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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/04/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

COMUNICAÇÃO DE LIDERANÇAS (Art. 87 , § 5º do R.I.)
5. PSDB............................................................................. 5 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 17/04/2019 – QUARTA-FEIRA

PRIORIDADE  2ª   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI   Nº 187/19, enviado através da

Mensagem Governamental nº 019/19, que Ratifica o Protocolo de
Intenções do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento Sustentável
do Nordeste (CONSÓRCIO NORDESTE).

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 188/19, de autoria do Senhor

Deputado Ciro Neto, que estabelece diretrizes para retenção e
recolhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza –
ISSQN em contratos firmados pela Administração Pública Estadual e
dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 189/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a obrigatoriedade para
que todos batalhões, companhias e destacamentos militares situados
no Estado do Maranhão sejam cognominados em homenagem à policiais
e/ou bombeiros militares maranhenses em serviços ou em razão deste,
e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 190/19, de autoria da Senhora
Deputada Andréia Rezende, que dispõe sobre a denominação do Parque
Centenário do Município de Balsas-MA.

4. PROJETO DE LEI Nº 191/19, de autoria do Senhor
Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a prioridade de
atendimento a membros da Polícia Civil, Polícia Militar, do Corpo de
Bombeiros e aos Agentes de Segurança Penitenciária, fardados e em
serviço, em filas para uso do caixa, em estabelecimentos comerciais e
da rede bancária, lotérica e assemelhados no Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 192/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado a Semana Maranhense de Gastronomia.

6. PROJETO DE LEI Nº 193/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que Institui no Calendário Oficial de Eventos
do Maranhão a Semana Estadual dos Museus.

7. PROJETO DE LEI Nº 194/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre “A Semana de Prevenção
à Gravidez não Planejada na Adolescência”, nas escolas estaduais,
municipais e particulares do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
Manoel Beckman, à Senhora Patricia da Silva Sousa.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 186/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que Classifica Viana – MA, como Município
de interesse Turístico.

ORDINÁRIA  4ª  E  ÚLTIMA   SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 179/19, de autoria da Senhora

Deputada Mical Damasceno, que dispõe sobre a reserva de 20%(vinte
por cento) às mulheres, das vagas oferecidas nos concursos públicos
para provimento de cargos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI Nº  180/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que institui a Cédula de Identidade de
Líder Comunitário, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 181/19, da Senhora Deputada Mical
Damasceno, que dispõe sobre a proibição de estabelecimentos que
comercializam ou distribuem bebidas alcoólicas nas proximidades de
igrejas.

4. PROJETO DE LEI Nº 182/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que veda a nomeação para o exercício de
cargos e prestação de serviço de pessoas que tenham sido condenadas
pela Lei Federal nº 11.340, no âmbito do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 183/19, de autoria do Senhor
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre a presença de intérprete
de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) nas exibições de eventos
públicos e privados culturais e sociais.

6. PROJETO DE LEI Nº 184/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que estabelece a obrigatoriedade de
disponibilização de banheiros químicos adaptados às pessoas que
utilizem cadeiras de rodas ou com mobilidade reduzida, nos eventos
organizados em espaços públicos no âmbito do Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 185/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaíza Hortegal, que dispõe sobre isenção de tarifa de energia
elétrica, de água e esgotos dos consumidores atingidos por inundações
e dá outras providências.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 16 DE ABRIL DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Detinha.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

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

I – ABERTURA.

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

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata
lida, Senhora Presidente.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Senhora Primeira
Secretária para fazer a leitura do Expediente.

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

REQUERIMENTO Nº 198 / 19

Senhor presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvido o Plenário, seja expedida convocação ao presidente da Empresa
Maranhense de Administração Portuária (EMAP), Ted Lago, para que
preste esclarecimentos à Assembleia Legislativa do Maranhão sobre as
denúncias constantes no Inquérito Policial 0273/2016-4-SR/PF/MA
e sobre o descumprimento do Convênio de Delegação nº 016/2000,
relatado pelo diretor geral da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários, Mário Povia, à procuradora geral da República, Raquel
Dodge, por meio do Ofício º 528/2018, com pedido de providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2019. -
César Pires - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.04.19
EM: 16.04.19

REQUERIMENTO Nº 200 / 19

           Senhor Presidente,

            Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que
depois de ouvido Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos
de congratulações à população do município de MORROS pela
passagem de seu 121º  (Centésimo Vigésimo Primeiro) aniversário,
que acontecerá neste dia 28 de abril, oportunidade também, que se dê
ciência a Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, SIDRACK
SANTOS FEITOSA  e a Câmara  de Vereadores daquele município,
na pessoa do seu Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara, Fábio
Luís Santos Lisboa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2019. -
RICARDO RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.04.19
EM: 16.04.19

REQUERIMENTO Nº 201 / 19

Senhor Presidente,

Na Forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que   depois
de ouvido o Plenário, seja registrado nos anais desta Casa votos de
congratulações à população do município de VITÓRIA DO MEARIM,
pela passagem de seu 186º  (Centésimo Octogésimo Sexto)
aniversário, que ocorrerá neste dia 19 de abril, oportunidade também,
que se dê ciência a Excelentíssima Senhora Prefeita Municipal. DÍDIMA
MARIA CORRÊA COÊLHO, e a Câmara de Vereadores daquele
município, na pessoa do seu presidente, Senhor George Maciel Paz.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 15 de abril de 2019. -
RICARDO RIOS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.04.19
EM: 16.04.19

REQUERIMENTO Nº 202 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o artigo 158, I e 174 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência que, após ouvida a mesa, seja realizada Audiência Pública,
a ser promovida pela Comissão de Assuntos Municipais, para tratar
sobre a Metropolização da Grande Ilha.

Proponho que a aludida audiência seja realizada no dia (30)
trinta de abril, do corrente ano, às 14:00h, no auditório Gervásio Santos
(Plenarinho).

Sugiro que os convidados sejam IMESC, IBGE, CONCID,
INCID, OAB, SINDUSCON, UEMA (Arquitetura e Urbanismo),
Ministério Público, Defensoria Pública, Agência Metropolitana, Agência
de Mobilidade Urbana, Associação Comercial do Maranhão, Secretaria
de Indústria, Comércio e Energia, Procuradoria Geral do Município,
Procuradoria Geral do Estado, Câmara de São Luís, Prefeitura de São
Luís, Prefeitura de Paço do Lumiar, Prefeitura de Raposa, Prefeitura
de São José de Ribamar, Sindicato dos Trabalhadores Rurais, Sindicato
Urbanitários, bem como todos os deputados estaduais (MA) em
exercício.

Plenário Deputado Nagib Haickel, Palácio Manuel Beckman. -
São Luís, 11 de abril de 2019. - DR. YGLÉSIO - Deputado Estadual

DE ORDEM DO SR. PRESIDENTE, ENCAMINHA-SE À
DIRETORIA LEGISLATIVA PARA AS DEVIDAS
PROVIDÊNCIAS.
EM: 16/04/2019

REQUERIMENTO Nº 203 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhada uma nota de pesar aos familiares de Maria
do Rosário de Fátima Bezerra de Albuquerque, esposa do Presidente
da Câmara Municipal de Caxias ( Vereador Catulé) e mãe do Secretário
Estadual de Turismo ( Catulé Junior) , nos seguintes termos: “A
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão manifesta seu
pesar aos familiares caxienses diante da morte de Maria de Fátima
Bezerra de Albuquerque. Rogamos a Deus que conceda o conforto
necessário neste momento.”

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 16 de
abril de 2019. - ZÉ GENTIL - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 22.04.19
EM: 16.04.19

INDICAÇÃO Nº 580 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando que seja criado um
aplicativo móvel, denominado de SOS Mulher, com o objetivo de
facilitar a denúncia por pessoas que estiverem em situação de risco de
violência e já amparadas por medidas protetivas.
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O SOS Mulher poderá ser baixado e instalado em um

smartphone, e aquele (a) que se sentir ameaçado (a) ativará o aplicativo
que funcionará junto à Coordenadoria Integrada de Operações de
Segurança (CIOPS), órgão subordinado à Secretaria de Segurança
Pública e Defesa Social do Estado do Maranhão.

Segue em anexo Minuta do Anteprojeto de Lei.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de

março de 2019. - HELENA DUAILIBE - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A violência é um fenômeno que afeta pessoas de todas as
classes sociais, etnias e regiões brasileiras. Atualmente a violência é
entendida não como um problema de ordem privada ou individual, mas
como um fenômeno estrutural, de responsabilidade da sociedade como
um todo. Uma das formas de coibir a violência e proteger as vítimas
asseguradas pela norma é a garantia das chamadas medidas protetivas,
que poderão ser solicitadas por meio da autoridade policial ou do
Ministério Público, que encaminhará o pedido ao juiz.

O caso de Maria da Penha retrata uma das formas de violência
que atinge principalmente a mulher: a violência doméstica. Alguns
estudos apontam a dimensão do problema. Segundo dados apresentados
no Portal Brasil, a Central de Atendimento à Mulher, o ligue 180, em
11 anos de funcionamento, registrou cerca de 5,4 milhões de
atendimentos. Somente no primeiro semestre de 2016, a central
contabilizou 555.634 atendimentos, em média 92.605 atendimentos
por mês e 3.052 por dia. Quase 68 mil atendimentos, equivalentes a
12,23% do total, são relatos de violência: 51% correspondem a violência
física; 31,1% psicológica; 6,51% moral; 1,93% patrimonial; 4,30%
sexual; 4,86% cárcere privado; e 0,24% tráfico de pessoas. A maioria
das denúncias é feita pela própria vítima (67,9%), e mais da metade
das mulheres que sofrem com a violência são negras (59,7%).

Outros dados importantes sobre a matéria encontram-se na
pesquisa realizada pelo Data Senado realizada no período de24 de
junho a 7 de julho de 2015, quando 1.102 brasileiras foram ouvidas, na
sexta rodada da série histórica sobre violência doméstica e familiar
contra a mulher. Esse trabalho é feito desde 2005, a cada dois anos,
com mulheres de todos os estados do país. Os dados dessa pesquisa
revelam que cem por cento das brasileiras sabem da existência da Lei
Maria da Penha, promulgada em 2006, que tem o objetivo de proteger
as mulheres da violência doméstica e familiar. Mas, parcela expressiva
ainda se sente desrespeitada, e uma em cada cinco já sofreu algum tipo
de violência; dessas mulheres, 26% ainda convivem com o agressor. Os
agressores mais frequentes ainda são os que têm ou já tiveram relações
afetivas com a vítima: praticamente metade dessas mulheres (49%)
teve como agressor o próprio marido ou companheiro, e 21%; o ex-
marido, ex-companheiro ou ex-namorado. Nem todas as agredidas
denunciam ou procuram ajuda, mas 97% das entrevistadas defendem
que os agressores devem ser processados ou punidos, ainda que sem a
concordância da vítima. Apesar de ainda existir quem, por motivos
pessoais, opte por não fazer nada, a maior parte das pesquisadas
procurou alguma forma de auxílio: 20% buscaram apoio da família,
17% formalizaram denúncia em delegacia comum e 11% denunciaram
em delegacia da mulher. As mais agredidas são as que têm menor nível
de instrução – 27% entre as que cursaram até o ensino fundamental;
18% até o ensino médio e 12% com curso superior.

Ainda sobre dados referentes à violência contra a mulher
destaca-se a pesquisa realizada em 2013 pelo Data Popular e Instituto
Patrícia Galvão. Os dados dessa pesquisa revelam que o problema está
presente no cotidiano da maior parte dos brasileiros: entre os
entrevistados, de ambos os sexos e todas as classes sociais, 54%
conhecem uma mulher que já foi agredida por um parceiro e 56%
conhecem um homem que já agrediu uma parceira. E 69% afirmaram
acreditar que a violência contra a mulher não ocorre apenas em famílias
pobres. Na pesquisa, o medo da denúncia ainda também se mostrou
bastante presente: 85% dos entrevistados acham que as mulheres que
denunciam seus parceiros correm mais riscos de serem assassinadas. O

silêncio, porém, também não é apontado como um caminho seguro:
para 92%, quando as agressões contra a esposa/companheira ocorrem
com frequência, podem terminar em assassinato. O fim do
relacionamento é visto como momento de maior risco à vida da mulher.
Em consonância, vergonha e medo de ser assassinada são percebidas
como as principais razões para a mulher não se separar do agressor.

Compreendemos que o aplicativo SOS Mulher representará o
fortalecimento da rede de proteção àquelas pessoas em risco e poderá
ser um instrumento utilizado que dará uma maior efetividade no
estabelecimento das medidas protetivas.  Desse modo, em face da
importância da matéria em epígrafe contamos com o apoio dos
Excelentíssimos Deputados para a aprovação deste projeto de lei, que
é de grande alcance para a garantia e efetivação de direitos relacionados
à dignidade e a proteção de milhares de pessoas no Estado do Maranhão.
Assim sendo, submetemos à consideração do Plenário desta Casa
Legislativa a presente proposição.

ANTEPROJETO DE LEI Nº        / 2019

Dispõe sobre a criação do aplicativo móvel
denominado SOS MULHER

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída a criação de um aplicativo móvel,
denominado de SOS Mulher, com o objetivo de facilitar a denúncia por
pessoas que estiverem em situação de risco de violência e já amparadas
por medidas protetivas.

Artigo 2° - O SOS Mulher poderá ser baixado e instalado em
um smartphone, e aquele (a) que se sentir ameaçado (a) ativará o
aplicativo que funcionará integrado à Coordenadoria Integrada de
Operações de Segurança (CIOPS), órgão subordinado à Secretaria de
Segurança Pública e Defesa Social do Estado do Maranhão.

§ 1º O CIOPS deverá acionar a patrulha mais próxima ao local
onde a vítima de violência estiver com a finalidade de prestar socorro,
com deslocamento rápido de uma viatura ou moto;

§ 2º A polícia deve fazer o acolhimento apropriado e encaminhar
a vítima às instituições que prestam atendimento especializado;

§ 3º O (a) agressor (a) deve ser conduzido (a) à delegacia para
as medidas cabíveis.

Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor noventa (90) dias a contar
da data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de
março de 2019. - HELENA DUAILIBE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 581 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE, SENHOR CARLOS
LULA, solicitando providências, no sentido de REGULARIZAR  OS
RECURSOS  DESTINADOS AO HOSPITAL DE 20 LEITOS DO
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, QUE HÁ MAIS
DE 01 (UM) ANO NÃO RECEBE OS REPASSES, considerando a
importância desses recursos para garantir um atendimento de saúde
pública àqueles que de fato necessitam. Ademais saúde pública deve
ser tratada como prioridade entre as demais políticas públicas.

A propositura que ora encaminhamos a Vossa Excelência, tem
por escopo garantir o acesso da população do município de Serrano do
Maranhão à saúde pública de qualidade. Saúde é direito de todos os
cidadãos e um dever do Estado.
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Estou convicto que Sua Excelência não deixará de atender ao

nosso pleito, sobretudo porque é relevante para a melhoria da qualidade
de vida da população Serranense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PR

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

INDICAÇÃO Nº 582 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍSSIMO
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, SENHOR
FLAVIO DINO, solicitando providências, no sentido de INCLUIR O
MUNICÍPIO DE SERRANO DO MARANHÃO, NA PARCERIA
INSTITUCIONAL DO PROGRAMA “MAIS ASFALTO”,
considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâmica de
desenvolvimento econômico, social e político, além do que, há um
compromisso do Governo de Vossa Excelência, em “alavancar um ciclo
de prosperidade para todos os Maranhenses” e virar a página da história
sob o ponto de vista da cidadania.

O Programa “Mais Asfalto” tem por escopo instituir parcerias
com Prefeituras Municipais, visando reestruturar vias urbanas,
pavimentar estradas, assegurar melhores condições de tráfego nas vias
públicas, com o objetivo de proporcionar desenvolvimento e mais
qualidade na vida dos maranhenses de todos os cantos do Estado.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR

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

INDICAÇÃO Nº 583 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, SENHOR
CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar, A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA  MA-014, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DO
MEARIM AO MUNICÍPIO DE PINHEIRO, considerando que
Infraestrutura asfáltica de qualidade é importante para o transporte
modal rodoviário, no que tange ao transporte de cargas e ao intercâmbio
cultural entre as cidades.

