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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13/05/2019 – 2ª 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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 13.05.2019

I - PARECERES EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL - ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 201/19, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 049/2018, DE AUTORIA DO PODER
EXECUTIVO, QUE “DISPÕE SOBRE A COMPOSIÇÃO, A
ORGANIZAÇÃO, AS ATRIBUIÇÕES E O FUNCIONAMENTO DO
CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE – CES/MA, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”. -  RELATOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

2. PARECER Nº 213/19, DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO
FINAL AO PROJETO DE LEI Nº 117/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, QUE CONSIDERA PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO A FESTA
DE PROCISSÃO DO FOGARÉU, REALIZADA NO MUNICÍPIO
DE CAXIAS -  RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.

II – PROJETO DE LEI  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI Nº 178/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL
DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL DA
AGRICULTURA FAMILIAR NO ÂMBITO DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES
FAVORÁVEIS DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA. RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO E
COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL. (COM EMENDA) RELATORA DEPUTADA
GRAÇA PAZ. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).

III - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

4. REQUERIMENTO Nº 247/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE, PARA O DIA 29 DE MAIO DO CORRENTE ANO, EM
HOMENAGEM AO “1º ANIVERSÁRIO DA ACADEMIA
MARANHENSE DE CIÊNCIAS, LETRAS E ARTES MILITARES –
AMCLAM”, FUNDADA EM 31 DE MAIO DE 2018.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (2ª SESSÃO).

5. REQUERIMENTO Nº 251/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SESSÃO SOLENE NO DIA
23 DE MAIO DE 2019, PARA A ENTREGA DA MEDALHA “JOÃO
DO VALE” AO CANTOR BRUNO PATRÍCIO DE ABREU

FERREIRA. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª
SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 255/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE TRAMITAÇÃO
DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS A PRESENTE
SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 173/2019, DE SUA AUTORIA.

7. REQUERIMENTO Nº 256/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DE PASSAGEM FRANCA,
PELO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, A SER COMEMORADO
NO DIA 08 DE MAIO, SOLICITA AINDA QUE DÊ CIÊNCIA AO
PREFEITO, AO PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E
SEUS PARES.

8. REQUERIMENTO Nº 257/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DE SÃO FRANCISCO DO
MARANHÃO, PELA PASSAGEM DOS SEUS 95 ANOS DE
FUNDAÇÃO, A SER COMEMORADO NO DIA 10 DE MAIO,
SOLICITA AINDA QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO, AO
PRESIDENTE DA CÂMARA DE VEREADORES E SEUS PARES.

9. REQUERIMENTO Nº 259/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RAFAEL LEITOA, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A REALIZAR-SE LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO O PROJETO DE LEI Nº 241/2019, DE AUTORIA
DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

10. REQUERIMENTO Nº 260/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDREIA REZENDE, SOLICITANDO QUE APÓS
APROVAÇÃO DO PLENÁRIO, SEJA RETIRADO DE
TRAMITAÇÃO O PROJETO DE LEI Nº 236/2019, DE SUA
AUTORIA.

IV - REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11. REQUERIMENTO Nº 258/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA SUBMETIDO À
DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO, O PARECER Nº 176/2019,
REFERENTE AO PROJETO DE LEI Nº 90/2019, ORIUNDO DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, QUE
REJEITA A REFERIDA PROPOSIÇÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 13/05/2019

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 241/19, de autoria da Procuradoria

Geral de Justiça, enviado pelo Ofício n° 3532019, que institui o Dia
Estadual do Ministério Público do Maranhão.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N° 004/19, de autoria
da Procuradoria Geral de Justiça, enviado pelo Ofício n° 3562019, que
altera dispositivos da Lei Complementar n° 13/91, de 25 de outubro de
1991 e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 242/19, de autoria da Senhora Deputada

Helena Duailibe, que dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação pelos
hospitais, clínicas e postos de saúde da rede pública e privada de saúde no
âmbito do Estado do Maranhão, das ocorrências envolvendo embriaguez
e consumo de drogas por crianças e adolescentes.

2. PROJETO DE LEI N° 243/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que institui a implantação de cursos direcionados a mulher
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gestante, sobre cuidados e atendimentos emergenciais a crianças de zero a
seis anos na rede hospitalar pública do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI N° 244/19, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe, que institui a “Semana Estadual de Prevenção a
Tuberculose”, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI N° 245/19, de autoria do Senhor Deputado
Zito Rolim, que estabelece Diretrizes para a prevenção e a punição de atos
de vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio Público e Privado,
no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI N° 246/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoal, que dispõe sobre a isenção da cobrança do ICMS nas
contas de água e luz das igrejas e templos de qualquer culto ou denominação
e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI N° 247/19, de autoria do Senhor Deputado
Zito Rolim, que institui o “Dia Estadual da Mulher” e dá outras
providências.

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 038/19,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. Daniel Blume.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 236/19, de autoria da Senhora Deputada

Andreia Martins Rezende, que dispõe sobre a alteração da Lei n° 6.513/
1995.

2. PROJETO DE LEI N° 237/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que dispõe sobre o Cadastro Estadual de Informações para
Proteção da Infância e da Juventude do Estado do Maranhão – Cadastro
de Pedófilos.

3. PROJETO DE LEI N° 238/19, de autoria do Senhor Deputado
Wendell Lages, que dispõe sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação
– CDV.

4. PROJETO DE LEI N° 239/19, de autoria do Senhor Deputado
Glalbert Cutrim, que dispõe sobre a obrigatoriedade da inclusão de palestras
e debates a serem realizados, ao menos uma vez por semestre, com o tema
“Depressão e Ansiedade”, junto à rede de escolas públicas e privadas do
Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI N° 240/19, de autoria do Senhor Deputado
César Pires, que considera de Utilidade Pública o “INSTITUTO
GUARANI, NO MUNICÍPIO DE CANTANHEDE – MA”, com sede
e foro no Município de Cantanhede, no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 226/19, de autoria do Senhor Deputado

Edivaldo Holanda, que proíbe a cobrança de “taxa de conveniência” por
sites e/ou aplicativos de dispositivo móvel na compra de ingressos em
geral, como shows, peças de teatros, cinemas e outros similares, feita pela
internet, no âmbito do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 227/19, de autoria do Senhor Deputado
Fábio Macedo, que institui a Política de Atenção, acompanhamento e
tratamento do alcoolismo entre mulheres e homens, com o objetivo de
desenvolver medidas de prevenção, controle e assistência aos dependentes
do álcool no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 228/19, de autoria do Senhor Deputado
José Gentil, que institui o “Dia da Constituição do Estado do Maranhão”
e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 229/19, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema, que visa assegurar as Doulas o direito de acompanhar as
parturientes, quando por estas solicitadas, durante o período de trabalho
de parto, parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e
estabelecimentos hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do
Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 230/19, de autoria da Senhora Deputada
Dra. Thaíza Hortegal, que dispõe sobre a impossibilidade de investidura
em cargo público, ante a existência de condenação, com trânsito julgado,
pela prática de qualquer modalidade de abuso sexual contra menor (pedofilia),
violência contra mulher (feminicídio), intolerância, discriminação ou do
preconceito por sexo, orientação sexual e identidade de gênero (homofobia).

6. PROJETO DE LEI Nº 231/19, de autoria da Senhora Deputada
Mical Damasceno, que institui o Programa “Apague essa Ideia”.

7. PROJETO DE LEI Nº 232/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que institui o Selo “Empresa Amiga da Saúde Mental”,
no âmbito do Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 233/19, de autoria do Senhor Deputado
Neto Evangelista, que dispõe sobre a busca imediata de pessoas com idade
até 18 (dezoito) anos, com deficiência física ou sensorial e idosos no
âmbito do Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE LEI Nº 234/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que classifica Santo Amaro – MA, como Município de
interesse Turístico.

10. PROJETO DE LEI Nº 235/19, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação do
quantitativo de sal e açúcar nos rótulos de alimentos, refrigerantes, sucos
e cervejas produzidos, comercializados e envasados no Estado do
Maranhão.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 035/2019,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o Título de
Cidadã Maranhense à Senhora Maria da Conceição Fortes Braga de Camargo
(Concita Braga).

12. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 036/2019,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo “JOÃO DO VALE”, à Senhora Maria da Conceição
Fortes Braga Camargo (Concita Braga).

13. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 037/2019,
de autoria do Senhor Deputado Edivaldo Holanda, que institui a “Campanha
de Doação Solidária de Sangue”, no âmbito do Poder Legislativo e dá
outras providências.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 223/19, de autoria do Senhor Deputado

Pará Figueiredo, que dispõe sobre o reconhecimento da profissão de
Condutor de Ambulância no âmbito do Estado do Maranhão, conforme
estabelece a Lei federal nº 12.998, de 18 de junho de 2014, e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 224/19, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que considera de Utilidade Pública, a Associação
Casa de Lili, com sede e foro em São Luis-MA.

3. PROJETO DE LEI Nº 225/19, de autoria do Senhor Deputado
Fernando Pessoa, que declara Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do
Maranhão o Festejo do Padroeiro São Raimundo Nonato, realizado no
Município de Tuntum-MA.

4. MOÇÃO Nº 007/19, de autoria do Senhor Deputado Neto
Evangelista, de Aplauso ao escritor e Juiz de Direito Senhor José Eulálio
Figueiredo de Almeida, em homenagem a colaboração pela obra de sua
autoria. “O Crime do Desembargador Pontes Visgueiro”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 09 DE MAIO DE 2019.

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

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário Senhora Deputado Andreia Martins Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o senhor segundo secretário para fazer a leitura da Ata da
sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê texto bíblico e ata) – Ata lida,
senhor presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Com a palavra, o senhor primeiro secretário para fazer a leitura do
expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 027 / 2019

São Luís, 09 de maio  de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputados
e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que dispõe sobre
a reorganização administrativa da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC
e dá outras providências.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37,
caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos
com presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das
atividades a seu cargo.

Nessa perspectiva, a presente Medida Provisória pretende
atualizar a estrutura da Secretaria de Estado da Educação - SEDUC com
vistas a garantir o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e
dos serviços desenvolvidos pelo Estado do Maranhão na seara do direito
à educação e, por conseguinte, a própria supremacia do interesse público.

Para tanto, são propostas, dentre outras medidas, a reorganização
de unidades administrativas, bem como a transformação de cargos em
comissão com vistas a adequar o arranjo vigente à estrutura que o Estado
do Maranhão entende como necessária ao aperfeiçoamento da atuação
administrativa na área educacional, sendo essa, pois, a relevância da matéria.

De outro giro, a urgência decorre do princípio da eficiência,
insculpido no art. 37, caput da Constituição da República, e do princípio
da supremacia do interesse público, os quais demandam velocidade na
realização de mudanças, visando evitar incertezas e paralisia na máquina
administrativa.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a
importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de que
o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 293 DE 08 DE MAIO DE 2019.

Dispõe sobre a reorganização administrativa da
Secretaria de Estado da Educação - SEDUC e dá
outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso
da atribuição que lhe conferem os incisos III e V do art. 64, adota a seguinte
Medida Provisória, com força de lei:

CAPÍTULO I
DA DISPOSIÇÃO PRELIMINAR

Art. 1º A Secretaria de Estado da Educação - SEDUC fica organizada
nos termos desta Medida Provisória.

