
ali, prejudicando toda uma população. De fato, hoje, está com uma
situação muito perigosa, principalmente à noite quando os veículos,
moto ou carro, chegam ali ao povoado e não tem nenhum tipo de
sinalização. E até agora o governo municipal não sinalizou mais ou
menos quando vai reformar. E nós estamos aqui defendo toda uma
cidade. E sei que depois de um pronunciamento desse, Deputada Helena
Dualib, com certeza, o Prefeito vai olhar para a região com bons olhos.
Por quê? Nós estamos aqui para denunciar, para fiscalizar e estamos
entrando com as medidas cabíveis nos órgãos fiscalizadores, Ministério
Público. Já estou, acho que daqui há uns 10 dias, já estou com toda a
documentação dos recursos federais que adentraram no município de
Peritoró no tocante da reforma e da conserva dessas estradas vicinais.
Então o que tenho aqui mesmo a dizer à população é que nós iremos
mudar essa situação. Se Deus quiser, Peritoró haverá de ter dias
melhores. Eu estou ali arduamente trabalhando em prol da população,
sempre presente. E dizer que iremos à luta em prol de uma melhor
qualidade de vida, em prol de uma dignidade ao povo daquele município,
que realmente é o que está presente, porque o gestor já esqueceu do
município há muito tempo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Bloco Parlamentar Solidariedade PP? Declina.
PV? Declina. PSDB? Declina. MDB? Declina.
VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (aparte) –
Deputado, eu lamento pelo município que eu conheço muito bem,
inclusive essa estrada a que V.Ex.ª se refere serve de escoamento para
a Associação das Quebradeiras de Cocos, que é a principal atividade
econômica ali. Essas quebradeiras de coco têm uma importante
participação no município, e o nosso prefeito lá, eu acho que a
sensibilidade política dele foi embora, desapareceu. Anteriormente,
em mandatos anteriores, ele cumpriu até o seu papel, tanto que se
reelegeu e o povo confiou, mas eu costumo dizer até que a reeleição,

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Não há oradores inscritos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

DIÁRIO DAASSEMBLEIA

Resumo da Ata da Sétima Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quatorze de
fevereiro de dois mil e dezenove.
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empresa vencedora do certame, C.F.R GASPAR E CIA LTDA - ME,
para o GRUPO ÚNICO, com valor de R$ 454.500,00 (quatrocentos
e cinquenta e quatro mil e quinhentos reais), nos termos do Edital,
seus anexos e das Proposta vencedora. Encaminhe-se à Diretoria Geral,
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 18 de fevereiro
de 2019. Deputado Othelino Nova Alves Neto Presidente

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Felipe dos
Pneus.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniela Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Andreia Rezende, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Fernando
Pessoa, Márcio Honairser, Othelino Neto, Ricardo Rios, Rildo Amaral
e Roberto Costa. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente, que foi encaminhado à publicação. Em seguida, concedeu
a palavra aos Deputados (as): Rigo Teles, Professor Marco Aurélio,
Felipe dos Pneus, Ana do Gás, Wellington do Curso e Adriano. Não
havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo à apreciação
do Plenário, que aprovou os Requerimentos nºs: 031/2019, de autoria
da Deputada Helena Duailibe, encaminhando mensagens de
congratulações ao Padre Edmar Lessa, pela posse na Paróquia do
Município de Lagoa Grande e 032/2019, de mesma autoria, no mesmo
sentido, ao Frei Bernardo, Frei Francisco e Frei Nielson, por terem
assumido a Paróquia da Glória e São Judas Tadeu, no Bairro da
Alemanha, nesta cidade. Sujeitos a deliberação da Mesa, foram
deferidos os Requerimentos nºs: 033 e 035/2019, ambos de autoria do
Deputado César Pires, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente e
Recursos Naturais, Senhor Marcelo Coelho, à Diretora Presidente da
Agência Nacional de Águas, Senhora Cristiane Dias, bem como ao
Diretor da Alumar no Maranhão, Senhor Helder Teixeira, solicitandolhes relatório detalhado e atualizado de todas as barragens destinadas
ao acúmulo de água, à destinação final ou temporária de rejeitos e
acumulação de resíduos industriais localizadas no Maranhão. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
tempo dos Partidos e Blocos o Deputado Wellington do Curso falou
pelo PSDB e a Deputada Daniela Tema falou pela Liderança do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. As demais agremiações declinaram
de usar o tempo a elas destinado. No Expediente Final, o Deputado
Wellington do Curso voltou à Tribuna. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de fevereiro de 2019.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
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 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão
Presencial nº 043/2018-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer
da Procuradoria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo
Administrativo nº 4254/2018-ALEMA e autorizo a contratação com a