Ademais, Pavimentação Asfáltica de qualidade tem um imenso
valor econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços.
Melhora a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia
o escoamento da produção, reduz acidentes, enfim, tem uma enorme
importância para a segurança no transporte rodoviário de cargas e de
passageiros.

A Recuperação da Pavimentação Asfáltica da MA-014 é
vital para o desenvolvimento sócio, político e econômico das referidas
cidades e sobretudo para a Região da Baixada Maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR

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

INDICAÇÃO Nº 584 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO SECRETÁRIO
DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA - SINFRA, SENHOR
CLAYTON NOLETO, solicitando providências no sentido de
determinar, A RECUPERAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA
DA  MA-0O6, QUE LIGA O MUNICÍPIO DE PINHEIRO AO
MUNICÍPIO DE CURURUPU, considerando que Infraestrutura
asfáltica de qualidade é importante para o transporte modal rodoviário,
no que tange ao transporte de cargas e ao intercâmbio cultural entre as
cidades.

Ademais, Pavimentação Asfáltica de qualidade tem um imenso
valor econômico, para o setor da indústria, do comércio e de serviços.
Melhora a trafegabilidade, encurta a distância entre as cidades, beneficia
o escoamento da produção, reduz acidentes, enfim, tem uma enorme
importância para a segurança no transporte rodoviário de cargas e de
passageiros.

A Recuperação da Pavimentação Asfáltica da MA-006 é
vital para o desenvolvimento sócio, político e econômico das referidas
cidades e sobretudo para a Região da Baixada e do Litoral Ocidental
Maranhense.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 16 de
abril de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PR

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

INDICAÇÃO Nº 585 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR
GOVERNADOR FLÁVIO DINO, ao EXCELENTISSÍMO
SENHOR SECRETÁRIO DE FAZENDA MARCELLUS RIBEIRO
solicitando que aprecie a possibilidade de REDUZIR A ATUAL
ALÍQUOTA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE
MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS PARA A AQUISIÇÃO
DE DIESEL, ETANOL E GASOLINA NO ÂMBITO DO ESTADO
DO MARANHÃO na forma que dispõe o anteprojeto em anexo.

A presente proposição tem por objetivo reduzir a alta carga
tributária que incide sobre a gasolina, o etanol e o óleo diesel no Estado
do Maranhão, uma vez que o preço dos combustíveis afeta diretamente
a vida de milhares de trabalhadores maranhenses além de influenciar
diretamente no alto preço das mercadorias e serviços. Somente da
gasolina, 30,5% do valor é destinado ao imposto estadual (ICMS,
acrescido de 2% do FUMACOP), o que tem atingindo diretamente o
bolso do trabalhador maranhense.

 Entretanto, na medida em que ocorrem diversos aumentos de
impostos no Estado, entre eles, o dos combustíveis, o cidadão
maranhense não observa retorno desses impostos em políticas públicas,
bem como, o alto custo dos valores cobrados é inviável para população,
pois, o Maranhão ainda  possui baixos índices de pobreza, fato que é
vivenciado e mostrado rotineiramente nos meios de comunicação e
comprovado através de índices sociais. Diante disso, mostra-se
necessária a urgente aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 de abril de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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ANTEPROJETO

PROJETO DE LEI Nº      /2019

Dispõe sobre a redução na atual alíquota do
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços –ICMS para a aquisição de diesel, etanol
e gasolina no âmbito do estado do Maranhão.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art.1º - Institui a redução na atual alíquota do Imposto sobre

Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS para a aquisição de
diesel, etanol e gasolina no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º - A redução que se refere o art. 1º desta lei obedecerá a
seguinte porcentagem:

§1º - Será de 8% (oito por cento) a alíquota incidente para
aquisição do diesel;

§2º - Será de 12% (doze por cento) a alíquota incidente para
aquisição do etanol;

§3º - Será de 13% (treze por cento) a alíquota incidente para
aquisição da gasolina;

Art. 3º - A presente lei terá prazo de validade de 24 (vinte e
quatro) meses, entrando em vigor na data da sua publicação e revogadas
as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 15 de abril de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

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

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

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

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Bom dia a todos e a todas. Senhora Presidente, quero desejar
boas-vindas ao Deputado Fábio Macedo, que retorna fortalecido,
revigorado para que, nesta Casa, ele possa continuar contribuindo com
o desenvolvimento do Estado do Maranhão, aprovando proposições a
favor do nosso povo. Quero também parabenizar a Deputada Andreia
Martins Rezende, porque, ontem, eu a vi no Instagram e fiquei muito
emocionado e feliz. Ela de pé, já ensaiando os primeiros passos.
Parabéns pela força, pela garra. Deus continue iluminando o seu
caminho. Senhora Presidente, o que me traz a esta tribuna é para
destacar uma insatisfação, na verdade, do sindicato dos vigilantes do
Estado do Maranhão. Sindicato esse com que, desde o primeiro
mandato, nós temos mantido uma boa relação política. E nos procurou
no sentido de que, por meio deste Parlamento, nós possamos usar o
nosso mandato como instrumento de intermediação de um diálogo que
o Sindicato dos Vigilantes não está conseguindo fazer com a Secretaria
de Educação do Estado. E uso esta tribuna não só para chamar a
atenção dos deputados para a importância do tema que vou destacar
aqui nesta tribuna, mas também para pedir o apoio de todos os
deputados, sobretudo, dos líderes dos Blocos, líder do governo, para
que possamos intermediar esse diálogo junto à Secretaria de Educação,
junto ao Secretário Felipe Camarão, para que ele receba, dialogue com
a direção do Sindicato dos Vigilantes do Estado do Maranhão. É uma
categoria forte, comprometida no Estado. São mais de dois mil vigilantes
sindicalizados. E a pauta de reivindicação, inclusive debatida, discutida

fortemente na última sexta-feira, em assembleia, é que o Governo, por
meio da Secretaria de Estado da Educação, possa dialogar com a direção
do Sindicato no sentido de intermediar uma saída, uma alternativa, ou
rever a decisão já anunciada de demissão de 1.200 vigilantes que fazem
a segurança armada nas escolas públicas do Estado do Maranhão.
Esses vigilantes que se dedicam à segurança não só dos alunos, dos
técnicos administrativos, dos professores para evitar pequenos furtos,
assaltos no ambiente escolar e garantir, na verdade, a segurança nas
escolas. Nós temos visto o que tem acontecido recentemente Brasil
afora com a falta de segurança na escola que tem se perpetuado,
ampliado, aumentado a violência na escola. Então, são profissionais
capacitados, treinados que cumprem escala de 12h por 36h trabalhando
durante o dia e à noite nos finais de semana e feriados. Então, faço este
pronunciamento aqui para chamar atenção da Secretaria de Educação
do Estado no sentido de manter o diálogo com essa categoria que
contribui na sua maneira, na sua forma como um profissional para
melhoria da qualidade do ensino no Estado do Maranhão. Então, acho
que a medida é muito dura, porque serão demitidos 1.200 pais de
família e não se tem uma alternativa real. Dizer, simplesmente, que a
medida é para contenção de gasto, é algo que é compreensível, mas é
importante o diálogo para que se encontre uma alternativa para que
esses 1.200 pais de família não fiquem desamparados. Então, se a
premissa é diminuir custos, mas, por outro lado, para otimizar o trabalho
da Secretaria de Educação é preciso valorizar os profissionais. E agentes
de portarias não têm o mesmo preparo, a mesma experiência para
garantir segurança nas escolas. Então, faço um apelo para que o
Secretário de Educação possa dialogar, possa receber a direção do
Sindicato para estabelecer um diálogo no sentido de encontrar
alternativas. E nós nos colocamos inteiramente à disposição de
intermediar esse diálogo junto à secretaria com a classe de vigilante no
Estado do Maranhão, que precisa ser reconhecida e precisa ser
valorizada. Muito obrigado, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, a Deputada Detinha,
por cinco minutos, sem direito a aparte.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, bom dia, meus amigos, colegas aqui da
Casa, equipe de imprensa, galeria, todos os meus amigos, companheiros
que me acompanham na rede social. O que me trouxe hoje aqui é, com
muita tristeza, estou vindo aqui para falar para vocês sobre educação
do nosso Estado. Sou da base do governo, sou do grupo político do
nosso Governador Flávio Dino, mas eu não posso, de forma nenhuma,
estar nesta Casa e não dizer o que está acontecendo, o que está
acontecendo no Estado, o que está acontecendo na minha região. Há
mais de 40 dias, gente, há mais de 40 dias que eu estava tentando
marcar uma reunião com nosso Secretário de Educação, Felipe Camarão.
Há mais de 40 dias que eu sabia a necessidade, que eu sabia o que
estava acontecendo não só no Estado, na minha região, mas a falta de
professores, o descaso com as nossas escolas do Estado, há mais de 40
dias que eu sei que V.Exas. também aqui desta Casa estavam atrás do
secretário para falar com ele. Na minha região, na cidade de
Maranhãozinho, onde é meu berço político foi preciso fazer um protesto
dos professores, protesto dos alunos. Nas cidades de Carutapera e
Araguanã não foi diferente. Eu vejo, minha presidente, na minha região,
estão os estudantes revoltados, os quais são o futuro, representam o
amanhã, estudantes que levantam a bandeira de um Brasil melhor, de
um Estado cada vez melhor. Então, com muita tristeza, estou aqui para
dizer que eu levanto, junto com eles, essa bandeira de uma educação
melhor, de um respeito pela bandeira do nosso Maranhão, mas eu digo
aqui a vocês que eu quero agradecer ao nosso Presidente Othelino,
agradecer ao nosso Secretário do Estado da Casa Civil, Marcelo. Ontem
tive uma reunião com eles e com o Secretário Felipe Camarão, reunião
essa que foi muito proveitosa, na qual eu pude colocar detalhadamente
o que está acontecendo, detalhadamente o que os nossos estudantes
estão passando e eu consegui, graças a Deus, com certeza com o nosso
Governador Flávio Dino, que é um homem sensível, que é um homem
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que sabe também das necessidades, vão a nossa região do Alto Turi,
vão estar lá em Zé Soca, vão trazer com certeza uma melhoria, e é isso
que eu aguardo. Está marcada uma segunda reunião com o nosso
secretário, com o nosso presidente daqui da Casa, tenho certeza de que
voltarei a esta tribuna, faço questão, minha Deputada Thaíza, de voltar
a esta tribuna e dizer que tivemos resultados, dizer que valeu a pena
estar aqui para ver a resolução de um problema, porque isso que anseio,
que é isso que está me dando sede para chegar aqui e dizer que existe
problema, de voltar e dizer que foi solucionado, porque jamais estarei
nesta Casa se não trouxer resolução, jamais estarei nesta Casa ouvindo
vocês falando aqui se depois não trouxer uma resposta. Porque é dessa
forma que eu faço política, é dessa forma que o nosso Deputado Josimar
de Maranhãozinho é conhecido, isto é, por assumir os seus
compromissos e principalmente de levar uma gestão a sério. Muito
obrigado a todos vocês, ouvintes, muito obrigado ao Felipe, nosso
Secretário de Educação, ao nosso Presidente Othelino, ao Marcelo
Tavares, secretário e deputado, mas principalmente muito obrigado
aos estudantes por não desistirem. Muito obrigada ao Estado do
Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Algum Deputado deseja se inscrever na
Ordem do Dia? Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem
aparte.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Bom dia, senhoras deputadas e senhores deputados, bom
dia a todos aqueles que estão nos acompanhando nas redes sociais, na
TV Assembleia, é imensa a alegria de poder estar hoje aqui, numa
terça-feira da Semana Santa, estendendo o convite aos nossos deputados
e deputadas. Amanhã, em Caxias, será realizada a Procissão do Fogaréu,
a sua 16ª edição. Está tramitando, nesta Casa, o projeto de lei que vai
transformar a Procissão do Fogaréu em Patrimônio Cultural e Imaterial
do Maranhão. Eu fico muito feliz e tenho certeza de que esta Casa vai
nos ajudar na aprovação para que esse importante espetáculo cultural
possa ter ainda mais respaldo e ser ajudado a partir do governo, tanto
do Estado como federal. A Procissão do Fogaréu reúne amanhã
aproximadamente 20 mil pessoas nas ruas, no Centro Histórico de
Caxias. Todas as luzes da cidade são apagadas, no Centro Histórico da
cidade são apagadas e centenas de pessoas estarão na procissão. Eu
costumo dizer que ela é a segunda maior do país, perdendo apenas
para a cidade de Goiânia. Costumo dizer que ela é a junção da parte
religiosa e espiritual da procissão do Fogaréu, em Goiânia, com a parte
dramatúrgica e teatral do evento de Nova Jerusalém, em Pernambuco.
Ela reúne as duas ações e se transforma em um grande espetáculo a céu
aberto nas principais ruas da nossa cidade. Portanto aqueles que
estiverem passando por Caxias nos dê a honra de contar com a presença
de cada um de vocês. Parabenizo o Governo do Estado, parabenizo
esta Casa, o Presidente Othelino por ter encaminhado para lá uma
equipe da TV Assembleia, que vai nos acompanhar, importante meio
de divulgação. Agradeço o Governo do Estado pelo apoio à realização
da 16ª Edição da Procissão do Fogaréu, ao Prefeito Municipal Fábio
Gentil, ao Deputado José Gentil, à Deputada Cleide Coutinho, que
sabem da importância da Procissão do Fogaréu em nossa cidade. Então
eu queria agradecer a todos e dizer que vamos continuar firmes
trabalhando por esse Maranhão de todos nós. Que Deus nos abençoe
hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Mais algum Deputado deseja fazer uso do
Pequeno Expediente? Suspendo a Sessão, por cinco minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Reaberta a Sessão. Com a palavra, o
Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, sem direito a 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 me traz hoje aqui é
para falar sobre a nossa ida a Brasília acompanhando todos os prefeitos
do Estado do Maranhão, lá na reunião da CNM. E tivemos várias
pautas colocadas pelos gestores municipais, pelos prefeitos nesse
momento de crise e dificuldade pedindo o apoio dos deputados federais
e principalmente também tentando buscar recursos junto ao governo
federal. Estivemos lá com o prefeito Jailson, o prefeito Fred Maia,
prefeita Eudina Costa, prefeito Edjacir Leite, prefeito Celito Miranda,
prefeito Deusimar Serra, prefeito Lavepel, de Conceição de Lago-Açu.
E estivemos também em vários gabinetes dos deputados federais, como
do deputado Josimar de Maranhãozinho, Júnior Lourenço, Juscelino
Filho, Marreca Filho, acompanhando os prefeitos e cada um trazendo
suas demandas. E na reunião junto à CNM, que tivemos lá a presença
do presidente Bolsonaro, do presidente da Câmara Rodrigo Maia, do
presidente do Senado, o senador Davi. E eles foram muito solidários às
questões dos municípios que a população vem passando no estado do
Maranhão, principalmente se tratando do Pacto Federativo, onde todos
os deputados e senadores estão aptos para que a gente possa tirar os
recursos do governo federal para implementar mais ainda dentro do
FPM. Sabemos que o governo federal cria vários programas de
sustentação para a população, mas ele cria os programas, mas não
passa o recurso, deputado Zé Gentil. V. Ex.ª que esteve lá também com
o seu filho prefeito de Caxias. E isso é uma problemática muito grande,
que a maioria dos nossos municípios vive somente com o FPM, porque
são municípios pequenos, municípios que não arrecadam. E aí
precisamos mais ainda desses recursos federais para que possam esses
municípios dar sustentabilidade no tocante dos seus gestores na
administração. Tivemos também em reunião com o deputado Josimar
de Maranhãozinho, onde também estava lá a Detinha, deputado do
PR, Leonardo Sá, deputado também hoje do PR, e nesse almoço, nessa
reunião, estivemos com todos os prefeitos já tratando das questões
partidárias, tratando dos movimentos onde o PR vai atuar no Estado
do Maranhão. Eu fico muito satisfeito de estar no Partido do PR,
sendo vice-presidente do PR no Maranhão junto com esse grande
homem que é o Deputado Josimar de Maranhãozinho, que vem
mostrando, Deputado Carlinhos, ainda mais o seu compromisso, a sua
capacidade de trabalhar agora lá na Câmara Federal junto com os
municípios, junto com os gestores públicos. O PR vem trabalhando
agora principalmente para aumentar ainda mais seu leque de municípios
no Estado do Maranhão, e ali nós estaremos irmanados, de mãos dadas
junto com Josimar de Maranhãozinho, para dar esse apoio, esse suporte
dentro desses municípios e dos gestores que ali precisarem da mão
amiga do Estado e do Governo Federal. O meu muito obrigado, Senhor
Presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Hoje não tem Ordem do Dia. Não há nenhum
projeto em pauta.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Não há oradores inscritos. Tempo dos
Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar de Oposição. Deputado Adriano
declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP declina. Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão declina. Bloco Parlamentar Democrático PR,
PMN. Deputado Vinícius Louro, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores da TV
Assembleia, funcionários deste poder. Senhor Presidente, eu retorno a
esta tribuna porque chego a este Parlamento e como a própria Dr.ª
Cleide sentiu muita saudade agora pela nossa ausência e de outros
deputados, mas realmente era para estarmos ali nas bases junto com os
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prefeitos municipais na região do Médio Mearim. Neste final de semana,
nós estivemos na cidade de Lima Campos onde fomos convidados
pelo Prefeito Jailson Fausto, pela Primeira-dama Doutora Silvana,
Presidente da Câmara, toda a classe política daquela cidade para
participar de um grande rally na cidade de Lima Campos. Hoje é
considerado um dos maiores rallies do Maranhão, tivemos lá mais de
quatro mil participantes, mais de quatro mil motos naquele grande
rally, e visitando os povoados. Deputado José Gentil, o que me chama
atenção é que hoje a cidade de Lima Campos é uma cidade bem
administrada, uma cidade hoje cuidada por esse gestor municipal, que
é o Jailson Fausto, e fico feliz, Deputado Edivaldo Holanda, porque
para se fazer um rally em Lima Campos é complicado, hoje todas a
estradas estão feitas, mas o prefeito teve que deixar uma de lado para
que pudesse proporcionar um momento de lazer ali para aquelas
pessoas. E eu fico muito satisfeito de ter esta parceria com o Prefeito
Jailson Fausto que sempre se preocupou com a população, sempre
veio aqui ao nosso gabinete atrás de melhorias, de qualidade de vida
para dar àquelas pessoas a partir de recursos parlamentares. Eu, em
Lima Campos, muito presente, atuando, ajudando aquela população,
fico satisfeito de ter o apoio, de ter essas parcerias com o prefeito, o
presidente da Câmara, vereadores, secretários, enfim, toda a sociedade
que a gente convive. Foi um rally grandioso que no final nós pudemos
proporcionar o sorteio de uma moto ali para os participantes. Daqui a
uns dias, Lima Campos, aliás, daqui a uns dias, Lima Campos vai estar
aí à altura de oferecer mais lazer ao seu povo por meio do seu balneário.
O prefeito está gastando nesse balneário, para proporcionar esse
momento de lazer para as famílias de Lima Campos, mais de dois
milhões de reais, onde está ali despoluindo a questão das águas de
torneira, Deputado Edivaldo, porque não existe água de esgoto dentro
do balneário. Mas aquela água que sai da torneira, que cai ali nas
sarjetas ainda estão chegando nesse grande açude, que é o de Lima
Campos, na Península. E o Prefeito Jailson está fazendo esses
investimentos, está ornamentando toda a orla, criando as barracas para
consumo da população, para realmente o povo do Médio Mearim ter
aquele grande momento de lazer ali naquela cidade. Então parabéns,
Prefeito Jailson Fausto, pela sua grande administração. Parabéns a
toda a equipe de Lima Campos e, principalmente, parabéns ao Secretário
de Cultura que pode realizar esse grande rally nessa cidade tão querida
e amada que é a cidade de progresso, que é a cidade Lima Campos.
Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputado Vinícius Louro, V.Exa. deseja fazer
parte do Expediente Final?