Seção Única
Da Estrutura

Art. 2º A estrutura organizacional da Secretaria de Estado da
Educação é composta por:

I - Administração Superior:
a) Secretário de Estado da Educação;
b) Conselho Estadual de Educação;
c) Conselho de Educação Escolar Indigenista do Maranhão;
d) Conselho de Alimentação Escolar;
e) Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle Social,

Comprovação e Fiscalização do FUNDEB;
f) Subsecretário;
II - Unidades de Assessoramento Direto ao Secretário de Estado:
a) Gabinete do Secretário;
b) Assessoria de Planejamento e Ações Estratégicas;
c) Assessoria Jurídica;
d) Assessoria de Comunicação;
e) Ouvidoria;
f) Comissão de Processo Administrativo e Disciplinar - CPAD;
g) Comissão Permanente de Tomada de Contas Especial - CPTCE;
III - Unidades de Suporte Operacional:
a) Secretaria-Adjunta de Administração:
1. Superintendência de Infraestrutura;
1.1. Supervisão de Obras;
1.2. Supervisão de Gestão da Rede Física e Manutenção Predial;
2. Superintendência de Suprimentos:
2.1. Supervisão de Almoxarifado;
2.2. Supervisão de Patrimônio;
2.3. Supervisão de Alimentação Escolar;
3. Superintendência de Logística:
3.1. Supervisão de Serviços Gerais;
3.2. Supervisão de Transporte Escolar;
3.3. Supervisão de Protocolo e Arquivo;
3.4. Supervisão de Transporte Administrativo;
4. Superintendência de Tecnologia da Informação:
4.1. Supervisão de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas;
4.2. Supervisão de Gerenciamento dos Chamados;
4.3. Supervisão de Redes;
4.4. Supervisão de Manutenção de Equipamentos e Softwares;
b) Secretaria-Adjunta de Gestão de Pessoas:
1. Superintendência de Administração de Recursos Humanos;
1.1. Supervisão de Cadastro;
1.2. Supervisão de Direitos e Deveres;
1.3. Supervisão de Folha de Pagamento;
1.4. Supervisão de Movimentação Funcional;
2. Superintendência de Desenvolvimento e Alocação de Pessoas;
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2.1. Supervisão de Alocação de Pessoas;
2.2. Supervisão de Formação;
c) Secretaria-Adjunta de Orçamento, Finanças e Contabilidade:
1. Superintendência de Orçamento e Finanças:
1.1. Supervisão de Orçamento;
1.2. Supervisão Contábil;
1.3. Supervisão Financeira;
2. Superintendência de Contratos, Convênios e Prestação de

Contas:
2.1. Supervisão de Contratos e Convênios;
2.2. Supervisão de Prestação de Contas;
d) Comissão Setorial de Licitação;
e) Fundo Estadual de Educação;
IV - Unidades de Atuação Programática:
a) Secretaria-Adjunta de Gestão da Rede do Ensino e da

Aprendizagem;
1. Superintendência de Gestão do Ensino e Desenvolvimento da

Aprendizagem;
1.1. Supervisão de Currículo Escolar;
1.2. Supervisão de Espaços e Recursos Pedagógicos;
1.3. Supervisão de Modalidades e Diversidades Educacionais;
1.4. Supervisão de Gestão Escolar;
1.5. Supervisão dos Centros de Educação em Tempo Integral e

Profissional;
2. Superintendência do Planejamento da Rede e Regime de

Colaboração:
2.1. Supervisão de Planejamento da Rede de Ensino;
2.2. Supervisão do Regime de Colaboração;
2.3. Supervisão da Inspeção Escolar;
3. Superintendência de Informação e Avaliação do Desempenho

Educacional:
3.1. Supervisão de Informações Educacionais;
3.2. Supervisão de Gestão dos Resultados;
3.3. Supervisão de Avaliação Educacional;
4. Superintendência de Participação Social:
4.1. Supervisão de Participação Social;
4.2. Supervisão de Protagonismo Estudantil;
4.3. Supervisão de Projetos Especiais;
b) Secretaria-Adjunta de Educação Profissional e Inclusão Social
c) Unidades Executoras Descentralizadas:
1. Unidade Regional de Educação - Açailândia;
2. Unidade Regional de Educação - Bacabal;
3. Unidade Regional de Educação - Balsas;
4. Unidade Regional de Educação - Barra do Corda;
5. Unidade Regional de Educação - Caxias;
6. Unidade Regional de Educação - Chapadinha;
7. Unidade Regional de Educação - Codó;
8. Unidade Regional de Educação - Imperatriz;
9. Unidade Regional de Educação - Itapecuru-Mirim;
10. Unidade Regional de Educação - Pedreiras;
11. Unidade Regional de Educação - Pinheiro;
12. Unidade Regional de Educação - Presidente Dutra;
13. Unidade Regional de Educação - Rosário;
14. Unidade Regional de Educação - Santa Inês;
15. Unidade Regional de Educação - São João dos Patos;
16. Unidade Regional de Educação - São Luís;
17. Unidade Regional de Educação - Timon.
18. Unidade Regional de Educação - Viana;
19. Unidade Regional de Educação - Zé Doca.

CAPÍTULO II
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 3º As competências das unidades administrativas constantes
do art. 2º desta Medida Provisória e as atribuições dos respectivos cargos
em comissão serão definidas em legislação específica.

Art. 4º Ficam alteradas, na estrutura da Secretaria de Estado da
Educação, a nomenclatura dos cargos em comissão constantes do Anexo I
desta Medida Provisória.

Art. 5º Ficam transformados, na estrutura da Secretaria de Estado
da Educação, os cargos em comissão constantes do Anexo II desta Medida
Provisória.

Art. 6º Para os efeitos de organização administrativa de que trata
a presente Medida Provisória a totalidade do quadro de cargos em comissão
e de funções gratificadas são os constantes dos Anexos III e IV,
respectivamente.

Art. 7º A SEDUC tem como entidade vinculada o Instituto Estadual
de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA, autarquia.

Art. 8º O artigo 53 da Lei nº 10.213, de 9 de março de 2015, passa
a vigorar acrescido dos incisos XL e XLI, os quais terão a seguinte redação:

“Art. 53. (...)
(...)
XL - Conselho de Alimentação Escolar;
XLI - Conselho Estadual de Acompanhamento, Controle Social,
Comprovação e Fiscalização do FUNDEB.”

Art. 9º Para efeitos de alterações na organização administrativa
que trata a presente Medida Provisória, estas poderão ser definidas por
meio de Decreto desde que não haja aumento de despesas.

Art. 10. Ficam revogadas todas as disposições em contrário.
Art. 11. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua

publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO,

EM SÃO LUÍS, 08 DE MAIO DE 2019, 198º DA INDEPENDÊNCIA E
131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 242 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de comunicação
pelos hospitais, clínicas e postos de saúde da rede
pública e privada de saúde no âmbito do Estado
do Maranhão, das ocorrências envolvendo
embriaguez e consumo de drogas por criança ou
adolescente.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os Hospitais, Clínicas e Postos de Saúde
que integram as redes pública e privada de saúde no Estado do
Maranhão obrigados a comunicar imediatamente ao Conselho Tutelar,
aos pais ou responsáveis legais, o atendimento, em suas dependências,
de crianças ou adolescentes recebidos em estado de embriaguez ou
consumo de drogas.

Artigo 2º - Ao Conselho Tutelar caberá tomar as providencias
necessárias a cada caso, nos termos previstos no Estatuto da Criança e
do Adolescente, Lei Federal nº. 8.069, de 13 de julho de 1990.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 09 / 05 /2019. - HELENA DUAILIBE -

DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

Os Estudos apontam para o crescimento do uso abusivo do
álcool entre jovens e adolescentes e a diminuição da idade em que os
indivíduos têm o primeiro contato com a droga. Alguns dados alarmantes
são evidenciados em pesquisa feita pela Organização Mundial de Saúde
- OMS: uma em cada quatro crianças de 09 (nove) anos já provou
alguma bebida alcoólica, a idade média em que os jovens ficam bêbados
é de 13 anos e 29% dos adolescente de 15 anos bebem toda semana.

Com relação à dependência, pesquisa feita pela Secretaria
Nacional Antidrogas - SENAD - mostrou que 22% dos jovens estão
em risco de desenvolver alcoolismo.

O consumo excessivo de álcool é causa de preocupações,
angústias e sofrimento para muitas famílias e existe o entendimento no
meio médico de que quanto mais cedo for o consumo de bebidas
alcoólicas, maior é a chance de se desenvolver a dependência da
substância e inclusive, de outras drogas.

Com a finalidade de precaver o aumento da incidência do
alcoolismo e do uso de drogas e de resguardar a juventude brasileira

que é apresentada esta proposição, semelhante a apresentada na
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

Por tratar-se de medida de longo alcance social, espero contar
com os nobres pares para aprovação do presente projeto de lei.

Sala das Sessões, em 09 / 05 / 19 - HELENA DUAILIBE -
DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 243 / 19

Institui a implantação de cursos direcionados a
mulher gestante, sobre cuidados e atendimentos
emergenciais a crianças de zero a seis anos na
rede hospitalar pública do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão,
a obrigatoriedade de implantação e oferecimento de cursos gratuitos
destinados à mulher gestante, que tratem dos cuidados e atendimentos
emergenciais a crianças de zero a seis anos de idade.

Parágrafo único - Os cursos deverão ser ministrados em
hospitais e postos de saúde da rede pública, durante o período do pré-
natal, por equipes interdisciplinares das áreas de Medicina, Nutrição,
Enfermagem, Psicologia e Serviço Social, cujos profissionais devem
integrar o quadro de pessoal da Secretaria de Estado da Saúde do
Maranhão.

Artigo 2º - Os cursos deverão abordar os seguintes temas:
I - A importância do pré-natal;
II- Amamentação;
III - Vacinação;
IV - Primeiros-socorros;
V - Alimentação;
VI - Desenvolvimento Infantil;
VII - Cuidados básicos para evitar acidentes.
Artigo 3º - O Poder Executivo veiculará campanhas educativas

sobre a importância dos cursos oferecidos.
Artigo 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, em 09 / 05 /2019. - HELENA DUAILIBE -

DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

A gravidez é um momento importante na vida de uma mulher,
embora seja um processo natural, traz múltiplas exigências, ocasionando
a vivência de um período de adaptação ou reorganização corporal,
bioquímica, hormonal, familiar e social.

A atenção obstétrica e neonatal deve ter como ponto central a
qualidade e a humanização. É dever dos serviços e dos profissionais de
saúde acolher com dignidade a mulher e o recém-nascido, enfocando-os
como sujeitos de direitos. Considerar o outro como sujeito e não como
objeto passivo é a base que sustenta o processo de humanização.

Vale ressaltar a importância crucial da gestação e dos primeiros
anos de vida para o desenvolvimento total do ser. É na primeira infância
que o ser humano desenvolve suas capacidades cognitivas, motoras,
sócio afetivas e de linguagem. O investimento nesse período garante à
criança, além de todos os direitos definidos em Lei, o direito de ser
saudável, viver em segurança e no aconchego familiar. Esses direitos
devem ser assegurados por meio de políticas públicas.

Portanto, é de relevante interesse público a instituição de medida
preventiva, educativa e esclarecedora às mães sobre os cuidados
essenciais com a própria gestação e com a criança nos primeiros anos
de vida, garantindo-lhes saúde e desenvolvimento psicoemocional, capaz
de afastá-los das constantes causa de doenças e distúrbios que lotam
as clínicas médicas.

Esta proposição, portanto, inclui-se entre os esforços no
sentido de contribuir com a prática de ações direcionadas à proteção a
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vida, a segurança e a vida digna. Somado ao alcance social desta medida,
rogo aos pares desta Casa Legislativa que acatem o presente projeto de
lei que ora apresento.

Sendo assim, com base em tais argumentos é que conto com a
colaboração dos Nobres Pares para aprovação desta propositura.

Sala das Sessões, em 09 / 05 / 2019. - HELENA DUAILIBE -
DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 244 / 19

Institui a “Semana Estadual de Prevenção a
Tuberculose”, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituída, no âmbito do Estado do Maranhão,
a “Semana Estadual de Prevenção a Tuberculose” a ser realizada,
anualmente, na última semana de Março, devendo constar do calendário
oficial do Estado.

Artigo 2° - Durante a Semana Estadual de Prevenção a
Tuberculose, o Executivo envidará esforços para promover a
conscientização das pessoas acerca de hábitos alimentares, higiene
pessoal e de ambiente e disponibilizará exames de teste rápido
molecular e PPD contra a tuberculose.

Artigo 3º - A Secretaria Estadual de Saúde divulgará os serviços
de prevenção e tratamento da tuberculose existentes na rede SUS, e
ainda os disponibilizados em rede própria e conveniada durante a
semana, de modo a atender uma maior demanda.

Artigo 4º - O Legislativo regulamentará a presente Lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Artigo 5º - As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta de dotação orçamentaria própria, suplementada se
necessário.

Artigo 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Artigo 7º - Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, em 09 / 05 /2019. - HELENA DUAILIBE -

DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

O objetivo desta proposição é enfatizar a urgência de atuar nos
compromissos assumidos pelos líderes globais para:

I - Ampliar o acesso à prevenção e tratamento;
II - Construir responsabilidade;
III - Garantir financiamento suficiente e sustentável, incluindo

para a pesquisa;
IV - promover o fim do estigma e da discriminação;
V - Promover uma resposta equitativa, baseada em direitos e

centrada nas pessoas.
Pelos compromissos elencados, justificamos este projeto

devido a tuberculose continuar a ser uma epidemia em grande parte do
mundo, causando a morte de quase um milhão e meio de pessoas a cada
ano, principalmente em países em desenvolvimento. O Brasil ocupa o
18º lugar entre os 22 países responsáveis por 82% do total de casos de
tuberculose no mundo. Embora seja uma doença passível de ser
prevenida, tratada e curada, ainda mata cerca de 4,4 mil pessoas todos
os anos no Brasil.

Pelos inseridos contextos é que solicito aos nobres colegas
desta magna Casa, o apoio para aprovação desta iniciativa legislativa.

Sala das Sessões, em 09 / 05 /2019. - HELENA DUAILIBE -
DEPUTADA ESTADUAL - Procuradora da Mulher

PROJETO DE LEI Nº 245 / 19

Estabelece Diretrizes para a prevenção e a punição
de atos de vandalismo, pichação e  depredação do

Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado
do Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º – Ficam estabelecidas Diretrizes para a prevenção e a
punição de atos de vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio
Público e Privado (Bens Públicos e Privados), no âmbito do Estado do
Maranhão.