AVISO DE CLASSIFICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2583/2017
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO – ALEMA, através da sua COMISSÃO
PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL, torna pública a classificação
das propostas de preços da licitação em referência, cujo objeto trata da
elaboração de projetos de engenharia e arquitetura, para adequação às
normas e recomendações técnicas vigente referentes a acessibilidade
dos ambientes internos e externos do conjunto de edificações da
ALEMA, ficando assim a classificação das proponentes:
- 1º C3 ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA – ME –
R$ 40.002,57 (quarenta mil, dois reais e cinquenta e sete centavos);
- 2º POLO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA –
ME – R$ 51.031,01 (cinquenta e um mil, trinta e um reais e um centavo);
- 3º NEO ARQUITETURA E EMPREENDIMENTOS LTDA
– ME – R$ 59.615,77 (cinquenta e nove mil, seiscentos e quinze reais
e setenta e sete centavos)
Os autos estão franqueados aos interessados em interpor
recurso, pelo prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados da publicação
deste, nos termos do art. 109, I, “a”, da Lei 8.666/93
São Luís, 15 de fevereiro de 2019.
GABRIEL MANZANO DIAS MARQUES
MEMBRO-RELATOR

RESENHA DE EXPEDIENTE
MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA
Nº 269/2019, de 18 de fevereiro de 2019, exonerando
JACQUES DOUGLAS SILVA ROMÃO, do Cargo em Comissão,
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial do Quadro de Pessoal
deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do
ano em curso.
Nº 270/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando DANIELE
PEREIRA LEMOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de
Técnico Parlamentar Especial do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 271/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando RAMON
MENEZES AGUIAR BANDEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 272/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando
RICARDO JORGE HORTEGAL ANDRADE, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-4 de Motorista do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 273/2019, de 18 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de CLARA JULIANA DOS SANTOS SILVA, para o
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e
ELIZANGELA OLIVEIRA SILVA para o Cargo em Comissão, Símbolo
DANS-2 de Assessor Chefe, publicadas no Diário da ALEMA nº 019
de 07 de fevereiro do ano em curso.
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Nº 274/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando JOHANN
BRENO SILVA BASTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA
de Assessor Especial Legislativo e LETICIA SOUSA ALMEDA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 275/2019, de 18 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de LOURIEDEM MONTEIRO MARTINS, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, publicada no
Diário da ALEMA nº 018 de 06 de fevereiro do ano em curso.
Nº 276/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando ANA
PAULA SILVA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, devendo
ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
Nº 277/2019, de 18 de fevereiro de 2019, exonerando
POLLYANNA QUEIROZ FREITAS, do Cargo em Comissão, Símbolo
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 278/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando SILVIA
CRISTINA AGUIAR OLIVEIRA DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
Nº 279/2019, de 18 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
as nomeações de CASIMIRO BEZERRA SAMPAIO NETO e JOSE
LEANDRO SOARES MOTA DE CASTRO, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete; ELIENAI SOUSA
ALMEIDA, GILDEILMA DOS REIS MARTINS e RAIMUNDO
BRANDÃO ALVES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de
Secretário Executivo; JEDAIAS NICACIO ALMEIDA, para o Cargo
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar e LAYANE
CRISTINA DE FARIAS CARDOSO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo, publicadas no Diário
da ALEMA nº 019 de 07 de fevereiro do ano em curso.
Nº 280/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando INGRID
CAROLLINE LIMA DO CARMO, OTAVIO SILVA LOPES e
GABRIELA RIBEIRO AGUIAR SILVA, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo; ADONIAS NICACIO
ALMEIDA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor
Parlamentar; MAYONES SILVA DE SOUSA, para o Cargo em
Comissão, Símbolo DAS-1 de Assistente Técnico Legislativo e MARIA
DENISE FIUZA DE MORAES, para o Cargo em Comissão, Símbolo
DAI-2 de Oficial de Gabinete do Quadro de Pessoal deste Poder,
devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano em
curso.
Nº 281/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando
FABIANO DE OLIVEIRA COELHO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAI-4 de Motorista; FABYANA SOUSA ASSUNÇÃO, para
o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar e
GESSÉ BARBOSA DE ARAÚJO, para o Cargo em Comissão,
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste
Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de fevereiro do ano
em curso.
Nº 282/2019, de 18 de fevereiro de 2019, Tornando sem efeito
a nomeação de CRISTIANE ARAUJO PACIFICO DE SOUSA, para
o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar
Especial, publicada no Diário da ALEMA nº 020 de 08 de fevereiro do
ano em curso.
Nº 283/2019, de 18 de fevereiro de 2019, nomeando
EGBERTO MARCUS DA SILVEIRA MENEZES, para o Cargo em
Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 1º de
fevereiro do ano em curso.
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