VI - EXPEDIENTE FINAL.

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.

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

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

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Ariston, Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor

Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Edivaldo Holanda, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Wendell
Lages, Zé Gentil e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio Macedo, Rigo Teles, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zito
Rolim. 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 Ciro Neto, Fernando Pessoa, Pastor Cavalcante e Professor
Marco Aurélio. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando,
em único turno, a Medida Provisória nº 289/2019, de autoria do Poder
Executivo, que prorroga o mandato dos membros do Conselho Estadual
de Saúde. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania-CCJC esta Medida Provisória foi aprovada e encaminhada
a promulgação. Em primeiro turno, votação nominal, foi apreciada a
Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2019, de autoria do Poder
Executivo, (Mensagem nº 012/2019), que dá nova redação ao Inciso IX
do Artigo 147 da Constituição do Estado do Maranhão, com parecer
favorável da CCJC. Pela Liderança do Governo, o Deputado Rafael
Leitoa encaminhou a votação desta PEC no sentido de sua aprovação,
assim como o Deputado Adriano, pela Oposição. A Proposta de Emenda
foi aprovada por 29 votos sim, nenhuma abstenção e nenhum voto
contrário, conforme relação dos votantes.  Em segundo turno, regime
de prioridade, foram aprovados, com pareceres favoráveis da CCJC e
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, os
Projetos de Lei nºs: 046/2018, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem
nº 016/2018), que concede isenção do Imposto sobre Operações
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviços
de transporte intermunicipal e de comunicação – ICMS à operações de
saídas internas com frutas frescas realizadas por microempresas e
empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional; 079/2019,
de autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 008/2019), que dispõe
sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição
florestal vencidos; 099/2019, de autoria do Poder Executivo,
(Mensagem nº 010/2019), que “institui o Programa Bolsa Atleta e o
Projeto de Lei nº 100/2019, de autoria do Poder Executivo, (Mensagem
nº 011/2019), que altera a Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, que
dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do Maranhão, para alterar
a alíquota de ICMS nas operações com cervejas compostas com fécula
de mandioca, e dá outras providências. Nesta votação registrou-se os
votos contrários dos Deputados Adriano e César Pires e as abstenções
do Deputado Pastor Cavalcante e da Deputada e Mical Damasceno. O
Projeto de Lei nº 257/2018, de autoria do Poder Executivo (Mensagem
nº 092/2018), que institui o Complexo Industrial e Portuário do
Maranhão, autoriza a modificação do objeto social, quanto à Empresa
Maranhense de Administração Portuária – EMAP foi aprovado por
unanimidade, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de
Assuntos Econômicos. Em primeiro turno, tramitação ordinária foi
aprovado o Projeto de Lei nº 230/2018, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, que institui o “Dia Estadual da Pessoa com Visão
Monocular”. O Projeto de Lei nº 154/2019 e o Requerimento nº 185/
2019, de autoria do Duarte Júnior e o Requerimento nºs: 190/2019, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, ficaram transferidos devido à
ausência dos respectivos autores. Sujeitos a deliberação do Plenário,
foram aprovados os Requerimentos nºs 167/2019, de autoria do
Deputado Ciro Neto, solicitando que seja criada uma Comissão
Especial, composta de 07(sete) membros para, no prazo de 90 (noventa)
dias, atualizar e consolidar o Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa; 177/2019, de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, seja
solicitada à Secretaria de Estado de Infraestrutura, informações acerca
de execução da obra na MA-315, que liga os Municípios de Paulino
Neves à Barreirinhas; 184/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, subscrito pelo Deputado Neto Evangelista, solicitando que
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seja agendada, para o dia 30 de abril de 2019, Sessão Solene
comemorativa aos 50 anos de fundação do Rotary Clube de São Luís-
João Paulo; 186/2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio,
solicitando que seja desarquivado o Projeto de Lei nº 090/2018, de sua
autoria; 187/2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que
seja encaminhada mensagem de congratulações ao Senhor João Manoel
Sousa, parabenizando-o pela sua posse como Secretário de Esportes
do Governo Federal; 188/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, subscrito pelo Deputado Neto Evangelista, solicitando que
seja encaminhada mensagem de congratulações e aplausos a Associação
dos Pais, Familiares e Amigos de Pessoas com Transtornos do Espectro
Autista (Grupo Ilha Azul), através de sua Presidente, Senhora Luise
Mattos, pela passagem do “Dia Mundial de Conscientização do
Autismo”; 189/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
solicitando seja encaminhada mensagem de congratulações a Rádio
Esperança FM 100,9, pelo seu aniversário no dia 11 de abril; 192/
2019, de autoria do Deputado Adriano, solicitando sejam desarquivados
os Projetos de Lei nºs 36, 178 e 362/2017, todos de sua autoria; 195/
2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja
submetido ao regime de tramitação de urgência, para o Projeto de Lei nº
153/2019, (Mensagem Governamental nº 017/19), que autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito especial ao Fundo de Desenvolvimento da
Cultura Maranhense – FUNDECMA. Sujeito a deliberação da Mesa,
foi indeferido o Requerimento nº 191/2019, de autoria do Deputado
Adriano, solicitando que seja formulado pedido de informações ao
Ministro da Economia, Senhor Paulo Guedes, se existe linha de crédito
especial, no âmbito federal, para pagamento de precatórios. Na
sequência, a Mesa deferiu os Requerimentos nºs: 193/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas no período de 01 a 04 de abril, conforme
atestado médico e 194/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja justificada sua ausência da Sessão Plenária realizada
no dia 10 de abril, conforme atestado médico. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nº 11/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares e os
Requerimentos nºs: 196/19, de autoria do Deputado Antônio Pereira,
197/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages, 198/19, de autoria
do Deputado César Pires e 199/19, de autoria do Deputado Neto
Evangelista. No primeiro horário do Grande Expediente não houve
orador inscrito. No Tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se o Deputado
Doutor Yglésio, falando pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo maranhão.
Pelo Bloco Parlamentar de Oposição ouviu-se o Deputado Adriano.
No Expediente Final não houve orador inscrito. 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, 16 de abril de 2019.

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Primeira
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia nove de
abril de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington

do Curso.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella
Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto
Costa, Rildo Amaral, Wellington do Curso, Wendell Lages Zé Gentil,

Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Ariston, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo
Sá, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Pastor Cavalcante, Rigo Teles e
Vinícius Louro. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte
Expediente:  Projetos de Lei nºs: 175/19, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação
pelos hospitais, clínicas e postos de saúde que integram as redes pública
e privada do Estado do Maranhão ao Conselho Tutelar, aos pais ou
responsáveis legais das ocorrências envolvendo embriaguez e/ou
consumo de drogas por criança ou adolescente na forma que especifica;
176/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo, que dispõe sobre a
prioridade no atendimento médico, odontológico, cirúrgico, inclusive
de cirurgia plástica reparadora, ambulatorial e psicológico às mulheres
vítimas de violência doméstica e familiar, desde que dentro do mesmo
grau de risco dos demais pacientes, nos hospitais, clínicas, unidades de
pronto atendimentos, postos de saúde e estabelecimentos congêneres
no Estado do Maranhão e 178/19, de autoria do Deputado Edivaldo
Holanda, que obriga a instalação de detectores de metais nos
estabelecimentos de ensino no Estado do Maranhão; Requerimentos
nºs: 182/19, do Deputado Felipe dos Pneus, solicitando que a Comissão
de Obras e Serviços Públicos, faça uma inspeção na barragem de Estreito,
localizada no Município de Estreito e 183/19, do Deputado Doutor
Yglésio, solicitando que seja realizada Sessão Especial no dia 28 de
março de 2019, tendo como tema central a Fundação Antônio Dino:
questões orçamentárias, enfrentamentos diários para manutenção das
atividades básicas, bem como as de maior complexidade. Ademais,
caberá, também, interagir sobre ações e políticas públicas voltadas
para Fundação; Indicações nºs: 540/19, da Deputada Daniella Tema, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
tome  conhecimento através do Coordenador Estadual de Proteção e
Defesa Civil,  Senhor Izaz Muniz Matos, da vistoria técnica na Cidade
de Tuntum, principalmente no que se refere a parede principal do
Balneário da Tiúba (piscinão) no bairro residencial Maria Helena e na
ponte do Riacho do Tuntum e que após emissão do laudo técnico, caso
exista irregularidades, o Governador determine ao Secretário de Estado
da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto que tome as medidas urgentes
para soluções dos problemas decorrentes das chuvas, amenizando a
preocupação daquela população; 541/19, do Deputado Pará Figueiredo,
ao Governador do Estado do Maranhão, bem como a Diretora Geral do
DETRAN-MA, Senhora Larissa Abdalla Britto, solicitando a
implantação da Ciretran na Cidade de Alto Parnaíba; 542/19, do referido
Deputado, ao Governador do Estado do Maranhão, como aos Diretores
da VIVO S/A e CLARO S/A, solicitando a instalação de uma torre/
antena de telefonia celular para a Cidade de São João Batista; 543/19,
do Deputado José Gentil, ao Superintendente do Departamento
Nacional de Infraestrutura de Transportes, Senhor Gerardo de Freitas
Fernandes para obter recursos junto ao Governador do Estado do
Maranhão, para viabilizar a construção de um quebra-molas em frente
à escola  U.I.M Governador Pedro Neiva de Santana, localizada na BR
316, KM 508 no Povado Brejinho, em Caxias. Não havendo mais
matéria para leitura, o Presidente encaminhou à publicação o Expediente
lido pelo Primeiro Secretário, após deferir as Indicações acima
mencionadas e concedeu a palavra aos Deputados (as): Fernando Pessoa
e Doutor Yglésio. Deputado Fernando Pessoa ressaltou o trabalho do
prefeito Erick Costa, em Barra do Corda, da gestão do Governador
Flávio Dino e do Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe
Camarão. O Deputado Doutor Yglésio chama a atenção para a função
do político, que é legislar em prol da população. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação dos
Requerimentos nºs: 171/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja discutido e votado em regime de urgência o Projeto
de Lei nº 154/2019, de sua autoria; 175/2019, de autoria do Deputado
Arnaldo Melo, solicitando regime de urgência para o Projeto de Lei nº
131/2019, de sua autoria e 176/2019, de autoria do Deputado Neto
Evangelista, solicitando que seja realizada uma Sessão Solene no dia 09
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de maio do corrente, em homenagem ao “Dia do Defensor Público,
comemorado anualmente no dia 19 de maio. Na sequência foi apreciado
o Recurso do Deputado Wellington do Curso, contra a decisão da
Mesa, que indeferiu o Requerimento nº 173/19, de sua autoria,
solicitando informações ao Governador do Estado, sobre o comitê de
prevenção e acompanhamento a inundações. O Recurso foi encaminhado
a votação pelo autor do Requerimento e em seguida, submetido à
deliberação do Plenário, que manteve a decisão da Mesa, contra os
votos dos Deputados Adriano, César Pires e Wellington do Curso. Os
Requerimentos nº 167 e 177/2019, de autoria dos Deputados Ciro
Neto e Felipe dos Pneus, respectivamente, foram transferidos devido
à ausência dos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos nºs: 169/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 110/
2019, de sua autoria; 179/2019, de autoria do Deputado Arnaldo Melo,
solicitando que seja registrado nos Anais desta Casa o artigo do ex-
Deputado Estadual e ex-Prefeito de Santa Luzia, Senhor Riod Ayoub
Jorge, publicado no jornal “O Estado do Maranhão”, em que teceu
comentários elogiosos à Deputada Doutora Helena Duailibe; 180/2019,
de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, enviando nota de
pesar à família do Senhor Gildenor Pereira, conhecido como “Gildo
Mecânico”, pelo seu falecimento ocorrido no dia 08 de abril do corrente
ano e 181/2019, de mesma autoria, no mesmo sentido à família do
Médico Pediatra  João Nascimento, pelo seu falecimento ocorrido no
dia 07 de abril do corrente ano. Na forma regimental, foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 180 e 181/
19, ambos de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho. No
primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito. No
Tempo dos Partidos e Blocos, ouviu-se o Deputado César Pires que,
falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição, discorreu sobre o inquérito
que trata dos indícios de fraude no Porto do Itaqui. Segundo o Deputado
um relatório da Polícia Federal confirmou as suspeitas sobre fraudes
na Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP) durante
o processo de fiscalização das obras de dragagem de aprofundamento
do P-100 ao P-104 do Porto de Itaqui. Pela Liderança do PSDB, o
Deputado Wellington do Curso reiterou a denúncia feita pelo Deputado
César Pires e chamou a atenção para a necessidade de fiscalização da
EMAP, abrindo a “caixa preta” da empresa. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. Não houve orador inscrito no
Expediente Final. Nada mais havendo a tratar a Sessão foi encerrada e
lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 09 de abril de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputado Wellington do Curso - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