§1º As medidas de combate aos atos de vandalismo, pichação e
depredação do Patrimônio Público e Privado, no âmbito do Estado do
Maranhão, consistirão em:

I - medidas de cunho educativo, na elaboração e implementação
de campanhas informativas e de conscientização, a serem empreendidas
pelo Poder Público;

II – medidas de cunho punitivo, na aplicação de multas aos
infratores desta Lei, na importância de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos
reais) a R$ 2.000,00 (dois mil reais), para quando em Patrimônio
Privado; R$ 2.001,00 (dois mil e um reais) a R$ 2.500,00 (dois mil e
quinhentos reais), quando em Patrimônio Público, e em dobro quando
reincidentes.

§2º No uso de seu poder de polícia, compete ao Poder Público
Estadual, manter permanente ação, visando coibir e punir atos de
vandalismo, pichação e depredação do Patrimônio Público e Privado.

§3º Se o infrator for menor de idade, a responsabilidade por
seus atos será atribuída aos seus pais ou responsáveis, com a aplicação
das multas cabíveis.

Art. 2º -  O valor arrecadado com a aplicação das multas deverá
ser destinado ao Fundo Estadual de Cultura.

Art. 3º – A aplicação das penalidades previstas nesta Lei não
exonera o infrator das cominações cíveis e penais cabíveis.

Art. 4º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2019. - ZITO
ROLIM - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 246 / 19

Dispõe sobre a isenção da cobrança do ICMS nas
contas de água e luz das igrejas e templos de
qualquer culto ou denominação e dá outras
providências.

Art. 1° Ficam, no Estado do Maranhão, isentas da cobrança de
ICMS nas contas de água e luz as igrejas e templos de qualquer culto
ou denominação.

Parágrafo único. A isenção dependerá da apresentação de
CNPJ, certidões que comprovem a regularidade perante a União, Estado
e Município, escritura de titularidade, contrato de locação ou comodato,
todos devidamente registrados, além do alvará de funcionamento.

Art. 2º As igrejas e templos de qualquer culto deverão requerer,
junto às empresas prestadoras de serviços de água e energia elétrica, a
isenção a que tem direito, a partir da vigência desta Lei.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Sabe-se que igrejas e templos são entidades de extrema
relevância para a assistência social, pois realiza trabalhos de reabilitação,
reinserção e dinamização dos mais variados seguimentos da sociedade.
Por vezes, inclusive, acaba realizando um dever que cabe ao Estado,
tendo o ente político seus custos reduzidos com essas demandas.

No entanto, igrejas e templos sofrem com altos custos que
precisam arcar para manutenção das suas atividades. Assim, a fim de
ajudar esses templos a preservarem a feitura desses trabalhos sociais,
faz-se mister fazer valer a imunidade tributária religiosa prevista na
Constituição Federal, em seu artigo 150, VI.
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Há de ser ressaltado que a isenção do ICMS não causará

desequilíbrio orçamentário ao Estado do Maranhão, pois, conforme
dito anteriormente, as igrejas e templos fazem as vezes de Estado e
prestam atividades relacionadas a assistência social à sociedade.

No mais, cumpre mencionar que já houve Projeto de Lei nesse
mesmo sentido no Estado do Paraná. Irresignado, o então Governador
ajuizou Ação Direta de Inconstitucionalidade em face da Lei, alegando
que as entidades religiosas não são contribuintes de direito do imposto,
mas somente contribuintes de fato. Entretanto, por votação unânime,
o Supremo Tribunal Federal julgou improcedente a ADI.

Destarte, não esquecendo da laicidade do Estado, mas
valorizando e fortalecendo a função social exercida pelas entidades
religiosas, solicito apoio dos nobres pares para apresentação do presente
Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
maio de 2019. - FERNANDO PESSOA - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 247 / 19

Institui o “Dia Estadual da Mulher” e dá outras
providencias.

Art. 1º- Fica instituído o “Dia Estadual da Mulher”, a ser
comemorado anualmente na data de 30 de maio no Estado do Maranhão,
tendo como objetivo estimular a integração da mulher no processo de
desenvolvimento.

Art. 2º O evento a ser comemorado, passa a fazer parte do
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO

PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 09 de maio de 2019. - ZITO
ROLIM - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 038 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel
Bequimão” ao Dr. Daniel Blume.
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Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel

Bequimão” ao Dr. Daniel Blume.
Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua

publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de maio de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Daniel Blume é maranhense de São Luís, nasceu em
27.10.1977. Estudou na escola Literato. Dessa forma, cursou Direito
na Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e se especializou em
Processo e Direito Eleitoral pela Faculdade Cândido Mendes. Cursou
Harmonização do Direito na Europa e o Papel da Advocacia Pública,
na Università degli Studi di Roma Tor Vergata (Universidade Pública
de Roma II – Itália). Doutorando em Ciências Jurídicas pela
Universidade Autônoma de Lisboa - UAL.

É advogado, Procurador do Estado do Maranhão de carreira e
professor da Escola Superior da Advocacia da OAB. Foi Juiz do
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por dois biênios (2014/2015
e 2016/2017). Assim como, foi Presidente da Associação dos
Procuradores do Estado do Maranhão – Aspem (2011/2014) e da
Comissão da Advocacia Pública da OAB-MA (2013/2015). Hoje é
Conselheiro Federal da OAB (2013/2015 e 2019/2021). É membro
efetivo do Instituto dos Advogados Brasileiros – IAB Nacional, onde
integra as Comissões de Direito Eleitoral e Digital.

Autor do livro Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais
de Contas (Lithograf, 2003). Organizador do livro Aspectos Polêmicos
do Direito Constitucional Luso-Brasileiro (Legit Edições portuguesas,
Lisboa/2019), já teve publicados os seguintes trabalhos jurídicos: A
Inconstitucionalidade de Normas Constitucionais (Revista da OAB/
MA n. 02, 2002), Natureza Jurídica das Decisões dos Tribunais de
Contas (Revista do Tribunal de Contas do Distrito Federal n. 27,
2001), Parlamentar e Tributo (www.pge.ma.gov.br e JUS-MA,
2007), Publicação da Sentença Condenatória em Jornais de Grande
Circulação  (Júris Síntese e Revista da OAB/MA n. 05,
2008), Relativização da Coisa Julgada na Ação de
Desapropriação (Revista da PGE-MA, 2014, V. I), O Poder
Normativo da OAB (CFOAB, Abril/2016), Interposição de recursos
eleitorais por e-mail (Revista Síntese - Direito Administrativo, 128-
Agosto/2016), Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(Revista da PGE-MA, 2016, V. II), Transição na OAB (OAB-MA,
Janeiro/2017), Ensaio sobre a Prorrogação dos Prazos Decadenciais
em Decorrência das “Férias dos Advogados” – CPC/2015, ART. 220
(Revista de Direito Eleitoral e Político da EJE-MS, v. 01/07; Revista
Jurídica Síntese, 480-Out-2017; ENA/Migalhas/OAB-MA, Outubro
de 2017), Responsabilidade Civil do Estado por Atos Legislativos no
Sistema Jurídico Português (Revista da PGE-MA, v. 03/2017), Direito
ao Esquecimento: uma Investigação sobre os Sistemas Jurídicos
Português e Brasileiro (Migalhas/Revista do TCE/MA/2018),
Responsabilidade civil do Estado por atos legislativos: uma
investigação nos sistemas jurídicos português e brasileiro (Revista
em homenagem ao Centenário da Faculdade de Direito do Maranhão,
org. Antônio Oneildo Ferreira e Rossini Corrêa, CFOAB/UFMA/2018),
e Aspectos Jurídicos da Liberação dos Cassinos no Brasil, a Exemplo
de Portugal (Revista Síntese – Direito Desportivo, 44-Set-Out/2018;
Revista Síntese – Direito Penal e Processo Penal, 112-Out-Nov/2018;
e Revista IAB n. 11/2018).

Membro Titular do PEN CLUBE do Brasil, da Academia
Internacional de Cultura e da Academia de Letras e Música do Brasil.
Membro correspondente da União Brasileira de Escritores/RJ e da
Academia Pan-Americana de Letras e Artes. Ocupa a Cadeira n. 15 da
Academia Ludovicense de Letras. É colaborador em jornais na condição
de cronista. Poeta com poemas publicados na Coletânea Poética da
Sociedade de Cultura Latina d o Estado do Maranhão:
Latinidade (1998), Antologia de Poesias e Crônicas

Scortecci (1998), II Coletânea Poética da Sociedade de Cultura Latina
do Estado do Maranhão: Latinidade (2000), Palavras de
Amor (2000), Cento e Noventa Poemas para Maria Firmina dos
Reis (2015), Antología Bilingüe Siempre el Amor (2016), Antologia
Artelogy (2016), A Vida em Poesia II do Festival de Poesia de Lisboa
(2017), Coletânea da Associação Portuguesa de Poetas (2017),
Antologia Poética Gritos Contidos do Concurso de Poesias Lusófonas
(2017), Antologia do V Prêmio Literário “Escritor Marcelo de Oliveira
Souza” (2017), Tempo de Dizer (Edição Comemorativa dos 20 anos
da Academia Internacional de Cultura/2017), I Coletânea Poética da
Sociedade de Cultura Latina do Brasil (2018), A Vida em Poesia III do
Festival de Poesia de Lisboa (2018), e Coletânea Uma flor que se
chama poesia da Editora Brasil Casual (2018). Lançou os livros de
poemas Inicial (2009), Penal (2015) e Resposta ao Terno (2018), com
tradução para espanhol, francês e italiano (Helvetia Éditions, Suíça/
2019).

Recebeu a Medalha Simão Estácio da Silveira da Câmara
Municipal de São Luís/MA (2006), o Troféu Mérito da Advocacia
Rymundo Faoro do CFOAB (2015), o Troféu The Best – Advocacia
do Jornal O Estado do Maranhão (Em Cena/2015), a Medalha do
Mérito Eleitoral do Maranhão do TRE-MA (2015), o título de Cidadão
Honorário da Cidade Rio do Janeiro (2018), a Medalha do Mérito
Judiciário Antônio Rodrigues Velozzo do Tribunal de Justiça do Estado
do Maranhão (2018), o Troféu The Best – Literatura do Jornal O
Imparcial (NM/2018), Prêmio Moacyr Félix da União Brasileira de
Escritores (Poesia/2018), Troféu Talentos Helvéticos-Brasileiros na
Categoria Poesia (Genebra/2019).

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de maio de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 255 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após a aprovação do Plenário, que seja
submetido ao regime de tramitação de Urgência, para discussão e
votação em Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente
Sessão o Projeto de lei 173/2019 de minha autoria.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de maio de 2019. -
ADRIANO  - Deputado Estadual – PV

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

REQUERIMENTO N° 256 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de Passagem Franca, pelo aniversário do município, a ser
comemorado no dia 08 de maio. Requeiro, ainda, que desta manifestação
dê-se ciência ao Senhor Prefeito, ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população Passagense bem
como da presteza e perseverança de sua administração pública que,
com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de
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seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem
ao aniversário do município de Passagem Franca – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de maio de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

REQUERIMENTO N° 257 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 92, inciso IV do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, nos termos do artigo
165, inciso VIII, da XIV Consolidação do Regimento Interno, requeiro
que se registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a
população de São Francisco do Maranhão, pela passagem dos seus 95
anos de fundação, a ser comemorado no dia 10 de maio. Requeiro,
ainda, que desta manifestação dê-se ciência ao Senhor Prefeito, ao
Senhor Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares.

JUSTIFICATIVA

Em reconhecimento ao labor da população franciscoense bem
como da presteza e perseverança de suas lideranças municipais que,
com muita luta tem almejado proporcionar melhor qualidade de vida de
seus cidadãos, é com muita honra que presto esta singela homenagem
ao aniversário do município de São Francisco do Maranhão – MA.

Por se tratar de uma data tão especial, desejo a todos os mais
sinceros votos de conquistas e vitórias.

Plenário ‘Gervásio Santos’ do Palácio Manoel Bequimão da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de maio de
2019. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

REQUERIMENTO N° 258 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 182, § 4º, requeiro a Vossa Excelência, que
após ouvida a Mesa, SEJA SUBMETIDO À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO O PARECER Nº 176 /2019, REFERENTE AO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 90/2019, oriundo da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, que rejeita a referida Proposição.

Plenário Deputado “Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel
Beckman”, em 08 de maio de 2019. - Wellington do Curso - Deputado
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

REQUERIMENTO N° 259 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V. Exa.  que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado
em Regime de Urgência, numa Sessão Extraordinária, a ser realizada
logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto de Lei nº
241/2019, de autoria do Ministério Público Estadual.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, em 09 de maio de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

REQUERIMENTO N° 260 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do Plenário, seja
retirado de tramitação o Projeto de Lei n° 236/2019, de minha
autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em 09 de maio de 2019. - Andréia Rezende - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 13.05.19
EM: 10.05.19

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Expediente lido, senhor
presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Rigo
Teles, por cinco minutos, sem apartes. Registro a presença da
professora Delza e alunos da Faculdade UNDB, do 5º e 6º períodos do
curso de Ciências Contábeis, por solicitação da deputada Daniella
Tema. Sejam todos bem-vindos.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhoras e
senhores deputados, imprensa. Senhor presidente, dia 11 de maio, no
próximo sábado, o governador Flávio Dino irá ao município de Barra
do Corda inaugurar a MA-012 que é de suma importância para a região
central do Maranhão. E aqui eu quero relatar um pouco da história
desta MA, do nosso trabalho. Era o sonho da população de Barra do
Corda, da população da zona rural do lado esquerdo do rio Mearim que
precisava muito, e precisa, dessa pavimentação asfáltica da MA-012,
o que vai beneficiar vários grandes povoados, como o povoado Centro
dos Ramos, Barro Branco, Montevidéu, Cacau, Sumauma, Cajazeira I,
Cajazeira II, São José do Mearim, Ipiranga, Capim, Sumauma da Mata,
então são vários povoados de Barra do Corda. Essa MA liga Barra do
Corda a São Raimundo do Doca Bezerra, de São Raimundo do Doca
Bezerra ao município de São Roberto, de São Roberto a
Esperantinópolis e aí entra na região do Cariri, Lago da Pedra, Poção
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de Pedras, vai até Peritoró, Bacabal, Pedreiras. Então é de suma
importância a pavimentação daquela estrada. Nós, que somos de Barra
do Corda, filhos de Barra do Corda, conhecemos a necessidade do
município, a realidade do município. Quando nós assumimos aqui,
senhor presidente, no dia 1º de fevereiro de 1999, o nosso primeiro
mandato de deputado estadual, no mesmo mês, no dia 23 de fevereiro,
eu já dei entrada, nesta Casa, a uma indicação pedindo a pavimentação
asfáltica desta referida MA-012. Em seguida, fiz várias solicitações:
Indicação 006, do ano de 99, foi a minha sexta indicação dada entrada
nesta Casa ainda no prédio do Centro da cidade, na rua do Egito. Em
seguida, dei entrada à Indicação 493/2000, no dia 28 de agosto de 2000,
também pedindo a pavimentação asfáltica da referida MA-012. E assim
sempre trabalhando diuturnamente para ver esta MA sendo asfaltada.
Em 2003, dei entrada também na Indicação 017/2003, no dia 24 de
fevereiro de 2003. O mesmo objetivo era a pavimentação asfáltica da
MA-012. Em 2007, a Indicação 194/07, no dia 20 de março de 2007,
também dei mais uma entrada em uma Indicação nesta Casa pedindo a
pavimentação asfáltica da MA-012. No dia 20 de fevereiro de 2013, a
Indicação 047/2013, também do mesmo teor, pedindo a pavimentação
asfáltica da MA-012. Em 2013, no mês de abril, 04 de abril de 2003, a
Indicação 253/2013, também o mesmo objetivo, a pavimentação
asfáltica da MA-012. Em 2015, a Indicação 027/2015, o mesmo
objetivo, a pavimentação asfáltica da referida MA-012. Em 2015
também, no dia 20 de maio, a Indicação 381/2015, também com o
mesmo objetivo, a pavimentação asfáltica da MA-012. Então, nesse
período, foram 5 Indicações que deram entrada nesta Casa, onde se
passaram vários governos. E o Deputado Rigo Teles tem legitimidade
em falar a esta Casa aqui, e dizer que fomos nós, o meu voto contribuiu,
para que o governo contraísse o empréstimo junto ao BNDES, que
pavimentasse várias estradas no nosso Estado do Maranhão. E uma
das estradas que nós incluímos foi a MA-012. No governo anterior, ela
foi feita de Esperantinópolis a São Roberto, de São Roberto a São
Raimundo do Doca Bezerra, é uma estrada de aproximadamente 100
quilômetros, mas a metade da estrada liga o município de Barra do
Corda. São 49 quilômetros, aproximadamente, de MA. E o governo
Flávio Dino, quero aqui, de antemão, parabenizar a ação do governo
Flávio Dino em dar continuidade e fazer, asfaltar, pavimentar, esta
referida MA que hoje a cidade de Barra do Corda agradece, a região
Central do Maranhão agradece, porque o governador Flávio Dino não
realizou só o sonho do deputado Rigo Teles, ele realizou o sonho de
milhares de maranhenses, de milhares de pessoas, centenas de milhares
de pessoas da região Central do Maranhão. Antes era um sonho, mas
hoje se tornou realidade. Então, parabéns, governador! Sábado, dia 11,
às 10h, estará inaugurando a pavimentação asfáltica da tão sonhada
MA-012, que tenho certeza de que é a realização de um sonho de
milhares de maranhenses, principalmente maranhenses que cortam o
Maranhão ali, aquela área, que é o coração do Maranhão, é a região
Central do Maranhão e precisa do escoamento da produção agrícola
onde a estrada também traz conforto para a população. Antes eram
paus-de-arara que transitavam na MA por conta de lama e poeira. E,
hoje, não, já tem até carros climatizados, ônibus, vans. Então traz uma
melhor qualidade de vida para a população. Então, parabéns à equipe
do governador Flávio Dino, na pessoa no Clayton Noleto, Secretário
de Infraestrutura. Parabéns ao governador Flávio Dino por ter assumido
essa posição e entregar à população, não só de Barra do Corda, mas da
região Central do Maranhão esta tão sonhada estrada MA-012.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputada Daniella Tema, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (sem revisão
da oradora) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria,
imprensa local, imprensa maranhense, telespectadores da TV
Assembleia, ouvintes da rádio ALEMA, funcionários desta Casa, meu
bom dia a todos vocês. Gostaria de iniciar o meu pronunciamento aqui
parabenizando, tendo em vista que nós estamos na semana do dia das

mães. Próximo domingo comemoraremos o dia das mães. E eu vim,
hoje, à esta tribuna, nesta quinta-feira, último dia da semana no qual
temos sessão, para parabenizar a todas as mulheres que, assim como
eu, assim como a Deputada Andreia, Deputada Thaiza, Deputada
Helena, Deputada Mical, Detinha, assim como todas as deputadas
desta Casa, são mães, são mulheres, são profissionais, mas tem colocado
sempre à frente de tudo os nossos filhos, os nossos tesouros. Então eu
parabenizo a todas as mães do nosso Estado, do nosso tão querido
Estado do Maranhão. Aproveito também a oportunidade para
parabenizar aos nobres colegas que ontem estiveram em campo.
Infelizmente não obtiveram o êxito necessário, não é, Deputado Yglésio,
Deputado Othelino? Infelizmente não conseguiram sair vitoriosos do
jogo, mas o que vale realmente é competir. Parabenizo V. Exas. ontem
pela iniciativa de se reunirem e entrarem em campo. Assim como também
eu gostaria de aproveitar a oportunidade de eu estar aqui, neste
momento, falando em mãe, nesse dia que se aproxima, esse dia tão
importante no qual comemoramos o nosso dia, para falar também para
V. Ex.ªs de um projeto que nós protocolamos na última semana. Projeto
este que visa assegurar às doulas o direito de acompanhar parturientes
quando por estas solicitadas durante o período de parto e pós-parto
nas maternidades, casas de parto, estabelecimentos hospitalares da
rede pública e privada do nosso estado do Maranhão. É importante
esclarecer que a doula é uma profissional que acompanha as mulheres
grávidas durante o período de gestação, parto e pós-parto. Seu papel é
oferecer conforto, encorajamento, tranquilidade, suporte emocional,
físico e informativo durante o período de intensas transformações que
a gestante vivencia. Elas cuidam para que as futuras mamães tenham
todo um conforto nesse meio tempo, orientando-as, inclusive, com os
primeiros cuidados com o bebê. A profissional doula, esse termo doula,
vem do grego, “mulher que serve”, Deputada Mical. E, em 2013, a
ocupação da doula foi reconhecida oficialmente pelo Ministério do
Trabalho e no Distrito Federal. E vários outros estados, como o Rio de
Janeiro, São Paulo, Paraíba, dentre outros, já reconheceram a
importância dessa profissional e possuem leis que garantem a presença
das doulas nas maternidades, casas de partos da rede pública e privada.
Eu tive a oportunidade de conversar com algumas doulas e, conforme
alguns depoimentos dessas profissionais, eu constatei que na capital,
São Luís, somente a maternidade Benedito Leite permite a entrada das
doulas no centro cirúrgico durante o parto. Tendo esses relatos de que
algumas maternidades particulares cobram uma taxa para que a doula
pudesse entrar em suas instalações, essas profissionais que muitas
vezes acompanham a mulher durante todo o período gestacional,
estabelecendo um vínculo afetivo, um vínculo de amizade e, no momento
crucial, que é o momento do parto, infelizmente esse laço é rompido
porque as maternidades não permitem a entrada da doula para
acompanhar as gestantes. Isso me causa indignação! Eu, como mãe,
como mulher, tenho uma profissional que me acompanha durante toda
gestação e, no momento mais importante, que é o momento do parto,
ela é proibida de estar presente acompanhando o nascimento do bebê.
E nesse cenário, é indispensável reconhecer a importância dessas
profissionais e garantir, por meio de lei, o acesso dessas profissionais
às nossas maternidades. Então é por isso que eu estou aqui hoje também
apresentando para vocês importante projeto, protocolado na última
semana, que visa realmente dar direito não só às doulas, mas dar direito
a nós que somos mulheres, a nós que somos mães de escolher quem
nós queremos que esteja presente durante esse momento tão importante
que é durante o parto. E para finalizar, eu gostaria também de
cumprimentar aqui a professora Deusa, da faculdade UNDB, e os
alunos dos 5º e 6º períodos do curso de Ciências Contábeis e dar as
boas-vindas a todos vocês. Sejam muito bem-vindos a esta Casa, a
Casa do Povo. Encerro mais uma vez deixando aqui as minhas
felicitações a todas as mães maranhenses e do nosso querido Brasil.
Um forte abraço e muito obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) – Senhor presidente e demais colegas, deputados e deputadas
desta Casa, os companheiros e companheiras que nos acompanham
nas redes sociais, na TV Assembleia, meu querido amigo presidente
desta Casa, deputada Andreia que abrilhanta esta Mesa. Eu queria
trazer alguns temas importantes, deputado Zito Rolim. Primeiramente,
eu gostaria de trazer, novamente, ao nosso debate a questão da reforma
da Previdência, deputado Yglésio, e destacar um papel fundamental,
deputado Ariston, que a Fetaema (Federação dos Trabalhadores e
Trabalhadoras Rurais do Estado do Maranhão) tem feito durante toda
esta semana em Brasília. O presidente da Fetaema, Chico Miguel, tem
visitado os gabinetes da bancada federal do Maranhão para pedir, em
nome dos trabalhadores e das trabalhadoras rurais do nosso estado,
deputado Ciro Neto, que eles não aprovem a reforma da Previdência,
deputado Fábio Macedo. Então eu queria aqui inicialmente parabenizar
esse importantíssimo papel que a Fetaema tem feito perante a bancada
dos deputados federais do nosso Estado. E enaltecer a nossa
preocupação, deputado Arnaldo Melo, de que se passe essa
Previdência, essa reforma da Previdência, o prejuízo gigante aos nossos
municípios, deputada Thaiza Hortegal. Um outro ponto que eu queria
colocar neste momento fala sobre os financiamentos da agricultura
familiar ora que acontece por meio dos PRONAFs. Deputado, querido
amigo Neto Evangelista, se nós fizermos um cálculo de todos os
PRONAFs do Brasil, 48%, quase 50% estão no Nordeste. E a média,
a média dos contratos do Nordeste é de 5 mil reais. Você sabe que cinco
mil reais para mudar uma realidade de uma pequena família agrícola
para que ela possa produzir é praticamente nada. Se nós pegarmos,
deputado Paulo Neto, e tirarmos o Nordeste, esse valor sobe para 31
mil reais. E esse momento que eu estou aqui agora, deputado Zito
Rolim, cidade de Codó, urgente, forte na agricultura, V.Exa. conhece
muito bem, é para que a gente possa fazer uma reflexão. E externo aos
senhores um convite. Nós faremos aqui, no início do mês de junho, dia
14 de junho, um grande seminário sobre o crédito da agricultura familiar,
para que a gente possa ampliar a capacidade dos nossos agricultores de
ter acesso ao crédito. Esta Casa vai receber o Schneider, um dos maiores
nomes do PRONAF em nível nacional da Universidade Federal do Rio
Grande do Sul. Também receberemos aqui outros companheiros da
Universidade Federal do Rio Grande do Norte que vão nos ajudar a
entender por que nos outros Estados consegue se avançar tanto na
questão do acesso ao crédito e a gente não consegue avançar aqui no
Estado. Deputado Neto, mesmo nós estando numa média acima do
Nordeste. O Nordeste é 5.171. O Maranhão é 6.000 e um pouquinho,
quando nós assumimos a Secretaria era 4.000 reais, deputado Zito
Rolim, deputado Yglésio. E nós conseguimos avançar, mas como eu
falei com Vossa Excelências, se nós tirarmos, deputado, se nós tirarmos
o Nordeste, essa média sobe para 31.000 mil reais que relativamente
para um investimento de uma agricultura familiar é um valor
significativo. Então, esse é um debate que vamos trazer para esta
Casa. E este debate já vamos encaminhar aos senhores um convite
para que todos possam participar e debater porque todos aqui tem
interesse, sobretudo nas áreas rurais dos nossos municípios. Também
vai tramitar aos senhores deputados em parceria, eu e a Deputada
Doutora Thaiza Hortegal, a criação de uma Frente Parlamentar em
Defesa do DNOCS. Essa Frente Parlamentar foi criada no Ceará.
Não sei se os demais companheiros receberam um comunicado, uma
solicitação para que nós também criássemos aqui no Maranhão.
Deputada Thaiza juntamente comigo, nós preparamos a
documentação. Estamos tramitando aos companheiros que possam
assinar essa Frente Parlamentar para que o DNOCS possa, de uma
vez por todas, olhar, se fortalecer, evidentemente, e olhar para nossa
região. O Maranhão, Deputado Arnaldo Melo, em Tabuleiro de São
Bernardo, ali no Baixo Parnaíba, tão bem conhecido pelo nobre
companheiro Deputado Paulo Neto, existe o Tabuleiro de São Bernardo.
O Tabuleiro de São Bernardo é uma riqueza imensa. São onze mil
hectares de terra. Passando o Rio Parnaíba, Deputado Arnaldo Melo,