SESSÃO SOLENE
REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2019

ASSUNTO: Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento n.º 049/2019, de autoria da Senhora Deputada Dra.
Helena Duailibe, em comemoração ao dia Mundial de Saúde

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Declaro aberta a Sessão Solene convocada por
meio do Requerimento n.º 049/2019, de autoria da Senhora Deputada
Dra. Helena Duailibe, em comemoração ao dia Mundial de Saúde.
Convido para compor a Mesa as autoridades relacionadas aqui por
mim nesse momento: Magnífica Reitora Nair Portela, da Universidade
Federal do Maranhão, convido-lhe para compor a Mesa; Senhor Pedro
Ivo Correa, Presidente da Comissão de Direitos da Saúde da OAB,
neste momento, representando o Presidente Tiago Dias; Senhor Israel
Pinheiro Rocha, neste ato, representando a senhora Josilma Rodrigues,
Coordenadora do Núcleo Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão;
Senhor José Márcio Leite, uma sumidade na área de saúde, Presidente
da Academia Maranhense de Medicina; Senhor Antônio Pereira da
Silva, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Saúde do Maranhão;

Coronel Augusta, Comandante de Segurança Comunitária e
Coordenadora Estadual da Patrulha Maria da Penha. Tem muito
trabalho, Coronel; Senhor Vinícius Araújo, Presidente do Conselho de
Secretários Municipais de Saúde do Maranhão; Doutora Joice Lages,
Superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Sejam bem-
vindos. É um prazer estar junto com vocês compondo esta Mesa para
falar de um assunto muito importante. Parabenizo a autora do
Requerimento, a ilustre Deputada Helena Duailibe, que com justiça
faz essa homenagem, junto conosco, a todos da área da saúde. Concedo
a palavra à Senhora Deputada Helena Duailibe, autora do Requerimento
de convocação desta Sessão Solene, que falará em nome do Poder
Legislativo. Deputada Helena, é uma honra presidir esta Sessão
inicialmente aqui e lhe ouvir, primeiro, como mulher, segundo, como
excelente Deputada que representa aqui as mulheres do nosso
Maranhão, e por que não dizer do Brasil? Esteja com a palavra.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE - Bom
dia a todas e a todos. Inicialmente, eu tenho que saudar também com
muita alegria o Excelentíssimo Senhor Deputado Hélio Soares, que
preside esta Sessão Solene. Esse jovem Deputado que nos ensina todos
os dias e tem um carinho muito grande pela saúde. Ele tem demonstrado
isso em todas proposições nesse conceito moderno. Quando é saúde e
educação, ele está sempre presente. Quero aproveitar também em nome
dele saudar os colegas deputados aqui presentes, Deputado Dr. Yglésio,
Deputado Duarte Júnior, o Deputado César Pires, o Deputado Zito
Rolim, que também engrandecem essa solenidade, não sei se tem mais
algum que eu esqueci. Magnífica Reitora Nair Portela, Reitora da UFMA
- Universidade Federal do Maranhão, é uma honra recebê-la nessa
Casa, muito feliz com a sua presença. Senhor Pedro Ivo Corrêa,
Presidente da Comissão de Direito à Saúde da OAB, neste ato
representando o Presidente Thiago Diaz, também é muito importante
a sua presença neste momento na nossa Assembleia Legislativa. Senhor
Israel Pinheiro Rocha, seja muito bem-vindo também aqui, neste ato
representando a Senhora Josilda Rodrigues, Coordenadora do Núcleo
Estadual do Ministério da Saúde no Maranhão. Quero também registrar
a presença do meu amigo Deputado Arnaldo Melo, que se faz presente
aqui que disse que jamais deixaria de estar presente, este homem ilustre
a quem o Maranhão muito deve. Senhor Dr. Professor José Márcio
Leite, a quem eu tive alegria e a oportunidade de muitos momentos,
como gestora pública, acompanhá-lo e ver a sua trajetória, e como foi
bem dito, realmente, é uma das pessoas que mais conhecem a saúde
pública na nossa história do Estado do Maranhão. Presidente da
Academia Maranhense de Medicina e que fará também para nós um
relato muito mais detalhado sobre os avanços, sobre essa questão da
saúde pública. Senhor Antônio Pereira da Silva, Vice-Presidente do
Conselho Estadual de Saúde do Maranhão, com uma trajetória também
brilhante, e o Conselho importante para nossos trabalhos na saúde.
Coronel Augusta, uma mulher também que muito nos envaidece,
Comandante de Segurança Comunitária e Coordenadora Estadual da
Patrulha Maria da Penha. E que breve estará aqui também nesta
Assembleia para falar sobre os avanços e o que tem feito lá na Segurança
Comunitária. Meu colega também, posso dizer, e amigo Vinícius Araújo,
Presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do
Maranhão. E que a gente tem assim um carinho muito grande. Fiquei
muito feliz, eu disse para ele: Eu sei que você deveria estar em Brasília,
mas está aqui nos prestigiando. Quero também registrar o Deputado
Wendell Lages, também, este jovem de Itapecuru, que eu tenho tido a
grata satisfação de acompanhá-lo, diariamente. Professora Doutora
Joice Lages, que também muito me orgulha com sua presença aqui,
Superintendente do Hospital Universitário do Maranhão. Muito
obrigada pela sua vinda. Quero registrar também a presença da Cristiane
Carvalho, Presidente do Conselho Regional de Psicologia. Os
Conselhos presentes são muito importantes, muito obrigado pela sua
presença. Marcelo Rosa, meu amigo também, Conselheiro Federal de
Farmácia. O Doutor Luís Fernando, também Diretor do Lacem e
também Conselheiro Federal do Maranhão. Senhora Keila Passos,
Conselheira Regional de Enfermagem, a enfermagem também
importantíssima e nesse ato representando o Presidente do Coren,
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Senhor Hilton Patrício. Senhoras e senhores, conselheiros, diretores,
amigos pessoais, e aí eu vou me abster de falar porque são muitos
queridos que estão nesta manhã. Diretores, coordenadores, demais
servidores da saúde, imprensa falada e escrita. E digo de modo especial
os amigos da saúde, porque as pessoas que estão aqui, nesta sessão
solene, são pessoas que há muitos anos lutam por uma saúde melhor.
No dia 7 de abril, comemora-se o Dia Mundial da Saúde. É certo que a
data é diferente em partes do mundo e não tem razão para ser
comemorada. A mídia diariamente nos oferece inúmeros exemplos de
como a saúde mundial anda doente, inclusive aqui no Brasil, onde o
Sistema Público de Saúde revela-se esgotado e o privado, extremamente
caro, para poucos. Este quadro por si só é preocupante e agravado por
doenças como a Zika, Dengue e Chikungunya, geradas pelos mosquitos
Aedes aegypti, e o surto de gripe H1N1 que já infectou mais de três
mil pessoas e levou 39 pessoas a óbito. Como se vê, não há muito a
comemorar, mas muito para refletir e, o que é pior, no momento em
que a saúde mais precisa e implora por socorro, o Governo Federal
simplesmente passa a lâmina de bisturi nos recursos. A justificativa
para este corte profundo, tão descabido como desumano, é a crise
econômica agravada contundentemente pela crise política. Entendo
que se faz necessário o remanejo da distribuição, mas certamente há
outras áreas que poderiam muito bem sobreviver sem traumas a um
corte maior de recursos para manter íntegro o que já estava previsto
para a saúde. Confesso que até entendo os critérios políticos, nem
tanto, a meu ver, esses passam a ser questionáveis e devem ser deixados
de lado se for, como é o caso, para manter a capacidade do atendimento
da saúde pública. A saúde, reitero, deve ser tratada como prioridade em
todas as instâncias de governo qualquer que seja o partido político no
comando. Falemos agora do cenário atual da saúde no estado do
Maranhão. Nós sabemos que temos uma população estimada de
7.035.055 pessoas, uma densidade geográfica de 19.81 habitantes por
km². O IDH de 0.639, rendimento mensal domiciliar per capita de R$
605,00. Taxa de mortalidade prematura de 30 a 69 anos pelo conjunto
das quatro doenças crônicas não transmissíveis, doença do aparelho
circulatório, câncer, diabetes e doenças respiratórias crônicas, a taxa
encontra-se em 285.96 óbitos para cada 100 mil habitantes. Proporção
de óbitos de mulheres em idade fértil de 10 a 49 anos, foram investigados
85%, correspondendo a 1.745 óbitos investigados. Dentre as causas
de mortalidade, destacam-se neoplasia de colo de útero, seguida de
infarto do miocárdio e HIV-aids 4.03, resultado preliminar. Número de
casos autóctone de malária: foram registrados 291 casos. Número de
casos novos de sífilis congênitas em menores de 1 ano de idade: foram
notificados 707 casos. Número de casos novos de Aids em menores de
5 anos: 7 casos registrados. Razão de exame citopatológico do colo do
útero em mulheres de 25 a 64 anos na população residente de
determinado local e a população da mesma faixa etária, vejam bem:
foram realizados somente 30% dos exames citopatológicos. Como nós
podemos prevenir o câncer de colo de útero, que, segundo estatística,
é o que mais mata as mulheres na idade de 30 até 69 anos, quando nós
temos uma cobertura só de 30% nos exames citopatológicos? E aqui
outro dado também triste. Razão de exames de mamografia de
rastreamento realizados em mulheres de 50 a 69 anos, na população
residente: foram realizados 12% de exames de mamografia. Nós falamos
muito de prevenção de câncer de mama e nós só realizamos 12% de
exames de mamografia. A proporção de parto normal no Sistema Único
de Saúde Suplementar foi de 51.56%. A proporção de gravidez na
adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos também subindo.
Foram registrados 25.48% de gravidez na adolescência. Agora aqui um
dado que realmente está em queda, taxa de mortalidade infantil. O dado
que está sendo projetado está errado. Em 2017 era 15.69% e, em 2018,
ainda estamos fechando, mas já está 14%. Número de óbitos em
determinado período. Número de óbitos maternos, que é outra grande
tristeza. Estou vendo aqui o Doutor Pedro Aragão e o Doutor Adolfo
Paraíso, que chegaram agora, respectivamente, representando o
Sindicato dos Médicos e o Sindicato dos Donos de Hospitais
Particulares e a Clínica São Marcos. Ocorreram 93 óbitos maternos,
em 2017, e 78 óbitos em 2018. Pelo menos estamos em queda. Cobertura
populacional estimada pelas equipes de atenção básica: 86.57. E

cobertura populacional estimada de saúde bucal na atenção básica foi
de 68.34. Diante do quadro apresentado, existe a necessidade de
compreendermos a saúde em suas diferentes dimensões, com o enfoque
voltado para a promoção da saúde, considerando as políticas mais
integradoras em saúde, bem como as desigualdades sociais que impedem
o acesso aos serviços de saúde e à informação por parte da população
como um todo. Portanto investir na promoção da saúde é o nosso
grande desafio atual. Embora os nossos discursos na saúde refiram-se
à promoção da saúde, na prática, ainda estamos atrelados ao discurso
preventivista, com o enfoque centrado na doença. Porque a promoção
da saúde consiste no conjunto de estratégias focadas na melhoria da
qualidade de vida dos indivíduos e coletividades, pois consideramos a
saúde um produto social. Por isso entendo que em todas as profissões
realizadas com a saúde, urge lembrar que o relacionamento profissional/
paciente, o respeito pela dignidade profissional, os eternos valores
morais são, pelo menos, tão importantes quanto os conhecimentos
técnicos, científicos e estatísticos. Porque ainda temos um longo
caminho a percorrer até que este direito seja assegurado na sua
plenitude, conforme o Artigo 196 da Constituição Federal. A saúde é
um direito de todos e um dever do Estado. Atenção básica vai além da
melhor partilha do financiamento da saúde, de reformas na região, mas
passa também pela academia. As universidades públicas brasileiras
não formam profissionais para atuar como médicos da família. E o que
vemos diariamente é cada vez mais concorrência para ingressarem em
uma residência médica especializada. Se o incentivo à medicina de
família não virar uma política de estado não vamos avançar nenhum
passo na construção de uma atenção básica melhor. Atenção básica é
um dos principais e mais difíceis passos que devem ser tomados.
Entendo que somente com mais investimento financeiro, o Brasil
consiga fortalecer a atenção básica de maneira como ela deve ser. Mudar
a cultura; integrar o trabalho em unidades básicas de saúde, como
hospitais, e priorizar o atendimento na ponta. Têm que ser medidas
primordiais. É preciso ser feito uma reavaliação por parte do governo
sobre quais são as necessidades de mão de obra na saúde no Brasil,
pois o que vemos há anos é encaminhamento para especialistas, filas
nos ambulatórios onerando cada vez mais o sistema. Nós vemos muito
claro que a aplicação do acesso na atenção primária de saúde é dar
maior autonomia para os municípios. São medidas que devem ser
adotadas para melhorar a saúde do sistema como um todo por outro
lado. Por outro lado, de acordo com a Organização Mundial de Saúde,
a saúde universal requer o envolvimento de todos os setores da sociedade
para combater a pobreza, a injustiça social, as lacunas educacionais e
as condições precárias de vida, entre outros fatores que influenciam a
saúde das pessoas. Aqui no Brasil, a saúde pública vem enfrentando
muitos desafios sofrendo com a falta de tudo. O que acarreta um
atendimento precário e bem na contramão do que propõe o conceito de
saúde universal da OMS, que é garantir que todas as pessoas tenham
acesso. Isso sem discriminação a serviços integrais de qualidade, sem
enfrentar dificuldades financeiras. Além disso, a proposta da OMS
visa garantir que todos estejam cobertos e que todos sejam socorridos
quando precisarem, onde quer que estejam. O que não acontece na
maioria das vezes na rede pública no País. O caos na saúde pública no
Brasil, se deve ao descumprimento da Constituição Federal que prevê
receita e financiamento determinado para garantir o direito da população
à saúde. Finalmente, o outro problema é o sub financiamento do SUS
e as consequências da emenda Constitucional 95 que congela os
investimentos em saúde pública até 2036, cuja emenda causará um
prejuízo estimado em 400 milhões. Que nesse Dia Mundial da Saúde,
celebremos, mas também reflitamos para o que podemos fazer, cada
um de nós, para gerar mais saúde para todos e então possamos
comemorar, de fato, o Dia Mundial de Saúde. Muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES - Agradecemos, Deputada Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Presidente, só um minutinho, faltou eu registrar a Tenente Passos,
policial militar da Divisão de Saúde do Maranhão, representando o
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meu colega Coronel Nasser, Comandante da Divisão de Saúde da Polícia
Militar. Muito obrigado pela sua presença.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
HÉLIO SOARES – Registramos também aqui, neste momento, a
Senhora Esmeralda Freire, Conselheira Municipal da Condição
Feminina; o Senhor Luciano Maurício do Nascimento, Presidente da
Associação dos Fiscais da Vigilância Sanitária de São Luís; Senhor
Adolfo Paraíso, Presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do
Maranhão; como também o Senhor Pedro Aragão, Presidente do
Sindicato dos Hospitais de São Luís. Também fazemos as nossas
referências e agradecimentos, data vênia, em nome desta Mesa aos
deputados presentes que estão prestigiando esta importante
homenagem feita com justiça a todas as autoridades que compõem a
saúde do nosso Maranhão. Deputado Arnaldo Melo, o nosso decano
da Casa é médico também, contribui muito com a sua experiência aqui
com todo o nosso Maranhão. Deputado Duarte Junior, Deputado
Wendell Lages, Deputado Cesar Pires também é da área de saúde e é
ex-reitor da Universidade Estadual de nosso Estado do Maranhão.
Doutor Zito Rolim e o nosso Deputado Yglésio que também é médico.
Em nome desta Mesa, faço referência a nossa Comissão de Saúde que
ele representa aqui neste momento, é membro titular e tem muito a
contribui com a nossa saúde. Peço a nossa assessoria que encaminhe a
homenagem e o pronunciamento da Deputada Helena, que servirá de
subsídio para que a nossa Comissão e Saúde possa ter esses importantes
dados da saúde que V.Ex.ª acaba de relatar aqui nesta tribuna. Muito
importante, parabenizo a Deputada Helena pela iniciativa e pelo que
representa e o que nós precisamos da saúde em nosso Maranhão. Nós
sabemos a condição da saúde de nosso Brasil e, aqui no Maranhão, nós
temos a responsabilidade de carregar em nossos ombros e a promessa
que fazemos como autoridades, como as pessoas que estão na frente,
a responsabilidade de tentar melhorar a cada dia a nossa saúde,
esclarecendo as dificuldades para que nós tenhamos uma saúde cada
dia de melhor qualidade a todos nós, irmãos. Nesse momento, chamo a
Deputada Helena para assumir a Presidência desta Mesa, com muita
justiça, para que a senhora conduza daqui para frente os trabalhos. E
este Deputado que vos fala, quero me colocar à disposição de todos da
Saúde para, com aquilo que estiver ao alcance, contribuir. Faço também
aqui, Deputada, um registro, uma homenagem. Não está aqui presente,
mas também está na minha pessoa o Hospital Aldenora Bello. Tem
alguém do Aldenora Bello aqui? Tem? Quem é? Por gentileza, sente
mais aqui na frente. Agradecemos aqui a sua presença. E diga à nossa
companheira lá que dirige aquele hospital que nós estamos irmanados
para que possamos levar àquelas pessoas, que mais precisam, uma
confortabilidade melhor. Muito obrigado. E, Deputada Helena, assuma
aqui a sua cadeira por gentileza.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE - Concedo a palavra ao Dr. José Márcio
Leite, Presidente da Academia Maranhense de Medicina.