existe Tabuleiros Litorâneos, do Piauí, que avançou, que progrediu,
que cresceu, que desenvolveu. O Maranhão não consegue, porque o
DNOCS, nós não temos o Escritório Regional do DNOCS. O regional
do DNOCS funciona em Teresina ou em Fortaleza a sua
superintendência. E com isso dificulta qualquer conversa, diálogo,
negociação. O DNOCS, nos últimos anos, passou por oito ministérios.
E nós precisamos fazer essa junção de forças para ir até Fortaleza e
reivindicar, primeiro, a instalação de um escritório aqui junto com
nossa bancada federal e, segundo, que eles possam olhar e nos ajudar
em outras ações que existem aqui, como as barragens. Por isso essa
Frente Parlamentar é tão importante. Eu quero pedir que os
companheiros possam se juntar conosco, tanto eu como a Deputada
Thaiza, para que a gente possa ir à Fortaleza, a gente possa assinar
essa Frente Parlamentar. E que o DNOCS possa atuar definitivamente
no nosso estado para que a gente possa, pelo menos, se equiparar a
Tabuleiros Litorâneos, no estado do Piauí. É só passar a ponte, é só
passar o rio lá e estão os Tabuleiros Litorâneos avançando. E olha que
aqui nós fizemos um pacto, sentamos juntos com os companheiros do
DNOCS. O Governo do Estado tem investido com assistência técnica,
tem colaborado, mas nós estamos aquém, porque o DNOCS está hoje
numa situação dificílima e precisa da nossa força política, para que o
Governo Federal possa entender e ajudar o DNOCS a desenvolver.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Conclua, Deputado Adelmo.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES - Era isso que
eu queria colocar, senhoras Deputadas e senhores Deputados. Que
Deus nos abençoe hoje e sempre. Obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO – Senhor
Presidente, só um registro, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
aparte. Deputado Arnaldo.

O SENHOR DEPUTADO ARNALDO MELO (Questão de
Ordem) -  Eu gostaria de dizer ao Deputado Adelmo que, em gestões
anteriores, senhor Deputado, nós convocamos, aliás, convidamos aqui
a direção do DNOCS, porque realmente eles não operam no Maranhão.
É um caso muito sério isso que V. Exa. traz à tribuna. Inclusive sugiro
a V. Exa. que, por meio dessa frente, convoque a Bancada Federal, em
razão do DNOCS só cuidar das coisas do Ceará e do Piauí. Isso é
verdade. Na ocasião, inclusive, nós sugerimos até que a Codevasf
assumisse as atividades, mas eu acho que esse é o caminho e nós não
podemos mais aceitar isso. A situação do Tabuleiro de São Bernardo é
uma situação triste, deprimente, que faz vergonha ao Brasil, não é nem
ao Maranhão. Se vê tanto recurso federal enterrado ali, abandonado
daquela maneira. Cada Governo tenta fazer algumas ações, mas é
preciso que o órgão gerenciador, que é o DNOCS tome essas
providências, ou o Maranhão faça uma resposta para isso. É a sugestão
que eu dou a V. Exa. Muito obrigado, Senhor Presidente Othelino pelo
registro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO -  Deputado Wellington, V. Exa. tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria e imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
assim diz a palavra de Deus: “De tudo que se tem ouvido, o fim é teme
a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isso é o dever de todo
homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que
está encoberto, quer seja bom, quer seja mal”, Eclesiastes 12:13-14.
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Muitos de nós talvez não compreendamos isso, mas, num piscar de
olhos, todos nós daremos satisfação das nossas vidas. Não sou eu que
eu estou dizendo; é o nosso criador. Que Deus seja louvado, que Deus
estenda suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor
presidente, apresentamos um projeto de lei que é de suma importância
para esta Casa, que é o 090/2019, que proíbe a inauguração de obras
públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que se destinam e
dá outras providências. É um absurdo, no estado do Maranhão, o
gestor estadual, governo do estado ou prefeitos inaugurarem obras que
ainda não estão concluídas. Eu cito aqui como exemplo também obras
que estão inacabadas, obras que estão paradas, que enganaram a
população durante a campanha eleitoral e não deram continuidade.
Cito como, por exemplo, a Prefeitura de São Luís. Na Prefeitura de São
Luís, o prefeito prometeu, durante a campanha de 2012, construir 20
creches. Em 2016, para reeleição, aumentou mais cinco e prometeu
construir 25 novas creches. Não construiu essas creches, não entregou
essas creches. A creche da Cidade Operária, por exemplo, totalmente
inacabada, totalmente abandonada e assim são as demais creches. Na
região do Turu, onde a creche estaria pronta para ser entregue, estão
protelando. Já foram fazer uma pré-inauguração, já foram lá várias
vezes, e não entregam a obra porque falta material. Da mesma forma,
também prometeram e não construíram a maternidade da Cidade
Operária e o Hospital da Criança. Vergonhosa e vexativamente, no
Hospital da Criança foi ainda pior. Inauguraram somente a recepção do
Hospital da Criança, isso por decisão judicial, e muitas outras alas e
demais salas e setores do Hospital da Criança não foram inaugurados,
não foram entregues. Então o projeto é de suma importância, uma vez
que visa proibir o Poder Executivo estadual e municipal de realizar a
inauguração solene de obras públicas incompletas ou que, embora
concluídas, não tenham como atender o fim a que se destinam. Visa
resguardar também, senhor presidente, o princípio da Moralidade da
Administração Pública em desfavor dos agentes políticos que utilizam
as obras públicas para fazer campanha eleitoral, para enganar, para
ludibriar a população. O projeto veda ao Poder Executivo realizar as
solenidades, cerimônias ou qualquer ato para a inauguração de obras
públicas incompletas ou que não atendem ao fim a que se destinam. E
eu chamo a atenção também para várias rodovias, várias estradas que,
às vezes, são inauguradas, mas não foram concluídas. Para concluir,
senhor presidente, recebemos várias denúncias e reclamações de
professores, de funcionários, de moradores da cidade de Matões do
Norte. O cidadão eleito pelo voto popular, cidadão que é padre, que
rezava, pregava missas, realizava missas na cidade, conquistou a
confiança da população e hoje faz a desgraceira que faz na cidade de
Matões. Prefeito do PSB, aliado do governador Flávio Dino, amigo
particular do governador Flavio Dino, que anda em fotos com o
governador Flávio Dino, tem aprendido, o governador Flávio Dino tem
feito escola, então ele tem aprendido com o governador Flávio Dino.
Olha o que o prefeito faz! Projeto de lei, ou melhor, a Lei 189,
encaminhou para a Câmara Municipal para que fosse aprovada a
contratação temporária de servidores que são de extrema importância
para o município. Mas, senhoras e senhores, tem um concurso na
cidade de Matões que foi realizado, a Assembleia Legislativa realizou
inclusive Audiência Pública, em Matões. Denunciamos ao Ministério
Público, o Ministério Público solicitou as informações, o Ministério
solicitou que o prefeito nomeasse os aprovados no concurso e o prefeito
nada fez até hoje. É o descaso, é o descompromisso com a administração
pública, é a falta de moralidade, é a falta de transparência. E o mais
importante e tinha que ter na Constituição Federal: é a cara de pau, é a
falta de vergonha na cara de alguns gestores que simplesmente não
atendem o que preconiza a Constituição Federal, mas esse prefeito é
só mais um que aprendeu com o governador Flávio Dino. O que o
prefeito fez? Manda o Projeto para a Câmara Municipal obrigando os
vereadores a legalizar a imoralidade do prefeito.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Conclua, deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Concluindo, Senhor Presidente. O que é que o governador Flávio Dino
faz? Manda para esta Casa, às vezes, projetos para legalizar a
imoralidade do governador Flávio Dino. E assim o governador vai
fazendo escola, vai ensinando, vai ensinando o que não presta. O
governador Flávio Dino tem ensinado o que não presta para prefeitos,
para muitos do interior do Estado. Mas o teu reinado está acabando,
governador Flávio Dino, teu reinado está acabando, pode ter certeza
disso. Não estamos numa ditadura, não estamos num estado de exceção.
E pode ter certeza de que o que vossa excelência tem feito com o povo
do Maranhão vai ser cobrado. Como será cobrado também os 140
milhões da Emap, do Porto do Itaqui, que V.Exa. tem que devolver.
Ontem, o deputado Edilázio fez um pronunciamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, conclua, por favor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Na Câmara e eu estou replicando, parabenizando o deputado Edilázio
pelo pronunciamento, pelo posicionamento e pronunciamento. E o
governador Flávio Dino vai ter que se estrebuchar e vai ter que devolver
os 140 milhões que ele retirou da Emap, que ele retirou do Porto do
Itaqui, bem como também do dinheiro que ele tem tirado dos
aposentados do Estado do Maranhão.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Parecer da CCJ.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO - Senhor Presidente,
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Só um instante, em redação final ao Projeto de Lei, de autoria
do Poder Executivo, (lê). Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (Questão de Ordem)
- Senhor Presidente, eu queria solicitar que suspendêssemos à Sessão,
para parabenizar a colega, Deputada Dra. Thaiza, que amanhã estará
completando mais um ano de vida.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com maior prazer faremos isso, logo após a Ordem do Dia,
Deputado Ciro. Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente Othelino, Deputado Wellington, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO- Deputado Wellington, espere por gentileza. Esse projeto que
nós acabamos de aprovar vai à sanção. Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) - Solicitar a conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que zere o painel e peço aos deputados que,
assim o desejarem, e deputadas, que confirmem suas presenças.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Muito embora saiba que seja uma tentativa em vão.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Projeto de Lei n.º 049, de autoria do Poder Executivo. Em
votação. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 187/2019, de autoria do
Poder Executivo, ratifica o protocolo de intenções do consórcio. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei Complementar n.º 003/
2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a
segundo turno. Projeto de Lei n.º 178/2017, de autoria do Deputado
Adriano. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Projeto de Lei n.º 163/2019, encaminhado por Mensagem
Governamental de autoria do Poder Executivo. (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Lei n.º 168/2019, de autoria da Deputada Andreia
Rezende (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria do Deputado Yglésio. (lê). Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento n.º 247/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral. O deputado está ausente. Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento n.º 250/2019, de autoria do Deputado Wellington
do Curso. O Deputado Wellington recorreu da decisão da Mesa, que
indeferiu o requerimento de sua autoria. O deputado Wellington está
inscrito por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores Deputados, galeria, imprensa, Internautas,
telespectadores que acompanham por meio da TV Assembleia e nossos
queridos maranhenses que estão acompanhando a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, sejam todos bem-vindos. Mais
uma vez vou tratar do tema chamado transparência, falta de
transparência no Governo do Estado do Maranhão. Falta de
transparência. Governo que não tem transparência. Como que um
governo que se diz que era mudança, que ia ser a mudança, que mudança?
Mudança para pior, que não tem transparência? Ah, é a nova política.
Que nova política é essa? É a velha prática política. É o lobo na pele de
cordeiro. A velha prática política. Bonzinho, bonzinho, bom discurso,
discurso fácil, agradável, é o lobo mau para engolir as criancinhas. Ah,
eu sou mudança. Ok. Que mudança, ex-juiz federal, professor de Direito
Constitucional? Quantas vezes ele já falou em sala de aula do artigo 37
da Constituição Federal? Dos princípios básicos que norteiam a
administração pública? Dentre eles, a transparência. Não tem
transparência. Já solicitamos várias vezes informações, e essas
informações não chegam à população, não chegam ao gabinete do
Deputado Wellington, não chegam à Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Um governo que disse que tinha construído e reformado
totalmente 500 escolas, pulou para 700, pulou para 800, já está em
850 escolas totalmente reformadas ou construídas, mas, quando a gente
chega lá, só foi pintado o muro, só foi mudada a logomarca do governo
anterior para o governo atual. A Secretaria de Educação do Estado vai
demitir 1.200 vigilantes e não dá informação nenhuma, nem para a
população, nem para os vigilantes, nem para a Assembleia Legislativa.
Fizemos um requerimento solicitando informação sobre o atraso do
repasse do governo federal, o ProJovem está atrasado há quatro meses.
Professores de 25 municípios, que realizam o trabalho no ProJovem,
reclamando que os salários estão atrasados. Nós fizemos uma indicação
cobrando que seja regularizado com certa urgência e solicitando também
as informações, os motivos que levaram o governo do estado a atrasar
o repasse do governo federal para o pagamento do ProJovem, e o que
temos aqui hoje? Um requerimento que, quando chega para a base
apreciar, o governador Flávio Dino tem a maioria dos 42 deputados
nesta Casa, tem 36 deputados, altera a Constituição, remenda a
Constituição, projeto de lei, vai aumentar imposto novamente. Então,
vamos lutar, votei três vezes contra aumento de impostos, vou lutar