O SENHOR DR. JOSÉ MÁRCIO LEITE - Excelentíssima
Senhora Deputada Helena Duailibe, que preside esta Sessão, em nome
de quem eu cumprimento todos os dirigentes de órgãos, entidades e
ilustres nesta Mesa. Senhores Deputados aqui presentes, senhores
representantes de entidades sociais, senhores professores, senhores
profissionais de saúde. Inicialmente, eu gostaria de agradecer, em nome
da Academia que eu presido, Doutora Helena, o honroso convite para
podermos aqui falar um pouquinho do SUS. Este SUS que todos nós
amamos muito e que tem sido sempre um desafio permanente no seu
aperfeiçoamento. E vejo que esta Casa como o espaço ideal, o espaço
adequado, pela representação maior da sociedade para a sua discussão.
Bem, o tema que nos pediram para abordar aqui foi dos avanços e
desafios do SUS. O SUS completa, este ano, 31 anos, coincidentemente
a mesma idade da Academia. O filósofo Goethe costumava dizer que:
“pouco sabe de sua arte quem não conhece sua história”. Então é
interessante darmos uma pincelada na saúde brasileira para verificarmos
que antes do pré-SUS, mais precisamente no século XX, já na antiga

República Velha que vai até 1930, de 1889 até 1930, nós tínhamos, no
início do século, esse modelo sanitarista campanista, à frente o Dr.
Oswaldo Cruz e que, ao contrário do que temos hoje, como bem a Dra.
Helena salientou, nós tínhamos um modelo absolutamente preventivista.
Ou seja, as campanhas sanitárias comandadas pelo Dr. Oswaldo Cruz
e que tinham como centro principalmente o Aedes Aegypti, por causa
da febre amarela no Rio de Janeiro. O Brasil, em temos de comércio
exterior, havia uma recomendação para os navios não encostarem, as
embarcações não encostarem no porto do Brasil, porque era um
território da barbárie. Já na fase do Getúlio Vargas, na República Nova,
tivemos umas caixas de previdência, deste modelo aqui previdenciário
privatista, em que só tinha assistência à saúde quem era beneficiário ou
comerciário ou bancário ou ferroviário. São as caixas de previdência,
depois transformadas em Institutos de Previdência. E que ficaram até
mais ou menos 1970. Esse fato das caixas de previdência gerou algo
que, infelizmente, ainda conheci, que eram os nossos indigentes. Então,
eu tinha uma classe de pacientes da carteirinha, que tinha toda a
assistência, inclusive recebia o remédio na urgência, gratuitamente, e
um outro grupo de pacientes absolutamente desassistidos. Por isso
mesmo chamado indigentes. Eles tinham médico uma vez por mês.
Eles eram modelo que eu chamo que era mais um modelo de voltado
para a providência do que propriamente para assistência. Isso gerou
este movimento de reforma sanitária brasileira em que a sociedade
começou, com as suas lideranças, a discutir o processo saúde no País.
E disso aqui gerou, em 1983, as ações integradas de saúde que já foi um
esforço concentrado para unir quem tratava da saúde. O governo federal,
estadual e municipal começou a se unir com AS em 1983, que trazia, eu
estou vendo o Pereira aqui que é antigo nos conselhos, as CIMES, que
as Comissões Municipais de Saúde que são precursoras dos Conselhos
Municipais de Saúde. E depois nós tivemos em1987 o SUDES, já foi
uma oficialização, era o Sistema Unificado Centralizado de Saúde. E
aqui na Constituição de 1988 nasce o nosso SUS com seus princípios,
universialização, quer dizer, o atendimento é universal e gratuito, todos
têm acesso. A equidade que não se conseguiu que virasse no SUS
porque é um princípio que diz que eu tenho que tratar a todos da
mesma forma. Então, enquanto eu tiver uma cirurgia de apendicectomia
via, Dr. Adolfo, está me ouvindo que é cirurgião, aí atrás, via a
laparotomia explanadora e o outro fazendo já a videolaparoscopia, ou
cirurgia bariátrica, naturalmente, na forma desse plano terapêutico e de
pós-operatório são completamente diferentes. Até porque isso é guiado
pelo fator econômico. A integralidade que a Dr.ª Helena falou há pouco
é esse esforço gigante, mas não se conseguiu ainda convencer as pessoas
de que não existe, o cidadão não são dois indivíduos, eu sou um ser
biológico integral, eu não me divido ao meio em um cidadão preventivo
e outro curativo. Isso é uma luta muito antiga. Então, a integralidade da
atenção visa ações integrais: promoção, proteção, cura e reabilitação.
Esses quatro eixos trabalham articulados e integrados, segundo sua
fase clínica, o estadiamento desse paciente e não separados. Nós temos
os princípios organizativos, que é regionalizar os serviços e ter uma
hierarquização, descentralizar os serviços, mas com o comando único
que também não se conseguiu. Nós descentralizamos os nossos
serviços, mas ainda temos comandos múltiplos. A participação popular
por meio dos conselhos, que devem ter absoluta representação de fato
e direito dos segmentos que são representativos e que não devem
apenas contribuir para os governos com a sua experiência do que vivem
nas suas comunidades, mas também levar para dentro delas aquilo que
se discutiu aqui no processo saúde. O Sistema Único nasceu, incorporou
os hospitais universitários do Ministério da Educação, as redes públicas
e privadas conveniadas dos estados e municípios, formando o sistema
que teoricamente tem abrangência nacional. Vamos ver, no curso aqui
da exposição, procurarei ser breve, o porquê desse “teoricamente”.
Uma coisa é o que está escrito, e está muito bem redigido e escrito,
temos teóricos do sistema, mas a outra é a sua prática. O que os
senhores deputados federais, senadores, com base no parecer técnico,
principalmente da OPAS, que é a Organização Pan-Americana da Saúde,
e todos os segmentos da saúde pública nacional não imaginavam é a
ocorrência de fenômenos que foram sendo gerados e que dificultam
tremendamente a inserção do nosso SUS, a efetiva inserção deles. E
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aqui a gente enumerou alguns, por exemplo: o rápido envelhecimento
da população. A nossa população está chegando próximo, já tem os
homens de 75, nós vamos atingir em breve os 90 anos da idade média,
isso graças às próteses e esta droga e seus derivados que são as estatinas.
Não deixam ocorrer, Doutora Joice, os seus ateromas contra os quais a
senhora, lá no Dante Pazzanese, lutou tanto. Então, o progressivo
aumento das condições crônicas, que a Helena abordou ali, já vou dar o
percentual para vocês. Nós temos doenças agudas e doenças crônicas.
Agora as crônicas, junto com o envelhecimento, foram embora. Elas
dominam. E qual a diferença delas? Elas são doenças ambulatório-
sensíveis. O que quer dizer isso? São doenças tratadas em ambulatórios,
não são doenças para serem tratadas em pronto socorro. Aqui nós
temos, em detrimento dos agravos, a incorporação de tecnologias e
ferramentas. A cada dia, falei há pouco da cirurgia bariátrica, mas na
área das próteses cardíacas, dos transplantes cardíacos, dos transplantes
de medula e de, enfim, uma parafernália imensa de tecnologias na
medicina e de altíssimo custo. O problema é o acesso e o custo, mas
existem. E ou nós atendemos ou, já vou tocar na judicialização, os
juízes fazem com que se atenda. O extraordinário aumento de custos
em saúde e o decorrente subfinanciamento do setor. A Dr.ª Helena
também abordou ali há pouco. E as demandas judiciais em saúde, a
famosa judicialização da saúde, que já anda na Casa de mais de 600 mil
processos judiciais no país. Qual o problema da judicialização? O
problema é que nós temos, e os senhores Deputados conhecem muito
bem isso aqui, uma coisa chamada Orçamento Público em Saúde, que é
bem limitado, tem suas áreas específicas. Então na hora em que atendo,
por demanda judicial, um paciente que verdadeiramente precisa ser
atendido por aquele novo móvel, a incorporação de tecnologia ou é um
tratamento que só se faz hoje nos Estados Unidos, esse menino vai de
UTI aérea para os Estados Unidos, mas isso custa um milhão. Aquele
mesmo milhão era para atender uma demanda, digamos, de 50.000 a
100.00 pacientes. Então esse que é o problema da judicialização. Esse
aqui, esse é o desafio daqueles que são gestores da nossa saúde, entender
isto, que de 2005 a 2030, essa era nossa pirâmide da população. Vocês
verifiquem que ali ainda tem ápice no momento, mas em 2030 alargou.
A pirâmide praticamente desaparece, porque a população, felizmente,
para nós que podemos, já chegamos aí nos 60, passamos dos 60. Ela,
a população, vai embora, vai envelhecendo mesmo. Mas isso tem um
impacto violentíssimo na saúde. E essa danada desta Emenda
Constitucional 95, essa que você falou há pouco, vai criar um problema.
Vai confrontar com isso aqui. Bem, este é o quadro chamado de tripla
carga de doença no Brasil: Hoje eu tenho as doenças, o Brasil ainda tem
essa dificuldade que nós estamos mergulhados nela. A Europa, por
exemplo, eu já tenho as doenças da modernidade, dominando na França.
O que são doenças na modernidade? Essas que estão! Eu vou mostrar
aqui: o câncer, neoplasias, as cardiovasculares, as respiratórias, que
vieram com o envelhecimento. Mas nós não nos libertamos ainda das
doenças infectocontagiosas e parasitárias. Este é um dos problemas
sérios no Brasil. E o mosquitinho está bem aí. Todo dia a gente reza
para a febre amarela urbana não chegar, mas ele está aqui na nossa
vizinhança. E aí tem Zika, tem dengue e todas essas coisas terríveis.
Parece até a peste do Nilo, aquela do José do Egito. Então as causas
externas que são os acidentes, as violências, os homicídios, feminicídios,
10.2%. Condições maternas e perinatais, ainda com 8.8%. E as doenças
crônicas já com 66.3%. Como esse quadro meu é de 2004, hoje já está
em 72% as doenças crônicas dominantes. E aí o desafio aos senhores,
não há que se falar mais em Pronto Socorro. Há que se falar em
policlínicas, em ambulatórios que possam dar assistência, para evitar
que essas doenças crônicas se agudizem, ao se agudizarem elas vão
para a urgência. Mas se elas tiverem um acompanhamento ambulatorial,
você consegue também diminuir a pressão em cima dos hospitais, as
altas taxas de internação hospitalar. Então aqui, 1930 a 2009, como
nós andamos. Hoje aqui em cinza estão as doenças do aparelho
circulatório, absolutamente dominantes e, principalmente, acima dessa
faixa etária dos 50 anos. Em seguida vem, em azul claro ali, as
neoplasias, os cânceres em segundo lugar. Em terceiro, em uma faixa
ali, terceira aqui eu tenho as causas externas. E todos sabemos desse
fenômeno novo dos motoqueiros. Não temos nada contra os