novamente. A minha voz pode ser única, mas vai continuar firme,
denunciando o desgoverno e os desmandos do governador Flávio Dino.
Aqui não é Venezuela! Quer transformar em Venezuela, vai para a
Venezuela, vai ser governador na Venezuela, vai ser presidente na
Venezuela. Precisamos libertar o Maranhão das garras do governador
Flávio Dino. O maior algoz da sociedade é o Estado, o maior algoz da
população é o Estado, as garras do Estado sobre a população tomando
carros e motos, leiloando carros e motos dos cidadãos. Não gera emprego
e renda, não realiza concurso público! Cadê concurso público da
Secretaria de Planejamento, de Agricultura, de Fazenda, de Esporte?
Cadê os concursos do Governo do Estado do Maranhão? É o governo
que tem mais secretarias. São 37 secretarias, autarquias, diretorias, e
cadê os concursos? Só contratação temporária, beneficiando aqueles
que rezam a sua cartilha, aqueles que estão de joelhos, aqueles que
estão dizendo sim, senhor, não, senhor, aqueles que estão lá defendendo
as redes sociais, que vão mentir, fazer fake news, somente isso. É este
o objetivo: gastar dinheiro público com propaganda mentirosa, com
propaganda enganosa. Nós temos uma ação na Justiça Eleitoral e
denunciamos na Polícia Federal fake news sendo utilizadas com dinheiro
público. E vou à Polícia Federal verificar o resultado do inquérito
sobre a utilização de fake news, propaganda mentirosa paga com
dinheiro público. Isso é uma vergonha! Uma vergonha para o estado do
Maranhão. Já fiz as minhas investigações preliminares, vou aguardar a
conclusão do inquérito da Polícia Federal. A chapa vai esquentar, pode
ter certeza, doa a quem doer, vagabundos, pilantras, safados, utilizando
o dinheiro público para denegrir a imagem dos outros, para prejudicar.
Safadeza com dinheiro público. Senhoras e senhores, o Governo que
não tem transparência. Na manhã de hoje, solicito apreciação de um
requerimento. Nós estamos solicitando ao Governo do Estado, por
meio da Secretaria de Educação, os motivos pelos quais levaram o
atraso do pagamento do repasse do ProJovem. Professores estão no
interior do Estado fazendo com que a educação possa ser educação de
verdade. Não a educação da propaganda mentirosa do Governo do
Estado que enrola o Judiciário, que enrola o Ministério Público, que
enrola a Defensoria. Pode tentar enrolar todos, mas aqui continuamos
firmes, a voz firme pode ser única em defesa da população do Estado
do Maranhão. Senhoras e senhores, o requerimento que vai ser votado
agora é um requerimento solicitando transparência da Secretaria de
Educação do Estado que possa fornecer as informações   e os motivos
pelos quais atrasar o pagamento do ProJovem e é um recurso federal.
O Governo do Estado só administra, só faz o pagamento. Era o que eu
tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, senhoras deputadas, vou colocar o
Requerimento em votação. Os deputados e deputadas que quiserem
manter a decisão da Mesa que indeferiu o requerimento do deputado
Wellington permaneçam como estão. Mantida decisão da Mesa.
Requerimento n.º 251/2019, de autoria do deputado Adriano. Fica
transferido para próxima sessão, em razão da ausência do autor.
Requerimento n.º 252/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
(lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam,
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da
Mesa: Requerimento n.º 253/2019, de autoria do deputado Antônio
Pereira (lê). Deferido. Requerimento n.º 254/2019, de autoria do
deputado Felipe dos Pneus. O deputado está ausente, mas trata-se de
justificativa de falta, (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da
sessão de segunda-feira. Requerimento n.º 255/2019, de autoria do
deputado Adriano. Requerimentos n.º 256, 257/2019, de autoria do
deputado Arnaldo Melo. Requerimento n.º 258/2019, de autoria do
deputado Wellington do Curso. Senhores deputados, senhoras
deputadas, informo aos senhores a realização de Sessão Solene, em
homenagem ao Dia do Defensor Público, agora, às 11h, a pedido do
deputado Neto Evangelista.
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V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Peço aos líderes que utilizem apenas cinco minutos, em razão da Sessão
Solene que teremos às 11h. Bloco Parlamentar de Oposição, deputado
Rigo Teles, por oito minutos, com apartes. Antes do pronunciamento
do Deputado Rigo Teles, eu vou suspender a sessão rapidamente para
que possamos cumprimentar a Deputada Thaiza, e possamos tirar
uma foto, juntos, aqui na frente da Mesa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado
Rigo Teles, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa,
galeria. Senhor presidente, ao longo dos meus seis mandatos, eu estou
exercendo o sexto, já subi à tribuna desta Casa por dezenas, centenas
de vezes, mas nunca subi tão entristecido, com o coração partido como
agora, nesse exato momento. Peço aqui a atenção das senhoras
deputadas, dos senhores deputados, da imprensa e de quem está nos
ouvindo sobre o que está acontecendo na saúde de Barra do Corda. Eu
queria ler aqui um documento, eu estou aqui com inúmeros
requerimentos, documentos enviados a mim por várias instituições e
queria ler a todos os senhores deputados. “Senhor presidente, na forma
regimental, eu requeiro a V.Ex.ª que, depois de ouvida a Mesa, seja
encaminhado ofício ao Senado, bem como à bancada maranhense no
Senado, à Câmara Federal, bem como à bancada maranhense da Câmara
Federal, solicitando providências da Comissão de Transparência,
Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor no sentido
de investigar a aplicação dos recursos financeiros do SUS liberados
para o município de Barra do Corda, estado do Maranhão, considerando
o alarmante casos de mortes de gestantes e de recém-nascidos por falta
de atendimento eficiente no hospital Materno Infantil da referida cidade,
em virtude da falta de equipamentos e materiais. Ressaltamos ainda a
desativação da UTI Neonatal do referido hospital, a qual funcionava e
prestava bons serviços na área da saúde em tempos atrás, conforme
fotos anexas. As fotos estão todas aqui anexadas. O motivo também é
uma investigação para apurar o motivo da desativação bem como o
destino dos respectivos equipamentos. Saber qual o destino dos
equipamentos, irei mostrar logo em seguida a foto dos equipamentos
quando foram entregues. Deputado Antônio Pereira, V.Ex.ª. que é
médico, deputada Thaiza, V.Ex.ª. que é médica, deputado Arnaldo
Melo, deputado Yglésio, V.Ex.ª. que também é médico. Justificamos
ainda a nossa proposição em virtude de denúncias recebidas pela Câmara
Municipal de Barra do Corda, assinadas pelo senhor presidente da
Câmara, pelo Clube de Mães daquele município de Barra do Corda e
sindicatos. Nós solicitamos urgentes providências objetivando
investigação da aplicação desses recursos financeiros recebidos pelo
referido município, de maneira a garantir o atendimento médico-
hospitalar de qualidade tanto para gestantes, quanto para as crianças.
Ressaltamos ainda que as denúncias no mesmo sentido, nós recebemos
de sindicatos, como falei aqui, de associações comunitárias, clube de
mães, Câmara de Vereadores de Barra do Corda, vários depoimentos
de várias pessoas que irei distribuir aqui à Mesa Diretora, ao Comitê
de Imprensa, à população, à imprensa do Estado do Maranhão e à
imprensa nacional para que tomem todas as providências. Senhor
Presidente, irei iniciar, mostrando aqui ao Senhor Presidente, como
falei aqui da semi-UTI, da UTI desativada, eu quero iniciar aqui com as
fotos, fotos estas que, em 2012, foi entregue esta UTI em Barra do
Corda. Queria que a imprensa aqui tomasse conhecimento, que me
ajudasse a esclarecer onde se encontram os equipamentos. Aqui foi a
instalação da UTI entregue em Barra do Corda, em 2012, semi-UTI
Neonatal, aos berçários, aqui são fotos, da mesma forma, Hospital
Materno Infantil, Barra do Corda, agosto de 2012; UTI Neonatal, está

aqui a foto para que V. Exas. vejam a situação da tristeza, o desmando
do município. Está aqui, mais fotos dos equipamentos da UTI Neonatal
entregue em agosto de 2012, deputado Arnaldo Melo, V. Ex. que é
médico. Estão aqui, está aqui, os berçários, equipamentos, todos
tomaram conhecimento via as fotos, está aqui. Senhor Presidente, o
que acontece é que as providências estão sendo tomadas em todos
setores. A Câmara municipal de Barra do Corda está instalando uma
CPI. Acredito eu que na próxima sessão de sexta-feira já esteja instalada
a CPI - Comissão Processante de Investigação. E essa CPI, falando
aqui de UTI, parece, essa CPI irá investigar tanto pela Câmara Municipal
como com os poderes. Mas nós recebemos aqui documentos, está aqui
até em pen drive, irei distribuir às senhoras e aos senhores deputados.
Eu tenho aqui um documento, de um pai de família, senhoras e senhores
deputados, é de cortar o coração, onde a mãe relata, está aqui o
documento, onde a mãe relata a dor que vinha sentindo para ter o seu
filho e passou da época, passou do tempo não teve o seu filho, em
tempo, e veio a óbito. Então, é a tristeza, o pai desesperado, o que fez?
Tomou todas as providências. Foi à delegacia municipal, registrou o
BO, está aqui, tudo registrado, documentado. O delegado ouviu todas
as pessoas e pediu o laudo da necropsia. Por desespero dos familiares,
tanto do pai como da mãe chegaram a enterrar a criança. O delegado
pediu sob Justiça para que, em 24h, desenterrassem a criança e entregasse
ao delegado. Está aqui no pen drive onde tem as fotos e tem um vídeo.
Meus senhores, minhas senhoras deputadas, é onde corta o coração: o
pai da criança desenterrando a própria criança que ele tinha enterrado.
Está no vídeo que irei entregar a V. Exas. Tirou aquele caixãozinho
pequeno, entregou nas mãos do delegado. Está aqui no vídeo. E foi
feita a necropsia na cidade de Imperatriz. Está aqui o Instituto Médico
Legal de Imperatriz, onde submeteu. Está aqui o resultado. Todos
foram autorizados, e foi autorizada a exumação do cadáver, quando o
pai tirou o cadáver, tirou a criancinha que estava enterrada. Isso aqui,
minhas senhoras e senhores deputados, em pleno século XXI, numa
cidade, a décima cidade populacional do estado do Maranhão. Deixar
isso aqui acontecer é de cortar coração. Aqui não tem fatos políticos,
não. Não estou aqui para crescer politicamente em cima disso aqui,
não, porque isso é uma tristeza. Eu estou aqui triste, de coração partido.
Queria eu estar aqui elogiando quaisquer ações, não falando dessa
tristeza. Barra do Corda está triste. Barra do Corda está comovida com
esses fatos, que são inúmeros. Não é um, dois, três, quatro, cinco, não;
são inúmeros fatos de recém-nascidos que têm morrido em Barra do
Corda por falta de atendimento. Mas as providências estão sendo
tomadas. Nós já demos entrada na Procuradoria Regional dos Direitos
do Cidadão, na Procuradoria Geral da República, com o Dr. Marcelo
Santos Correia, que irá tomar todas as providências. Demos entrada na
Procuradoria Geral do Estado, com o Dr. Luís Gonzaga Martins. E
agora vamos dar entrada na Câmara Federal, no Senado Federal, na
Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle de
Defesa do Consumidor - estou encerrando, Senhor Presidente - para
que tomem todas as providências. É inadmissível o que vem
acontecendo, é triste. A cidade está chorando; e eu não poderia deixar
de estar da mesma forma, por ser filho de Barra do Corda e ver essa
tristeza. E da mesma forma estou chorando também. É triste o que está
acontecendo. Senhor Presidente, irei entregar a V.Exa. o documento
enviado. Irei entregar o pen drive. Queria que V.Exa. distribuísse à
Comissão de Saúde desta Casa, V.Exa. que está presidindo a Casa, para
que as providências sejam tomadas e esses fatos não venham mais
acontecer. É triste, mas a realidade é essa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Com a
palavra, o Deputado Fernando Pessoa, por oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados,
acabo de ver aqui o pronunciamento do colega Deputado Rigo Teles,
do qual, Senhor Presidente, eu queria falar sobre a saúde de Barra do
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Corda, quando o prefeito Eric recebeu, Deputado Antônio Pereira, a
prefeitura daquela cidade. V.Exa. acompanhou, esteve lá junto conosco,
acompanhou onde eram atendidas as pessoas em Barra do Corda, lá
naquele hospital Lobão. O hospital Lobão, um hospital que não tinha
condições nenhuma de atender as pessoas. O Prefeito Eric construiu
uma UPA na cidade de Barra do Corda. O Prefeito Eric climatizou a
maternidade de Barra do Corda. O Prefeito Eric está fazendo um hospital
de 50 leitos naquela cidade. O prefeito Erick agora inaugurou, no
aniversário da cidade, um anexo do hospital Acrísio Figueira justamente
para atender bem os barracordenses, para atender bem as pessoas. No
hospital Materno Infantil, lá por dia, por mês, nascem em torno de
150 pessoas, deputado Antônio Pereira, e essas pessoas são da cidade
de Fernando Falcão e da cidade de Jenipapo. Eu desafio o deputado
Rigo Teles, onde ele é votado pelo prefeito de Fernando Falcão, a dizer
quantas pessoas nascem no município de Fernando Falcão, porque
todas as pessoas nascem em Barra do Corda que atende toda a região.
E aí o deputado Rigo falou que a saúde em Barra do Corda está um
caos. A saúde de Barra do Corda está avançando. Lá no hospital Materno
Infantil, a Unidade Semi-Intensiva está funcionando, o hospital está
em total funcionamento. No dia do acontecido dessa criança, o que o
delegado Renilton está investigando, um delegado preparado que às
vezes descobre crime. No dia do velório, antes de ser enterrado, o
delegado Renilton descobre, então nós temos confiança no delegado
Renilton, sabemos do seu trabalho e sabemos que irá mais uma vez
esclarecer esse fato lá em Barra do Corda. O que tinha deveria ter na
maternidade era médico, e os médicos estavam atendendo às pessoas.
O que tinha que ter lá era remédio, e tinha remédio para atender às
pessoas. O deputado Rigo sempre sobe aqui só para falar notícias
ruins. Ele tem que subir aqui na tribuna e dizer o avanço que está
levando para Barra do Corda. Eu quero que ele suba aqui e diga o que
ele está levando de bom para Barra do Corda, o que é uma ação concreta
dele para a cidade de Barra do Corda, porque, como ele bem disse, eu
tinha apenas, deputado Neto Evangelista, sete anos de idade e ele já era
deputado aqui desta Casa. Aí, com 21 anos, ainda não tem um serviço
prestado para a cidade de Barra do Corda. Até hoje ele ainda não tem
nada que possa dizer que foi o deputado Rigo Teles que fez. Ele
sempre vem dizendo as obras que o saudoso pai dele fez na cidade,
mas aqui, deputado, a gente quer é que o senhor ajude a cidade de Barra
do Corda, faça algo para ajudar os barracordenses porque até agora
vossa excelência só tem atrapalhado a cidade de Barra do Corda. V.Ex.ª
até agora não mostrou para o que veio. Aqui nós entregamos ao doutor
Renilton que está preparado para investigar esse caso. Nós sabemos
que o delegado é preparado, o delegado tem feito um bom trabalho em
Barra do Corda, a saúde de Barra do Corda tem avançado bastante,
agora mesmo estivemos no hospital Materno Infantil e vimos o novo
programa que está atendendo as mães barracordenses. Com muito
orgulho falo sobre isso. Sobre desvio de recursos, eu acredito que o
deputado Rigo Teles é a pessoa que menos pode falar aqui em desvio
de recursos porque, nos anos de 2012, Barra do Corda realmente foi
noticiada em todos os blogs sobre a operação Estiagem. Está aqui,
V.Ex.ª sabe muito bem o que acontece. Agora, deputado Rigo, Vossa
Excelência é uma pessoa que é de difícil acesso, eu acredito que seja de
difícil acesso, mas aqui há algumas perguntas que eu queria fazer a
vossa excelência, tenho aqui oito perguntas que um livro fez a vossa
excelência, mas ainda não respondeu. Eu vou encerrar o meu
pronunciamento lhe fazendo uma dessas perguntas: a que o senhor
atribui sua variação patrimonial? Isso aqui foi uma pergunta que um
livro fez, mas até agora Vossa Excelência não respondeu. Eu queria que
V.Ex.ª subisse aqui na tribuna da Assembleia para responder. Eu queria
que V.Ex.ª levasse algo de concreto para Barra do Corda, que V.Exa.
pudesse ajudar a cidade de Barra do Corda. A cidade de Barra do
Corda, realmente precisa de ajuda. E nós estamos todos aqui para
ajudar. Agora mesmo, estaremos lá inaugurando junto com o governador
Flávio Dino, uma MA-012, obra essa que foi articulada pelo o então
Presidente desta Casa, Deputado Othelino Neto, obra essa que tem
melhorado bastante a vida dos barra-cordenses. E aqui todos os

deputados que podem, ajudam Barra do Corda, menos o deputado
Rigo Teles. E aqui, deputado Neto Evangelista, eu não sei se V.Exa.
participou, deputado Rigo fez uma denúncia, denúncia ele faz sempre
sobre Barra do Corda, faz sempre denúncia sobre a gestão do prefeito
Eric. E aí ele fez uma denúncia aqui na Comissão de Obras, em que o
deputado foi para Barra do Corda, junto com outros deputados, não
sei quais os deputados, deputado Vinícius Louro, era o presidente. E aí
ele lá falando, e aí o prefeito Eric disse: Deputado Rigo, V.Exa. esqueceu
que o prefeito aqui agora sou eu. Todo o dinheiro está aqui na conta,
nada aqui foi sacado, está todo o dinheiro que V.Exa. sabe que se
fossem outras pessoas que estivesse aqui à frente da prefeitura, esse
dinheiro não estaria mais em conta. Mas aí, deputado Rigo, mais uma
vez, a gente lá trabalha com transparência. E nós queremos esclarecer
todos os fatos. O que V.Exa. quiser, sobre a Prefeitura de Barra do
Corda, nós estamos preparados, o prefeito está preparado para dar
qualquer esclarecimento a V.Exa., como já deu vários a V.Exa. agora
V.Exa. que nós pedimos para V.Exa. é que ajude a cidade de Barra do
Corda, mostre que V.Exa. é um deputado de vinte anos, mas ajude  a
sua cidade. Ajude a cidade de Barra do Corda, que até agora, V.Exa.
nunca fez isso. Satisfeito, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA - Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
Deputado Antônio Pereira está inscrito? V.Ex.ª está inscrito. Deputado
Antônio Pereira, V. Ex.ª está inscrito aqui, por 5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Pode ser
10 minutos, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Eu não sou o líder de seu bloco, deputado,
se o seu líder lhe conceder 10 minutos, V. Ex.ª pode utilizar.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente em exercício deputado Neto Evangelista,
senhor primeiro secretário em exercício, deputados e deputadas
presentes em Plenário, galeria, imprensa, senhores e senhoras,
representantes da sociedade maranhense e internautas. Estivemos, antes
de ontem, em uma reunião com o senhor secretário Clayton Noleto, da
Secretaria Estadual de Infraestrutura, junto com o prefeito de João
Lisboa, Jairo Madeira, e o prefeito de Buritirana, Vactonio Brandão,
tratando de assuntos daqueles municípios. Tratamos ali do programa
Mais Asfalto, de algumas obras que estão em andamento como a
construção de praças, construção de um colégio do ensino médio, que
está sendo construído ali em Buritirana e de outras questões. Demos
ali encaminhamentos a questões importantes para aqueles municípios.
Mas o que me traz nesta manhã é porque também, quando lá estávamos
tratando da questão das estradas rodoviárias no Estado do Maranhão,
o Senhor Secretário da Infraestrutura animado me disse que inauguraria
a MA que liga Amarante a Sítio Novo, que está em construção,
terminando a construção daquela MA. Uma MA que lutamos aqui há
vários mandatos. Estamos vendo aqui agora no Governo Flávio Dino,
nesse governo, sendo realizada e concluída. E o povo daquela região
está muito feliz e satisfeito com isso. Mas ele me garantiu que nos
próximos 60 dias estaria inaugurando aquela MA. E eu quero aqui até
para reafirmar e fortalecer o compromisso do Secretário com este tempo
determinado por ele próprio. Eu quero aqui trazer a público e, em
especial, à sociedade de Amarante, à sociedade de Sítio Novo que o
senhor Secretário, em nome do Governo, falou que nos próximos 60
dias estaria inaugurando aquela obra tão importante e estruturante
para o povo daquela região. Disse ainda que, no momento que fosse
inaugurar a estrada, a MA, a rodovia, inauguraria ali, em Amarante, o
complexo esportivo cultural, que temos ali em construção já com
adiantada construção, onde tem praças, ginásio, pista de cooper,
academia de saúde, inclusive biblioteca. Por isso que é esportivo cultural.
Então seriam duas obras importantes para o povo de Amarante. Na
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estrada, inclusive, o Governo acresceu uma pista para que as pessoas
pudessem ali fazer caminhadas de mais ou menos 3, 4 km, que vai da
cidade até a lagoa, que é um ponto de entretenimento, um ponto de
lazer e diversão do povo de Amarante. E o Governo acrescentou, nesse
trecho de 3, 4 km, uma pista de cooper, uma pista de caminhada com
iluminação exatamente até a lagoa. Então fica aqui esse registro. Eu
acho que é um registro importante também para o povo da nossa
região. Outrossim, Senhor Presidente, estivemos conversando sobre
Satubinha, a cidade aqui próxima de Bacabal, próxima de Santa Inês,
que tem a sua MA que liga a BR-316 à cidade de Satubinha. Nós
conversamos anteriormente, há uns vinte dias, 15 dias, e o senhor
Secretário Clayton Noleto mandou uma equipe técnica fazer um
levantamento daquela MA, que liga a BR-316 a Satubinha para fazer
uma operação de tapa buracos. E foi feito o levantamento fotográfico,
foi feito um estudo técnico por engenheiros, por pessoas competentes,
e viu-se que é impossível, senhores deputados, fazer ali a operação
tapa buracos, porque tem que ser feito um recapeamento. Porque não
cabe mais um tapa buraco naquela estrada de Satubinha, ligando
Satubinha à BR-316, portanto, ligando Satubinha ao resto do Maranhão
e ao resto do Brasil. E aí, Senhor Presidente, eu fiquei triste, porque a
gente sabe que um tapa buraco é mais fácil de fazer, é mais econômico,
menos recurso financeiro; e um recapeamento é mais caro para o Estado.
E o Estado se encontra, como todos os Estados do Brasil, na situação
que nós sabemos. Mas o senhor Secretário de Infraestrutura Doutor
Clayton Noleto me garantiu que fará o possível e o impossível para
colocar dentro do orçamento o recapeamento dessa estrada para não
deixar isolada como praticamente está hoje a cidade de Satubinha. Ele
me garantiu que vai buscar uma solução imediata. Aí eu mando um
recado ao povo de Satubinha: o secretário Clayton Noleto nos garantiu
que vai fazer esse recapeamento o mais rápido possível dentro das
condições da secretaria. Portanto, todos nós estamos animados, nós,
maranhenses de Satubinha, de Amarante e de Sítio Novo, primeiro com
o recapeamento da MA que liga a BR-316 a Satubinha, e segundo com
a inauguração dessa tão sonhada obra que era exatamente o asfaltamento
entre Amarante e Sítio Novo. Era esse o meu registro, senhor presidente.
Muito obrigado. Senhor presidente, eu quero aqui fazer uma referência.
Depois de tantos meses nesta Casa, nós aprovamos hoje a lei que
tratou da alteração da composição, da organização, do funcionamento
do Conselho Estadual de Saúde. Aprovamos hoje nessa Casa. Parecia,
deputado Edivaldo Holanda, que tinha uma cabeça de burro, mas
felizmente desenterramos essa cabeça de burro e aprovamos, está
aprovada hoje, foi aprovada nesta Casa e tivemos o prazer e a honra de
sermos relator dessa matéria. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Bloco Parlamentar Democrático PR/PMN.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
NETO EVANGELISTA – Nada mais a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão, fazendo um comunicado aos senhores deputados e às
senhoras deputadas acerca da realização de Sessão Solene, em
homenagem ao Dia da Defensoria Pública. A sessão se iniciará às 11h,
que já são inclusive, neste Plenário, a pedido do deputado Neto
Evangelista.