motoqueiros que utilizam o seu meio de transporte, com o direito que
os assistem, mas eles são vitimados por muito mais acidentes para os
quais as minhas emergências, infelizmente, não suportam. E, por último,
as doenças infecciosas e parasitárias, felizmente, estão diminuindo,
mas ainda existem. Aqui é o mesmo quadro, feito em pizza para mostrar,
lá em azul está 28% do aparelho circulatório, 17% neoplasia e causas
externas 3%. Eu tenho mais da metade do meu círculo são por essas
três vertentes. Lá no século XX, eu tive de avanços, em aulas de
avanços e desafios do SUS tive a expansão do Programa Saúde da
Família. Hoje, acho que, no caso do Maranhão, todos os municípios já
têm cobertura acima de 80%, praticamente, 70% a 80%. Então
expandiu-se o Programa, a estratégia Saúde da Família com o programa
Saúde da Família que vocês sabem o que é, inclui uma equipe só da
família com um médico, com enfermeiro, com técnico de enfermagem,
são cinco agentes comunitários de saúde, em média. A criação de redes
temáticas pelo Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde criou a
Rede Cegonha para a gente cuidar das gestantes e diminuir essa
mortalidade, Dr.ª Helena, sair dos três dígitos na mortalidade materna.
A Rede de Atenção Psicossocial, está crescendo no mundo essa questão
dos suicídios. Eu estava lendo um dado ontem muito desagradável da
França. E o que é pior, da nossa classe, os médicos é que estão sendo
mais vitimados por essa questão dos suicídios, mas também está muito
na estudantada, universitária. Também da reabilitação física, a Rede de
Atenção às Doenças Crônicas, que falei há pouco, e as urgências.
Então hoje tem rede para tudo isso, a expansão da média complexidade
com as UPAs e os centros de diagnóstico e a expansão da rede
hospitalar, com hospitais de pequeno porte que têm menos de 50
leitos, de médio porte com 50 a 150 e de grande porte que têm mais de
300 leitos, mais de 200 leitos, e que é também alta complexidade.
Próximo, por favor. Bem, aqui está a grande revolução que estamos
enfrentando no século XXI. Onde nós estamos hoje? Atenção voltada
para o indivíduo. Então o SUS preconizou há 30 anos a integralidade
da assistência, mas a assistência curativa está vivíssima e se mexendo,
faz uma pressão política imensa em cima de quem está nessa cadeirinha
de gestor. Então, eu cuido dos indivíduos, eu preciso como gestor da
saúde cuidar da saúde coletiva, da saúde da população e vou mostrar a
vocês como se faz isso. Próximo, por favor. Aqui a regionalização
aparece como uma forma de descentralizar os serviços em que eu
divido um estado em várias regiões de saúde e ali posso ter uma melhor
atenção integral à saúde. Então esta é a definição do que seria uma
região de saúde. Bem, dentro desta região de saúde, eu tenho isso aqui
que se chama modelo de atenção à saúde. O que é o modelo de atenção
à saúde? É como eu vou organizar os serviços de saúde em cada
município e depois em cada região, então esses serviços são de diferentes
naturezas: serviços municipais, serviços estaduais, serviços federais,
serviços públicos, serviços filantrópicos. Temos, por exemplo, a Santa
Casa, o Aldenora Bello, que é do câncer, e serviços dos hospitais
universitários, serviços federais. Então isto compõe este modelo de
atenção à saúde que eu preciso colocar como uma máquina, em sintonia,
de tal forma que essa regionalização objetiva garantir o acesso
resolutivo. Cada região precisa saber o que é que estou resolvendo.
Não é um mata-mata, um empurra-empurra de uma região para outra,
isso ninguém escreveu, pode até ter se desenhado. Efetivar o processo
de centralização e a Comissão Bipartite, creio que o Vinícius ainda está
por aí, tem um papel grande nessa fiscalização para saber como está se
dando essa descentralização. Buscar a racionalidade dos gastos e reduzir
as desigualdades regionais, que é a CIR, Comissão Intergestores
Regional. Um dia desses passou comigo no Mestrado, no Ceuma, um
integrante da CIR e eu perguntava para ele como está se dando na
prática a CIR. Eu perguntei: “Vocês já aprenderam a ter renúncia na
CIR?”. E ele riu. “O que é, professor”? Porque a CIR só dá certo como
pacto: não, eu não vou mais atender a oftalmologia porque lá na região
do município do Vinícius já está fazendo. Mas aí é preciso que o
dinheiro vá também, não é só o paciente. Não abdiquem também dos
recursos. E é aí exatamente que reside um entrave grande. As regiões de
saúde, portanto, são um espaço geográfico contínuo, constituído de
grupamentos de municípios limítrofes. É delimitada a partir de
identidades culturais, econômicas. Será um erro eu dizer: vou fazer
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uma região! Não, a região já existe. Quem traçou a região? Há muitos
anos a população delimitou a região. Ali sempre foi um centro comercial,
um centro educacional, um polo de referência. Então essas regiões já se
delinearam antes até de eu estar falando sobre isso. E é preciso planejar
essa palavra tão empregada, mas que, na prática, precisa ser executada.
Digo para os meus alunos que até a dona de casa, antes de sair para o
supermercado, anota nem que seja no papel o que ela vai comprar. E
quando ela passa no caixa tem a orçamentação, vai dizer quanto custa.
Então todas as ações têm que ser planejadas, e com maior antecedência
é muito melhor. De tal sorte que nesse acesso universal eu preciso ter
as portas de entrada. Que nome bonito, porta de entrada do sistema,
que é atenção primária de saúde ou atenção básica, é a mesma coisa. E
fazendo rede de serviço de urgência e emergência, serviço psicossocial
e serviços especiais de acesso aberto. Já vamos mostrar isso
rapidamente. Eu já estou gastando 20 minutos com vocês. Bem, para
eu garantir esse direito à saúde com equidade, quanta coisa bonita
escrita, sem desigualdade social, eu preciso diminuir os vazios
assistenciais e direcionar investimentos. Eu preciso garantir o acesso
resolutivo. O que implica uma fortíssima política de recursos humanos
e de formação. No curso de medicina, hoje... E fica a sugestão, Dra.
Helena, para a senhora, que está muito bem promovendo essas reuniões.
A nossa reitora está aqui, breve promovamos, sim, uma nova formação
médica no Brasil. Os que eu tento formar no momento, em Brasília, eu
coordeno o curso de medicina da UNIEURO, eles estão voltados para
serem médicos com formação integral. Lá o doutor vai sair no sexto
ano, no décimo segundo período, fazendo parto, fazendo cirurgia e
sabendo fazer semiótica e exame clínico de pacientes, diagnóstico.
Depois, na residência, ele vai especializar. Ele vai para Havard. Ele vai
para onde ele quiser. Mas antes ele vai ser médico com “M” maiúsculo.
Vamos ter esse cuidado por causa disso aqui. Para, quando ele cair na
rede, no atendimento, ele saiba prestar um atendimento seguro do
ponto de vista médico. Porque às vezes enquanto aguarda esta tal
especialização, ele vai num desses programas mais médicos, e aí é o
problema. Aí eu preciso ser doutor mesmo, senão a coisa vai complicar.
Essa aqui é para mostrar a atenção básica como um núcleo no satélite.
Ele com os satélites em torno da AB, que é a atenção básica. E eu tenho
isto aqui, e vou falar já adiante, mas é um sistema de apoio e o sistema
logístico. Na próxima, já positivo, vou mostrar porque uma das causas,
Vinícius, na nossa atenção primária, estou falando Brasil, não funcionar,
estou vendo Elza, ali, Marielza, a sua paixão pela atenção básica. O
que que falta para impulsionarmos a nossa atenção básica em saúde.
Antes de tocarmos nisso, nós imaginamos nessa reforma sanitária do
Brasil, na Constituição de 1988, este foi o SUS que nós imaginamos.
Era um sistema piramidal, o paciente é atendido na atenção primária,
depois ele vai para atenção secundária e para atenção terciária. Me
lembrei quando Feola chamou Garrincha, e lhe disse como ele devia
driblar, e o Garrincha disse: o Senhor combinou isso com o técnico da
Rússia? Nós temos que reconhecer, nós esquecemos de combinar com
a população. E ela fez outro desenho. Hoje, o cidadão ele entra, nada
de entrar pela atenção primária, ele entra pelo HU, ele entra pelo
Centro de Saúde, ele entra pelo pronto socorro, pelos hospitais
regionais, ele entra por todo canto, isso é que o professor, um japonês,
o Professor Osvaldo Tanaka, foi superintendente do Hospital das
Clínicas, denominou de as nuvens do Tanaka. É um complicador quem
vai terminar gerando demanda espontânea em todos os pontos do
sistema. Então, os pensadores do Ministério da Saúde. Agora mataram
isso aqui; vamos morrer essa pirâmide aqui e vamos para ali, para ir ver
o Sistema Piramidal hierárquico, vamos para uma rede poliárquica.
Então foi criado isso aqui. Isso aqui é uma rede interligada por nós do
sistema e vou mostrar melhor no próximo diagrama. Então eu tenho em
vez de um sistema assim é melhor eu ter um sistema horizontal em
rede. Esse sistema é uma rede que se chama não mais hierárquica, mas
poliárquica. Então eu tenho a atenção primária de La Salud, como
chamam os espanhóis, inventaram isso, como um centro de
comunicação. Eu, em todo o Brasil, em todo os municípios, eu tenho
uma média de quase 100 unidades básicas de saúde, como se chama
hoje. E é preciso convencer a população que nesse dia a dia,
principalmente das doenças crônicas, é ali o começo. Só que eu preciso

e a internet... nós estamos vivendo a grande profundidade da era da
cibernética. E eu brinco com os alunos que a internet não foi feita para
fazer joguinho. Foi feita como um grande auxílio tecnológico. Então é
lá por meio dos cabos de fibra óptica e da internet que a hora que eu
atender o vovô, e se ele estiver bem mando ele ir para casa, mas se ele
tiver um sopro cardíaco, e o clínico já viu, ele já botou o pé dentro da
minha casa. Eu sou responsável por esse vovô. E eu tenho que marcar
com ele um sistema ambulatorial de cardiologia, onde ele faça o que o
que tem dinheiro faz. Olha a equidade, o que é: o eco-Doppler, Eletro,
o eletro pode até ter feito na atenção primária, mas ele só fazia o eco-
Doppler, mas ele precisa fazer, Dr.ª Joice, o que você faz na cardiologia,
a esteira, enfim, e se lá nesse serviço eu detectar que ele tem possibilidade
de uma isquemia, eu continuo responsável por ele. Aí eu tenho que
mandá-lo para o hospital onde tem serviço de cardiopatia, cardiologia
para que ele possa fazer uma angioplastia. Fazer um exame é uma
dinâmica. Então, essa cadeia é que se encontra cortada no país, essa
facilidade, o que carrega muito a Atenção Primária. Ela é um centro de
comunicação, a internet está aí e não posso gerar o que se chama na
saúde pública de “o doente peregrino”. - Olha, vovô, sinto muito, mas
o senhor tem uma cardiopatia. - E como é que eu faço? - Não, o senhor
vai se virar. O problema é esse, porque ele não tem dinheiro para
transporte. Aí o drama familiar está gerado. Eu brinco com meus alunos
no Mestrado de Gestão de Programas de Serviço de Saúde e digo:
“Olhe, compre logo o remédio para você dormir, porque o gestor
mesmo é uma pessoa que não pode dormir”. O gestor é um antissono.
De tal sorte que aquele modelo que falei para vocês, que é como se
organizam os serviços de saúde em um determinado espaço e população,
eles têm um modelo das condições agudas e um modelo das condições
crônicas, que são diferentes. O modelo das condições agudas, a variável
chave dele é o tempo-resposta. O paciente chega ao pronto socorro
infartado, eu tenho que ser rápido com ele na dosagem, as troponinas
vão abrir o CPK dele, eletro, tá, tá, tá, angioplastia nele ou
revascularização, enfim, esse é o caminho a ser seguido, esse doente
não é para ir para corredor, não é pra ir pra maca, é para ser resolvido
o caso cardíaco dele. Então essa é uma condição aguda, dê por resposta
de resolução do caso. Ou mesmo as neoplasias, está ali o Adolfo e vai
concordar comigo, está o generoso lá do câncer. No caso do câncer, nós
temos que ser rápidos também com ele, porque nós temos muitas
pessoas salvas com cirurgia de câncer. O tumor estava localizado, não
tinha gânglios-satélite, não tinha metástase, isso salvou o paciente,
não é mais aquele horror: ah, o sujeito está com câncer, se despediu.
Não, espera aí, não é mais assim. Então essa é o evento agudo. E as
condições crônicas? Assim, ainda no evento agudo vocês já estão
acostumados nas UPAs com as pulseirinhas, o sujeito chegou e é
preciso ter um trabalho. Isso é contigo, Pereira, isso são os conselhos
lá nas tuas comunidades, explicar para a população que essa pulseira
vermelha significa que o sujeito está lá e precisa ser atendido em zero
tempo. O laranja ali é muito urgente, dez minutos; urgente: 60 minutos;
pouco urgente: 120 minutos. O problema está nessa pulseirinha azul
aqui. Na hora, coronel, você bota a pulseira azul e começa a briga, por
que não aceita? Não aceita porque o sujeito está ali, porque ele acha
que está doente. Esse que é o problema, não é? Eu não tiro certa razão
dele. Então isso tem que ter muito, um grande papel na enfermagem, é
mais paciente para conversar com essas pessoas: “Olha o senhor não
tem isso”. E quando diz, Helena: “Amanhã procure a UBS defronte a
sua casa”, aí começa. Todos vocês aqui que militam comigo na saúde já
faz tempo, já passa dos 40 anos, então enfrenta tudo isso no dia a dia.
Bem, e os crônicos é onde a gente vai ver a promoção da saúde, agravos,
identificação dos fatores de risco. Gente, no Canadá, 51% das mortes,
estudo feito em 10 anos pelo o Dr. Lalonde, conseguiu ser Ministro da
Saúde, 10 anos, que é uma exceção, atualmente Ministro é um ano. Ele
ficou 10 anos, então se permitiu fazer um estudo da morbimortalidade
no Canadá. Cinquenta e um por cento das mortes do Canadá são por
estilos de vida. O que é estilo de vida? Sedentarismo, obesidade,
alimentação inadequada, não aos vegetais e às verduras, que ninguém
quer comer, não às frutas. Então lá vai uso abusivos do álcool,
sedentarismo, sexo inseguro entre os outros. Tudo isso é o estilo de
vida, que responsável também por levar uma grande faixa na nossa
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população em serviço de saúde. Aqui a gente vai... O Dr. Calil, em São
Paulo, disse para um amigo meu, revoltado, porque ele disse “o senhor
é portador de uma cardiopatia”. Não sei se é cardíaca ou congestiva.
Ele revoltado disse: “Dr. Fulano, deixa eu lhe dizer, não é só cabelo da
cabeça que fica branco. O coração também fica branco. Ele envelhece”.
Então, a cada 10 anos, eu vou ganhando uma doençazinha crônica. E
quando eu estou aqui no 65 a mais, meu percentual já está em 80%. E
posso assegurar para vocês que não é Pronto Socorro que vai resolver.
Só se eu estiver infartado, se eu tiver um AVC, resolve lá no ambulatório
com meu doutor. Porque hoje já tem uma coisa moderníssima, que não
está aqui, chamada Gestão de Patologia. O médico responsável por
diabetes, naquela área, por exemplo, o Itaqui-Bacanga, ele precisa
conhecer quem são seus diabéticos. Conhecer quem são. Quem é que
me engana e come doce de goiabada e vai para lá com a curva glicêmica
lá em cima e me engana dizendo: “Doutor, segui a dieta”. Mas seguiu,
não. Então é preciso um cuidado. Eu tenho gestão de patologia para
acompanhar todas essas sequências dos meus doentes crônicos. Então
é no ambulatório que esse paciente deve se tratar. E aqui para vocês
entenderem, eu passei um mês na Inglaterra vendo o National Health
System, da Inglaterra. E por que lá funcionou bem, Vinícius? É porque
eles têm essa coisa chamada regulação médica. Ninguém vai para a
internação se não for urgência, se não passar pelo médico do bairro. É
ele quem autoriza a internação quando necessário. Então isso fez com
que os hospitais da Inglaterra cheguem a ter menos de 60% de taxa de
ocupação, por causa da regulação. Então aqui no complexo regulador
há, nos casos de urgência, esse acesso aos serviços deve ser pela
regulação médica 24h. Parece fácil, mas não é fácil. Um amigo meu,
semana passada, em Brasília, estava já dentro do hospital de base e eu
não consegui uma UTI para ele. Ele foi, foi e foi entrando e falência
múltipla de órgãos e foi embora, não se conseguiu terapia intensiva.
Então mesmo com o complexo regulador. Porque o Doutor do regulador,
esse que é o problema, ele não é inventor de vaga. Ele controla, ele
precisa ter a vaga para regular. Então é um problema para quem tem
esse serviço de terapia intensiva, lida no dia a dia, vocês estão à volta
com isso. E aqui para as doenças crônicas a atenção primária. Ou ela se
organiza, e o que estou dizendo para vocês foi ratificado este mês no
seminário, não sei se o Vinícius se fez presente, movido pela OPAS
com o CONASEMS, o CONASE, o Ministério da Saúde, o novo
secretário da atenção à saúde em que se concluiu isso: ou o Brasil busca
atenção primária, organizar a atenção primária ou ele quebra de vez.
Não há recursos para segurar esse sistema. E o mesmo fenômeno a
Câmara dos Deputados, simultaneamente, a Comissão Parlamentar da
Câmara, a exemplo do que a Helena está fazendo, promoveu também lá
a mesma discussão e foi o mesmo indicativo: corremos com a atenção
primária, não temos recursos para frear um pouco essa atenção
hospitalar. Bem, e aqui é ela quem de forma distributiva vai saber quem
é que precisa de mamografia, portanto vai para um centro diagnóstico.
Quem é que precisa do eco-Doppler, da esteira, enfim, quem é que
precisa de ser visto por um especialista, porque ninguém disse e os
que condenam a atenção primária dizem sempre: “ah, mas eu quero é
cardiologista, cadê o nosso especialista, o cardiologista, o nefrologista”.
Ninguém disse que eles não são necessaríssimos. São no seu devido
lugar. Então, começa por aqui e aqui a atenção primária vai dizer quem
é que está formalmente precisando ser visto lá pelo endocrinologista,
quem é um especialista, pelo nefro, enfim. E se é um caso também de
urgência, emergência, ou seja, ou internação. Então, eu tenho entrada e
tenho fluxo. Todos os gestores devem mandar fazer um desenho e
colocar isto aqui bem aqui atrás da sua mesa, para ele olhar todos os
dias, todas as horas, e à noite também no seu quarto porque ele não
dorme. Tenho certeza que Vinícius há muito tempo não dorme, tem
insônia, desculpe, Vinícius, eu estou brincando contigo aí. Ele está
dizendo que é verdade. Aqui são as famosas linhas de cuidados. Sujeito
à atenção básica, se for o caso, ele vem... começa tratando em casa aqui
com atenção primária, aqui, ou na OBS, ele vem para UPA, ele vai até
chegar, se for necessário, no hospital. Isso se chama: são os fluxos de
pacientes dentro do modelo, também chamados linhas de cuidados.
Então, essa atenção básica, atenção primária, ela tem 3 desafios: uma
função resolutiva, que é atender 60% da nossa população. Uma função

ordenadora, que é coordenar como centro de comunicação os fluxos, e
uma função de responsabilização, aquilo que eu disse para vocês: meter
o pé dentro da UBS é minha responsabilidade. Ele está na minha casa.
Nada de empurrar. É responsabilização. Lá vem mais uma vez o
Ministério que criou este nome RAS, Rede de Atenção à Saúde. O que
é aquilo? Unidade básica se articula com a policlínica, que se articula
com a UPA, que se articula com o hospital. Resumindo, é isto. Esse
eixo hierárquico, norteador, mas de forma horizontal, nada de vertical.
A ação é articulada, regulada. A regulação é vital aí. E veja o papel dos
conselhos de saúde, que são vitais no convencimento da população
disto: vamos acabar com essas nuvens do Tanaka, porque não é
possível. Qualquer serviço de pronto-socorro, e aqui está cheio de
pessoal da enfermagem, tem um cirurgião ali que é o Adolfo, Pedro que
é anestesista, sabe que tem um limite de roupas, por exemplo, material
cirúrgico. Eu estou preparado, a minha roupa cirúrgica, para fazer dez
cirurgias, dez não, são 40a. E por que a quadragésima? Por isto, porque
o paciente não seguiu nenhuma sequência lógica dentro do processo.
Todo mundo pronto-socorro. E a famosíssima ambulância-terapia.
(slides). Bem, então aqui está a nossa atenção básica que é o alicerce da
minha casa. Eu botei ali para mostrar que ela coordena essas redes
todinhas aqui: a rede cegonha, a rede psicossocial, a rede de cuidados
de emergência, todo esse sistema tem como base, como alicerce, a
Atenção Primária ou Básica em Saúde. Aqui é o que eu quero chamar a
atenção de vocês, todavia, sem isto aqui, sistemas logísticos e sistemas
de apoio, eu não vou ter Atenção Básica em Saúde. O que são sistemas
logísticos? Transporte. Eu vou pegar o renal crônico, eu não tenho
serviço de hemodiálise nesse município, mas tem no município próximo,
na sede da região, então eu tenho que transportar esse paciente e
esperá-lo fazer a sessão de hemodiálise. Isso é uma questão até de
humanização. Esperar ali. Aqui, Jorge, no Hospital Universitário,
quando se começou isso, eu fui um dos que intercederam, era um dos
diretores para que tivesse também um lanche, porque essa pessoa
vinha deste transporte com fome, nem tomou café, esse homem
desmaiava durante a hemodiálise. Então, esse é o problema da
humanização. O sistema de acesso regulado precisa ter o prontuário
clínico e o cartão de identificação da pessoa usuária, eletrônico. Acho
que aqui dentro dessa sala não tem quem não tenha o seu cartãozinho,
cartão financeiro de um banco, Brasil na maioria, eu tenho meu cartão
SUS, mas ele ainda, Vinícius, pelo menos até onde eu saiba não chegou
no geral, ainda está muito com as APACs, que são as altas complexidades.
Então este cartão preciso ter no meu bolso para onde eu for. De repente
eu quero tirar minha pressão lá em Parnaíba, eu estou lá, aí o dinheiro
vai para Parnaíba, ao meu médico que atendeu. Então esse prontuário
clínico, esse cartãozinho tem que ter. E o que é o sistema de apoio?
Apoio diagnóstico, eu preciso ter lá pelo menos um raio x, nem que
seja aquele de 50 mA; laboratório que não faça a parte bioquímica, que
é triglicérides, mas pelo menos a parte de fezes, urina e sangue, que é
tradicional, que é um hemograma eu preciso ter; assistência
farmacêutica. Uma vez um Prefeito amigo meu, que era médico, me
levou para olhar um determinado serviço dele. E, quando eu entrei e vi
a mãe com a criança de 02 anos que foi para a pediatra, que foi minha
aluna. E ela examinou de forma magnífica a criança e depois prescreveu
o remédio. E esse remédio a mãe saiu com aquela receita no bolso,
como se aquele papelzinho curasse alguém. Porque quando eu passei
na farmácia estava a farmacêutica sentada e as prateleiras absolutamente
vazias. E aí eu disse para ela? A senhora é a melhor farmacêutica do
mundo, porque a senhora consegue exercer a sua profissão sem remédio.
Então, gente, a assistência farmacêutica tem que ter. A nossa população
não tem dinheiro para comprar remédio e as farmácias básicas têm que
funcionar. Porque se o sujeito tiver aquela cartela dos 30 dias, ele não
vai ter AVC, ele não vai para o Pronto Socorro. Muito simples a cadeia
e a lógica do sistema. Não há mistério nisso. E a informação em saúde,
eu sou o gestor lá de Brasília. Eu quero saber como é que está hoje
Ceilândia. Consultaram hoje, hoje eu fiz aqui em Ceilândia três mil
consultas. Resultou nisso, nisso, naquilo. Eu preciso, como gestor, ter
informação de saúde. O que é que está havendo? Então o sistema de
informática é vital para o sistema de saúde. Este computador, este
danado, é o meu principal auxiliar. Então este modelo a ser superado,
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porque quais os desafios? Eu preciso sepultar essa coisa chamada
demanda espontânea. Aquele meu velho pronto socorro de São Luís,
na Rua do Passeio também chamado Socorrinho. Quando nós ficávamos
lá de madrugada, com o estetoscópio, eu não sabia o que vinha. O que
vem por aí, vem infartado, vem fratura, o diabo a quatro. Então isto vai
desaparecer. Hoje, eu tenho a demanda organizada. A atenção básica
funcionando com relação à população a descrita. Ela já conhece todas
as famílias, já sabe todos os padecimentos. Então nós temos tudo
organizado e, se tiver de noite lá o AVC, ele vai ser transportado,
porque a ambulância está lá para isso. Então não há mistério em a gente
ter isso, tentar pelo menos, é preciso tentar, fazer, ter essa demanda
organizada. Acabar com o improviso, porque quando você tem um
improviso, fica atendendo só improviso. Hoje é dia 10 do mês. Dia 10
eu já gastei dois terços do dinheiro que eu tenho para o mês, e aí? E o
paciente que chegar dia 22, 25? Como é que eu vou fazer com ele?
Então isso aqui não tem mistério, eu tenho que fazer promoção,
proteção e recuperação. E ter articulação da atenção básica, da média e
da alta complexidade. Quem conseguir isso, Helena, manda trazer aqui
e dar uma Medalha Manuel Beckman para ele. Ouviu? Merecedor,
conseguiu. Próximo, está acabando o próximo, ah sim, isso aqui vou
gastar uns cinco minutos nisso aqui, mas é porque para aonde eu vou
tem esta briga de medicina curativa com medicina preventiva, com
saúde individual e saúde coletiva. Eu para convencer os alunos fiz este
dia positivo, mostrando: O indivíduo ele tem célula, ele tem órgão e
tem o sistema orgânico gerado; lá na minha saúde coletiva eu tenho
município, eu tenho a região e eu tenho a macrorregião. Então, é preciso
eu convencer os nossos prefeitos e a Resolução Civil, Vinícius, tu
assinaste isso, 43/2011 como presidente do COSEMS/Maranhão, ela
diz exatamente o que é este perfil mínimo que todo município precisa
fazer. O município não tem que ter se ele não puder UIT neonatal, mas
eu tenho que ter um médico plantão 24 horas, ali todos os programas
do Ministério da Saúde: diabetes, hipertensão, hanseníase, eu faço,
tenho Raio - X, ultrassom, elétron, farmácia básica, a rede materna,
consulta de pré-natal e parto normal, com o dr. sabendo fazer parto.
Outro dia, eu encontrei no CRM uma novinha, eu perguntei: Eu estou
aqui para pegar o meu diploma, o meu registro de carteira, que eu quero
ir para o Mais Médico de Pinheiro. Eu digo: Ah, você vai para Pinheiro?
Você sabe fazer parto, né? Ela disse: “Deus me livre”. E completou: “E
nem me fale em dermatologia”. Exatamente o que ela vai ver em Pinheiro.
Então, é difícil, né? Olha a formação. Por isso, Helena, que esse Fórum
aqui sobre Formação Médica é importantíssimo, Dr. Adolfo ali já se
inscreveu para participar, lá está ele ali atrás. Então é isto que o
município tem que fazer. O município não necessariamente tem que ter
oftalmologista, esses “istas” todinhos. Ele fazendo isso aqui, com
certeza, os Prefeitos são reeleitos. Ah! Quem é o meu coração? É a
região, resolução 45/2011. Aqui eu já tenho mamografia, Helena,
tomografia, isso sim. No município-sede da região precisa ter tudo
isto, cardiologia, SAMU, hemodiálise, tudo isso, dentro da região de
saúde, regulado. E quem é o cérebro do sistema? Aqui os serviços das
capitais que são de alta complexidade. Aí a turma do transplante, das
próteses, das cirurgias maiores, mas isto é o sistema que vai me dizer
eu tendo entrado pela Atenção Primária. Não sou eu que vou para
buscar o hospital achando que eu tenho. Tem um médico, lá de Brasília,
que a paciente sentou e disse: “Dr. eu vim aqui que eu vim fazer uma
tomografia”. Aí ele disse: “Nós estamos na cadeira errada, a senhora
vem para cá e eu vou para aí no seu lugar, ainda eu não lhe examinei,
não aferi nem a pressão, a senhora já quer fazer uma tomografia”.
Complicado. Não tem dinheiro para isso, não tem recurso para isso.
Importantíssima, senhores deputados, a representação maior da nossa
população, tenham isso firme, já mudou né? Está bom, vai já ter pedido
para cirurgia robótica. Aqui a Resolução CIT, Comissão Intergestora
Tripartite, Ministério da Saúde, Conselho de Secretários Estaduais,
Conselho de Secretários Municipais. A CIT, Resolução n.º 23,
mandando articular o município com a região, com o cérebro lá. Eu
apenas fiz o desenho, eu não estou criando nada. Aqui, todos os países
discutem isso aí. A França, com Sécurité Sociale, também tem os
problemas que eu tenho com o meu SUS. A Inglaterra conseguiu. Eu
aconselho todos os gestores a irem lá olhar de perto. Eles recebem a

gente muito bem. Aqui eu estou encerrando, me pediram para ver quais
seriam os desafios: manter ou aumentar o financiamento público,
integrar serviços, melhorar qualidade e pertinência dos serviços,
organizar uma base territorial, uma atenção básica responsável, repensar
a governança que os franceses chamam de performance, implantação
do sistema de informação clínica e administrativa unificado, superar o
gaps na Atenção Primária, Secundaria e Terciária. Gaps em inglês quer
dizer o hiato, o vazio. Todos nós sabemos e eu mesmo e alguns amigos
não me deixaram abandonar o sistema, então no meu telefone
constantemente: Dr. José Márcio, o que eu faço? Tem uma paciente
com câncer nisso e aquilo. Aí eu tenho que fazer o papel também de
assistente social, e faço com muito prazer, ligo para os amigos que me
socorrem. Estou com paciente assim, assim, atende. Então, isso tem
que terminar. Não tem Dr. Zé Marcio, Dr. Vinícius, tem o sistema que
é regulado e organiza isso. E a Política de Recursos Humanos para o
SUS? Eu escrevi em um dos meus artigos: Um novo médico para o
Brasil. A medicina tem dois caminhos. Eu quero ser um médico liberal.
Quero nada com emprego em serviço público. Perfeito. É livre e
espontânea vontade ou eu quero ser médico de serviço público. Médico
de serviço público é uma coisa, boia fria é outra, ou seja, eu fico nesses
apêndices de Mais Médicos, mas não sei quem, ou municípios com
empregos absolutamente provisórios, sem estabilidade ao médico,
enfermeira, dentista, enfim. É preciso ter uma carreira do Estado, do
SUS. Nesse seminário da OPAS, ficou claro que faltou número. Eu
tenho cinco mil médicos de Saúde da Família no país. Eu preciso de 95
mil. Quem vai formar esses doutores? As universidades. Hoje em
Brasília, eles são 50, produzindo um impacto tremendo a presença
desses médicos, porque ele não é só doutor em saúde coletiva não, ele
sabe medicina. Então, é importante essa questão da Política de Recursos
Humanos do SUS. Esse último diagrama é para dizer a vocês tudo que
eu falei nesses avanços e desafios aqui, infelizmente, ainda foi sobre a
doença. Saúde é isto aqui. Produção Social em Saúde, o que significa
isso? Para eu ter saúde, eu dependendo de idade, sexo, fator hereditário,
estilo de vida, redes sociais e comunitárias. Eu preciso de habitação,
água e esgoto, emprego, ambiente de trabalho, educação, produção
agrícola e alimento. Por isso que as ações modernas de saúde não são
mais individuais de uma secretaria de governo. Elas são intersetoriais.
Eu preciso, em campo da saúde, da educação, do desenvolvimento
social, de todas elas trabalhando em conjunto para efetivamente eu
fazer isso que se chama saúde e não doença. É o ultimo agora, próximo.
Ah, sim, esse positivo aqui que se chama: la femme au miroir, que
quer dizer “a mulher no espelho”. A saúde é um equilíbrio dinâmico
entre equidade, liberdade, eficiência. É o desafio político maior para
todos os governos, porque a saúde é o espelho da sociedade. Gente,
muito obrigado a todos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente Dra.
Helena, eu não quis, me controlei aqui para não pedir aparte ao Dr.
José Márcio, porque eu entendo muito bem as fases das nossas idades,
20, 25, 30, 40, 45, 50, aí para frente já deve estar cortando muito para
não fugir o raciocínio, mas eu parabenizo José Márcio. E hoje, que era
para estarmos aqui homenageando, realmente este dia significativo em
nossas vidas, se transformou em uma aula aqui para a nossa Casa e
para todos aqui presentes, falar da nossa saúde com tanto conhecimento.
Eu, doutor Zé Márcio, quero lhe estimular aqui, nesse momento, que
você não deixe a sua participação na nossa saúde, que é
importantíssimo. Se eu dirigisse alguma pasta na nossa saúde, que faz
parte também, embora indiretamente, eu como deputado, eu com
certeza chamaria para auxiliar, em qualquer conselho que fosse, o
senhor, a doutora Helena, para que vocês, com o conhecimento que
têm, com certeza iriam engrandecer e ajudar a encontrarmos soluções
para o nosso problema de saúde que nos atinge dia a dia. Alguém falou
aí em um dos motoqueiros, que eu acompanho muito bem, porque eu
sou um deputado municipalista, com relação ao gargalo que existe,
principalmente nos finais de semana, os acidentes constantes e
multiplicativos que existem não só no Maranhão, mas em todos os
Estados, o que faz parte até da própria cultura brasileira. O trânsito
nosso fica incontrolável como se diz e ainda mais com alguns controles



QUARTA-FEIRA, 17 DE ABRIL DE 2019                                                                                       DIÁRIO DA ASSEMBLEIA18
que algumas pessoas têm que ingerem até bebidas alcoólicas e pegam a
moto e saem na rua para se divertir ou fazer qualquer coisa do dia a dia
em que ele se encontra com o congestionamento de motos que tem no
nosso Maranhão. E eu vou dar só um exemplo aqui, por exemplo,
Serrano do Maranhão tem doze mil habitantes, tem dezesseis mil motos,
quer dizer, cada duas motos para cada habitante. E aí vai determinadas
situações do ser humano. Até pela sobrevivência também, ele compra
uma moto toda financiada, que tenha a facilidade de se comprar qualquer
carro, principalmente moto e, aí eles não pagam e vão exercer o trabalho
de mototaxi, ele paga a metade e já deixa essa aí encostada, pega outra
e assim vai. E hoje até nas fazendas, a gente não usa mais os animais,
e é só moto. E aí você vai vendo o acúmulo do descontrole cultural da
nossa sociedade. E quando se vai para zona urbana, nos finais de
semana, aumenta isso e os desastres são constantes e ainda mais se os
prefeitos também, já é uma outra parte, eles não estão preparados para
receber dos hospitais a parte de traumatologia, que requer nesse aspecto.
E aí vai o gargalo para a capital, São Luís, o Socorrão I, Socorrão II, III,
pode botar 10 Socorrões, se não tiver uma disciplina e uma redistribuição
de renda dos impostos para que se aplique, verdadeiramente, na saúde,
cada vez isso vai se complicando a cada dia. Então, Deputado Arnaldo,
que é médico e que é daqui da Casa, eu faço parte da Comissão nossa
do Pacto Federativo e vejo, Deputado Arnaldo e outros deputados,
que é importantíssimo que a gente faça um esforço sobrenatural para
que a gente faça com que esse pacto federativo funcione no nosso país
e aqui no Maranhão não vai ser diferente. E aí, Deputada Helena, pelo
Pacto Federativo, nós vamos poder redimensionar, reaplicar todas as
verbas que são direcionados para a saúde e que muitos gestores são
obrigados a dividi-las para contemplar outras áreas da saúde que não
mexe diretamente, mas, de uma certa maneira, mexe indiretamente que
são as pessoas que compõem ali desde do maqueiro até o auxiliar, o
instrumentador. Tudo isso requer uma gestão especial e com
responsabilidade voltada para que nós mudemos, de uma forma ou de
outra, a saúde do nosso Maranhão e do nosso país. Muito obrigado,
Dr. Zé Márcio. Muito obrigado, Dra. Helena, por ter-me dado
oportunidade de estar aqui hoje fazendo homenagem que, na verdade,
deixou de ser uma homenagem para ser uma preparação, uma aula para
todos nós. Muito obrigado a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE — Depois, como já bem dito desta
brilhante aula que nós tivemos nesta manhã e pelo avançar da hora, eu
não vou tecer, me alongar mais, mas o nosso Deputado Hélio foi muito
feliz nas suas colocações. E eu só queria estender não só as questões
das motos, mas também o caso das violências. Porque hoje em dia o
grande impacto também nas urgências é pela violência. Então, teria
outra área que poderia também estar contribuindo para a saúde. Eu
concedo a palavra agora ao senhor Antônio Pereira da Silva, vice-
presidente do Conselho Estadual de Saúde do Maranhão.

O SENHOR ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA —
Excelentíssima Senhora Deputada Helena Duailibe, presidente desta
solenidade, na pessoa de quem eu saúdo os componentes da Mesa,
minhas senhoras e meus senhores, senhoras e senhores deputados
presentes nesta solenidade. Hoje é um dia muito importante,
principalmente nessa solenidade em que se comemora o Dia Mundial
da Saúde. Para não me alongar depois dessa aula que todos nós
recebemos aqui pelo nosso professor José Márcio, eu aproveito esta
oportunidade para lançar a 10ª Conferência Estadual de Saúde que
acontecerá nos dias 05 a 07 de junho de 2019. Também gostaria de
aproveitar esta oportunidade para reivindicar dos senhores deputados
e senhoras deputadas a aprovação da Minuta de Lei que se encontra,
nesta Casa, desde o mês de maio do ano de 2018, que é a Minuta de Lei
do Conselho Estadual de Saúde. Nós estamos com uma lei em vigência
bastante atrasada, nós sabemos que a maioria das leis precisa ser
corrigida. Esta minuta de lei que tramita nesta Casa é uma minuta de lei
de consenso entre a sociedade civil e os trabalhadores e a gestão. Nós
discutimos essa Minuta de Lei durante seis meses e a mesma foi

encaminhada a esta Casa, mas chegou o período político e ela foi
esquecida. Então, como Vice-presidente do Conselho Estadual de Saúde,
reencaminhei essa Minuta de Lei pela Deputada Helena Duailibe e
esperamos, hoje, por exemplo, pelo Dia Mundial da Saúde, que seja
votada essa Minuta de Lei que iria exatamente completar este trabalho
tão magnífico que foi solicitado aqui pela nossa deputada, que é
exatamente o Dia Mundial da Saúde. No mais, nós solicitamos, nós
reivindicamos, nós solicitamos das senhoras e senhores deputados que
possam votar essa Minuta de Lei, se possível, se hoje tiver sessão, que
seja votada hoje. E no mais, muito obrigado a todas e a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUAILIBE – Só esclarecendo, seu Pereira, a sessão
foi de manhã, mas não teve quórum. Hoje inclusive nós estamos com a
marcha dos municípios, em Brasília, muitos deputados estiveram
ausentes e não houve quórum, mas já teve a sessão hoje de manhã.
Concedo a palavra à Magnífica Reitora Nair Portela. Reitora da
Universidade Federal do Maranhão.

A SENHORA NAIR PORTELA – Exm.ª Senhora Presidente
desta sessão, Helena Duailibe, componentes da Mesa, colegas
profissionais aqui presentes, senhores deputados, senhoras e senhores.
Quero dizer da nossa alegria. Não poderíamos deixar de fazer esse
registro da nossa alegria em estar participando desta sessão solene em
comemoração ao Dia Mundial de Saúde, uma proposta da Deputada
Helena Duailibe, uma lutadora pelas causas da saúde e da educação que
muito bem pensou neste momento. Cumprimentar o Professor José
Márcio Leite pela sua brilhante apresentação, um resgate histórico da
construção do nosso Sistema Único de Saúde, os apontamentos que
ele trouxe, para que a gente possa estar à frente, depois, ou no nosso
trabalho, em nossas rodas de discussão, fazendo discussões também
muito voltadas para a questão de que se resolva o problema da saúde
da população e a compreensão de que a saúde da população é resultante
de diversos setores, diversos segmentos da sociedade, como bem ele
demonstrou no seu último slide. Eu até faço a sugestão que ele apresente
esse slide duas vezes, no início da sua conferência e no final da sua
conferência, para que ele possa fazer esses dois pontos de ligação.
Então a saúde não é resultado do trabalho somente dos profissionais
de saúde. Ela é resultado de todo o sistema da sociedade. E a gente viu
isso muito bem exposto aqui. E a preocupação também da professora
Helena, que eu gostaria de fazer um registro. Dra. Helena, a Universidade
Federal do Maranhão já trabalha na formação dos seus profissionais
da área da saúde com o foco voltado para a promoção da saúde. Os
nossos projetos políticos pedagógicos dos cursos já mudaram e estão
em contínua mudança em adequação às necessidades da saúde da
população. Então, hoje, os nossos profissionais já iniciam os seus
cursos direto na comunidade. Um sistema diferente do que se afazia
antes, onde o aluno começava pelo hospital. Hoje, não, ele vai à rede,
ele vai à comunidade, para estar em contato direto com a comunidade,
com as suas primeiras ações voltadas para a atenção básica de saúde.
Então, com esse novo modelo de formação profissional, que é o
preconizado pela Organização Mundial de Saúde, nós acreditamos que
vamos dar, em pouco tempo, um salto nesse resultado na atenção dos
profissionais. Porque é importante que ele saia formado como as
diretrizes vinculares determinam. Uma formação generalista tem o seu
profissional generalista e, no final, ele busca as suas especializações de
acordo com o seu interesse clínico, a sua formação, a sua vocação. Ele
vai se especializar e vai dar uma conformação para isso nas suas
residências, mas que ele saia, em primeiro ponto, com a sua formação
básica. Isso para todos os profissionais, não só a Medicina, Enfermagem,
Odontologia, a Farmácia. Todos já estão com esses novos projetos
políticos voltados para a atenção básica da saúde da população dentro
desse entendimento de que esse sistema ele que ser um sistema integral.
E aí eu queria fazer um registro. Como eu sou enfermeira, queria fazer
um registro e puxar a brasa também para a minha sardinha. A enfermagem
brasileira há muito luta para essa integralidade da assistência. A pessoa
tem quer ser vista como um ser integral, um ser que precisa, necessita
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de “n” ações para ele integralmente; não o dividir, individual, pedaço
por pedaço. Isso não é a saúde que nós queremos para nós. O que eu
quero quando eu tenho um problema de saúde? Eu quero ser bem
atendida, eu quero ser bem vista. Então se eu quero isso para mim, eu
tenho que, como profissional, ver esse modelo para todos os cidadãos
que precisam utilizar o sistema de saúde. Mas nós já avançamos
bastante. Eu tenho essa compreensão. Nós já avançamos bastante,
apesar das dificuldades. Já temos uma formação diferenciada. Já temos
a compreensão dos profissionais, que é difícil, de que a saúde ela é
multiprofissional. A saúde não pode estar centrada num profissional
único e não podemos responsabilizar só o médico para que ele resolva
tudo aquilo, porque a sua performance não vai atender toda a necessidade
do indivíduo. A saúde é multiprofissional. A saúde é integrada e tem
que ser trabalhada com a população. Daí a importância dos conselhos
de saúde, das organizações da comunidade que ajuda as unidades a
trabalharem melhor, mas é isso. A gente está muito feliz. Quero fazer
esse registro, parabenizar a Dra. Helena e dizer que contem com a
nossa Universidade para chegar até ela as demandas, Dra., Colocamos
aqui à disposição a Universidade Federal do Maranhão que forma
profissionais da saúde, em São Luís, em Pinheiro e em Imperatriz, e a
gente também tem os nossos custos da pós-graduação, dos mestrados,
doutorados, que buscam, via pesquisas, apontar os problemas e as
soluções. Quero parabenizar a Assembleia pelo o apoio unânime dos
Deputados desta Casa a esta pauta que ela é fundamental, trata de
vida, trata de condições de saúde, trata de integração das ações dentro
do nosso sistema. Parabenizar todos e agradecer pela oportunidade de
estar aqui hoje neste momento, um dia muito importante para todos
nós.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUALIBE - Eu estou extremamente feliz, apesar do
horário, mas eu vejo que nós conseguimos o nosso objetivo, né, que foi
fazer essa reflexão, com essa brilhante colocação do professor Dr. José
Marcio não seria diferente., Por isso que nós fizemos questão, ele está
em Brasília, como já falou, mas, prontamente, atendeu o nosso convite,
que não é o contive da Deputada Helena, mas é o convite de todos os
42 deputados. Eu quero aqui reafirmar que ainda se encontram Deputado
Arnaldo Melo, Deputado Hélio Soares que tem assim lutado também
muito por essas questões de saúde. Por isso que nós trouxéssemos
esse debate, porque logo no começo do mandato todo dia alguém subia
para falar da saúde. Então foi um consenso nosso de trazer hoje para
essa reflexão, para que a gente possa aprofundar o debate, que foi uma
aula, onde nós realmente saímos daqui motivados para continuar o
nosso trabalho. E agradecer, imensamente, a todos vocês que vieram,
foi assim...

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Deputada
Helena.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUALIBE – Pois não, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO - Um minuto
apenas, sei que todos já estão cansados, mas eu preciso cumprimentá-
la pela iniciativa de fazer essa brilhante Sessão Solene nesta data.
Cumprimentar todos atores da saúde que aqui estão presentes, como
também aqueles que aqui não puderam estar. Mas dar uma sugestão a
V. Ex.ª, Deputada, que determine como Presidente da Mesa que seja
registrado nos arquivos, nos Anais desta Casa, esta Sessão de hoje,
para que sirva de fonte de informação para nossos trabalhos em dias
seguintes, por meio da Comissão de Saúde e tantos outros momentos
que teremos. Sugiro isso a V. Ex.ª que fique registrado essa Sessão no
Anais da Casa ao tempo que também quero fazer o cumprimento
especial ao nosso palestrante, o Professor Doutor Zé Marcio Leite,
que sempre nos brinda com palestras enriquecedoras como esta. Muito
obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DRA. HELENA DUALIBE – Só poderia ser de quem? Do Deputado
Arnaldo Melo tão brilhante indicação. Mais uma vez, coloco que se
vocês não tivessem vindo a gente não teria esse brilho, e estão até
agora. Todo mundo eu sei que vai sair daqui correndo hoje, vai enforcar
o almoço, mas está todo mundo aqui motivado. Muito obrigada pela
presença de todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão Solene.

P O R T A R I A   Nº 065/2019

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA
ASSEMBLEIA   LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que consta do
Processo nº 1925/2019-AL.,

R E S O L V E:
CONCEDER a servidora THIARA DAS NEVES PEREIRA

DINIZ, matrícula nº 1629617 deste Poder, 180 (cento e oitenta) dias
de Licença Gestante, de acordo com o Art. 138 da Lei nº 6.107/94
(Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado do Maranhão),
alterado pela Lei nº 10.464 de 07 de junho/2016, devendo ser considerada
a partir do dia 30 de março do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em São Luís, 16 de abril de 2019.

P O R T A R I A   Nº 252/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 362/2019-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º  Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA

JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e JOSÉ PAULO FREITAS DE
CARVALHO MELO, matrícula  nº 1603885, ambos lotados na Diretoria
de Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e
Gestor Substituto das Atas de Registro de Preços nºs 014/2019 e 017/
2019,   relacionadas  com a aquisição de “Materiais elétricos de consumo
na espécie Chaves, Contatores e Disjuntores”, para a  Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da
Resolução Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
  GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 253/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do
Memorando nº 363/2019-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores JOSÉ PAULO FREITAS DE

CARVALHO MELO, matrícula nº 1603885 e GERALDO OLIVEIRA
JÚNIOR, matrícula nº 1646314 e, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente,  como Gestor e Gestor
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Substituto das Atas de Registro de Preços nºs 013/2019, 015/2019 e
016/2019, relacionadas  com a aquisição de “Materiais elétricos de
consumo na espécie Chaves, Contatores e Disjuntores”, para a
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina
o Art. 20 da Resolução Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei
8.666/93.

Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos
os  procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em
conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações
contidas nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 12
de abril de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

ATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1627/2019-ALEMA

Em cumprimento ao art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 21 de
junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro
de 2018, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, e Parecer da Procuradoria Geral, anexo aos autos,
RATIFICO a inexigibilidade de licitação respaldada no art. 25, caput,
c/c art.13, inciso VI da Lei nº 8.666/93 e autorizo a contratação direta
e emissão da Nota de Empenho com a empresa HELDER MANUEL
FILIPE MARTINS 23297217812, CNPJ n°. 15.227.248/0001-67,
para efetivação da inscrição do servidor, o Sr. Kristiano Simas Costa
(matrícula n° 1637685),  no “Congresso Audiovisual SELECT 19” e
do “Film Workshop com Riccardo Fasoli”, a ser realizado na cidade
de São Paulo/SP, no período de 07 a 09 de maio de 2019, no valor total
de R$ 1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) visando
proporcionar o aperfeiçoamento na qualidade das técnicas e
procedimentos em busca de maiores e melhores resultados dos
profissionais na execução dos serviços prestados neste Poder. DÊ-SE
CIÊNCIA, PUBLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA, 17 DE ABRIL DE  2019. Deputado
Othelino Neto. Presidente ALEMA

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 006/2016-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
empresa C.F.R. GASPAR LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI.
OBJETO:  Emissão da nota de Empenho n.º 2019NE000341 de 13/
03/2019, no valor de R$ 250.194,00 (duzentos e cinquenta mil, cento
e noventa e quatro reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão
Geral. Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesas:
33.90.39.41–Fornecimento de Alimentação. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa.  Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão (Manutenção).  Fontes de recursos: 0.1.01.000000–
Recursos Ordinários – Tesouro - 0101000000. BASE LEGAL: art. 65,
§8º da Lei Federal 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 05/04/2019.
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 16 de
abril de 2019. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo - Procurador – Geral

AVISO
TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO N. º06/2016-AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5804 E 5805/2015-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua PROCURADORIA GERAL - PGA,
torna público que fica sem efeito a publicação do Extrato do Terceiro
Termo Aditivo ao Contrato n.º 06/2016, disponibilizada no Diário
Oficial do Estado do Maranhão no dia 02/04/2019, Edição:062, Caderno
de Terceiros.

São Luís/MA, 05 de abril de 2019.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
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