Resumo da Ata da Quadragésima Sétima Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia oito de maio de dois mil e dezenove.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Pará

Figueiredo.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaiza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington
do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Edson Araújo,
Felipe dos Pneus, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Pastor Cavalcante e
Rildo Amaral. 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 Professor Marco Aurélio, Adelmo Soares,
Fernando Pessoa e Doutora Thaiza Hortegal. Não havendo mais
oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, quando, a pedido do Deputado Fernando
Pessoa, foi feita a verificação de “quórum”. Constatado que havia
número regimental para apreciação da Matéria, o Presidente anunciou
em primeiro turno, regime de prioridade, o Projeto de Lei nº 129/2019,
(Mensagem nº 015/2019), que autoriza o Poder Executivo a contratar
a operação de crédito que especifica, com pareceres favoráveis das
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC); e da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Na sequência,
concedeu a palavra aos Deputados César Pires e Wellington do Curso,
que se manifestaram contrariamente a aprovação do referido Projeto
de Lei; e Doutor Yglésio, que defendeu sua aprovação. A votação  foi
encaminhada pelos Deputados Adriano que também se manifestou
contrariamente a aprovação do Projeto de Lei nº 129/2019 e pelo
Deputado Doutor Yglésio, que reafirmou seu posicionamento inicial.
Concluídas as discussões, o Projeto de Lei nº 129/2019 foi    aprovado
contra os votos dos Deputados Adriano e César Pires. Em seguida, o
Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 244/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja realizada uma
Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Welliton Resende Silva; 246/2019, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, subscrito pelo Deputado Professor Marco
Aurélio, solicitando que sejam registrados nos Anais da Casa, votos de
congratulações ao Jornal “O Progresso” de Imperatriz, pela passagem
dos seus 49 anos completados no dia 3 de maio do corrente ano; 248/
2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando
mensagem de congratulações e aplausos, “in memoriam”, pelos 100
anos da chegada ao Brasil, do empresário Armando Oliveira Gaspar e
249/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, subscrito
pelo Deputado Fernando Pessoa, Doutora Thaiza Hortegal, Doutor
Yglésio, Neto Evangelista, Carlinhos Florêncio, Zé Inácio Lula e Ricardo
Rios, solicitando que seja enviada mensagem de congratulação ao
Presidente do Procon, Senhor Carlos Sérgio de Carvalho Barros,
parabenizando-o pelo cargo assumido. O Requerimento nº 247/2019,
de autoria do Deputado Rildo Amaral, foi transferido para a próxima
Sessão devido a ausência do autor. Sujeito a deliberação da Mesa, foi
indeferido o Requerimento nº 250/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da Educação, solicitando
informações sobre a denúncia de que os salários dos professores do
PROJOVEM estariam atrasados há 04 meses. O autor recorreu da
decisão da Mesa, e o requerimento foi incluído na Ordem do Dia da
próxima Sessão Ordinária. Na forma regimental, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto de Lei
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Complementar nº 003/2019, de autoria do Poder Judiciário; os Projetos
de Lei nºs: 019/2019, também de autoria do Poder Judiciário; 168/
2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende; Projeto de
Resolução Legislativa nº 015/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio; Requerimentos nºs: 251/2019, de autoria do Deputado Adriano;
252/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages; 253/2019, de autoria
do   Deputado Antônio Pereira e 254/2019, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande Expediente não
houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos se pronunciaram
os Deputados Fernando Pessoa falando pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP; Zé Inácio Lula e Doutor Yglésio, pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. No Expediente Final ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso. 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, 09 de abril de 2019.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO DO ANO  DE 2019,  ÀS  14
HORAS, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “WALDIR
FILHO”  DA ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
FERNADO PESSOA
WENDEL LAGES
RAFAEL LEITOA
CÉSAR PIRES
DOUTOR YGLÉSIO (Suplente)

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 037/2019 -  Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

029 / 2019 -  DISPÕE sobre a exigência de comprovação de equidade
salarial entre homens e mulheres para as empresas que contratarem
com o Poder Público Estadual e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado ROBERTO COSTA
RELATORIA:  Deputado RAFAEL LEITOA
DECISÃO: APROVADO pela maioria, contra o voto do

Relator, o Senhor Deputado Rafael Leitoa.
PARECER Nº 154/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 024/2019 -   CONCEDE o Título
de Cidadão Maranhense ao Comandante Geral da Polícia Militar Coronel
JORGE ALLEN GUERRA LUONGO, natural da Cidade do Rio de
Janeiro-RJ.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado FERNANDO PESSOA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 158/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

146/2019 - DISPÕE sobre a criação da Semana Estadual da Saúde do
Professor e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 159/2019  - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

136/2019- DISPÕE sobre a regulamentação da cassação da eficácia da
inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas hipóteses
que especifica.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA:  Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 161/2019  - Emitido ao VETO PARCIAl aposto

ao PROJETO DE LEI Nº 054/2019 - DISPÕE sobre a inclusão de
dados na carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão, e dá
outras providências, de iniciativa do Senhor Deputado ZÉ GENTIL.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado  FERNANDO PESSOA
DECISÃO: Por unanimidade pela MANUTENÇÃO do Veto

Parcial, nos termos do Voto do Relator.
PARECER Nº 162/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

145/2019 -  INSTITUI a Política de Prevenção à violência contra
Profissionais da Educação da Rede de Ensino do Estado de Maranhão.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado  FERNANDO PESSOA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO,  nos  termos do voto do Relator.
PARECER Nº 169/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

142/2019 - OBRIGA as Escolas Estaduais da Rede Pública a
disponibilizarem móvel para a guarda e conservação de insulinas em
uso, seringas, lancetas ou canetas aplicadoras utilizadas por aluno com
diabetes no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado DOUTOR. YGLÉSIO.
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 174/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

138/2019 - DISPÕE sobre a proteção e defesa dos consumidores de
combustíveis, na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
RELATORIA:  Deputado CÉSAR PIRES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator .
PARECER Nº 175/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

133/2019 - DISPÕE sobre a Criação de Memorial em Homenagem aos
Policiais e Bombeiros Militares mortos em razão do serviço, no Estado
do Maranhão.

AUTORIA: Deputada  HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 178/2019 – Emitido ao PROJETO DE

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 014/2019 -  INSTITUI a Escola
Superior do Parlamento Maranhense, no âmbito da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado HÉLIO SOARES
RELATORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 181/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 154/2019 - DISPÕE sobre orientações de
memória histórica, proíbe a administração pública de homenagear a
ditadura e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno. APROVADO por unanimidade, nos
termos do voto do Relator.

PARECER Nº 187/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº
177/2019 - CONSIDERA de Utilidade Pública o Sindicato dos
Pescadores Artesanais do Estado do Maranhão, no Município de São
Luís – MA ..

AUTORIA: Deputada DETINHA
RELATORIA: Deputado  NETO EVANGELISTA.
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator .
PARECER Nº 189/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

180/2019 -  INSTITUI a Cédula de Identidade de Líder Comunitário,
e dá outas providências

AUTORIA: Deputada MICAL DAMASCENO
RELATORIA: Deputado  WENDELL LAGES.
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator
PARECER Nº 191/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

175/2019 - 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 país ou
responsáveis legais das ocorrências envolvendo embriaguez e/ou
consumo de drogas por criança ou adolescente na forma que especifica.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA:  Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma de

SUBSTITUTIVO,  nos  termos do voto do Relator.
PARECER Nº 192/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

167/2019 - DISPÕE sobre a isenção de cobrança da taxa de
estacionamento, em espaços de propriedade de prestadores de serviços
médico-hospitalares, aos pacientes submetidos às sessões de
quimioterapia, radioterapia e hemodiálise, no âmbito de Estado do
Maranhão.

AUTORIA: Deputado EDIVALDO HOLANDA
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 193/2019 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

174/2019, de autoria do Senhor Deputado Adriano, que Dispõe sobre
a devolução de taxa de matrícula pelas instituições de ensino superior
privadas – RELATOR

AUTORIA: Deputado ADRIANO
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 194/2019 – Emitido ao  PROJETO DE LEI Nº

176/2019 -  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 saúdes e estabelecimentos congêneres no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado PARÁ FIGUEIREDO
RELATORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO: Pela PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto

do Relator.
PARECER Nº 195/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

152/2019 - AUTORIZA o Poder Executivo a criar o Programa Estadual
de Saúde Vocal ao professor da rede estadual de ensino e dá outras
providências.

AUTORIA: Deputado RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado  WENDELL LAGES.
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 198/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº

148/2019- - GARANTE aos consumidores o direito de livre escolha
da oficina ao acionar sua seguradora em caso de sinistro e das outras
providências.

AUTORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado  WENDELL LAGES
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.

PARECER Nº 199/2019 – Emitido ao   PROJETO DE LEI Nº
166/2019 - DISPÕE sobre a Isenção do Pagamento da Tarifa de
Embarque, em transporte Aquaviário de passageiros, Ferry-Boat, no
âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado LEONARDO SÁ
RELATORIA: Deputado  DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: REJEITADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator .
PARECER Nº 200/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 098/2019 – INSTITUI o Comitê
Interinstitucional de Recuperação de Ativos e Defesa da Ordem
Tributária do Estado do Maranhão – CIRA.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado  RAFAEL LEITOA
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno. APROVADO por unanimidade, nos
termos do voto do Relator.

PARECER Nº 213/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) -  Emitido
ao PROJETO DE LEI Nº 117/2019 – CONSIDERA Patrimônio
Cultural Imaterial do Estado do Maranhão a Festa de Procissão do
Fogaréu, realizada no Município de Caxias.

AUTORIA: Deputado ADELMO SOARES
RELATORIA: Deputado  CÉSAR PIRES
DECISÃO: Dada à matéria a forma adequada, nos termos do

art. 210, do Regimento Interno. APROVADO por unanimidade, nos
termos do voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 09 de maio de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO DO
ANO DE 2019, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES
DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente
CIRO NETO
PAULO NETO
ZÉ GENTIL
EDIVALDO HOLANDA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 006/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

129/2019, que AUTORIZA o Poder Executivo a contratar a operação
de crédito que especifica, e dá outras providências.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
PARECER Nº 007/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

163/2019 (MENG. GOV. nº 018/2019) que PROPÕE a concessão de
pensão especial a Manoel Conceição Santos.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
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em 08  de maio de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 07 DIAS DO MÊS DE MAIO  DE 2019 ÀS
OITO HORAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES
“DEPUTADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Duarte Júnior-Presidente
Deputado Edivaldo Holanda
Deputada Dra. Helena Duailibe
Deputado Wendell Lages
Deputado Adriano

CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 004/2019 -  Emitido ao Projeto de Lei nº 071/

19, que Assegura o acesso dos profissionais de Educação Física
“personal trainer” ás academias de ginástica do Estado do Maranhão
para o acompanhamento de seus alunos   e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado Felipe dos Pneus
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
PARECER Nº 005/19 -    Emitido ao  Projeto de Lei nº 113/19,

que “Institui a Política Estadual de Formação e Capacitação Continuada
de Mulheres para o Mercado de Trabalho e dá outras providências

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Edivaldo Holanda
PARECER Nº 06/2019  - Emitido ao Projeto de Lei nº040/

2019, que “Dispõe sobre a exigência de valor mínimo, para pagamento
com cartão de crédito ou débito, no âmbito do Estado do Maranhão e
dá outras providência.

AUTORIA: Deputada Detinha
RELATOR: Deputado Duarte Júnior
DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do

voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em  09 de maio de 2019.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº   201 /2019

EM REDAÇÃO FINAL

RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania  o

Projeto de Lei Ordinária nº 049/2018, de autoria do Poder Executivo,
que “Dispõe sobre a composição, a organização, as atribuições e o
funcionamento do Conselho Estadual de Saúde – CES/MA, e dá outras
providências.”

Concluída a votação, com a emenda, vem agora a esta Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto de Lei Ordinária,
a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à matéria a forma
adequada, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de

Lei Ordinária  nº 049/2018) a Redação Final na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 049/2018, nos
termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”

em 09 de maio de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Antonio Pereira

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado Wendell Lages                              _________________________
Deputado Rafael Leitoa                                _________________________
Deputado Fernando Pessoa                             _________________________
_____________________                             _________________________
_____________________                             _________________________

PROJETO DE LEI Nº 049/2018

Dispõe sobre a composição, a organização, as
atribuições e o funcionamento do Conselho
Estad ual de Saúde - CES/MA, e dá outras
providências.

Art. 1º  A composição, a organização, e as atribuições do
Conselho Estadual de Saúde - CES/MA vinculado à Secretaria
de Estado da Saúde - SES, rege-se pelos dispositivos contidos
nesta Lei, bem como pelo art. 207, da Constituição Estadual e
pelas Leis Federais nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

Art. 2º  O CES/MA será composto por 28 (vinte e oito)
conselheiros titulares e 28 (vinte e oito) conselheiros suplentes, da
seguinte forma:

I - 14 (catorze) membros oriundos de entidades e movimentos
representativos de usuários do Sistema Único de Saúde, de âmbito
estadual;

II - 7 (sete) membros oriundos de entidades representativas
dos trabalhadores da área de saúde, de âmbito estadual, e;

III - 5 (cinco) membros provenientes de representação do
Poder Executivo Estadual e Municipal, 1 (um) membro do Poder
Legislativo Estadual e 1 (um) membro de entidades privadas
conveniadas ou sem finalidade lucrativa prestadoras de serviços
de relevância pública em saúde.

§ 1º  Os representantes a que se refere o inciso III serão de
livre indicação do Governador do Estado do Maranhão, garantida a
participação da SES/MA e de um membro representante das Secretarias
Municipais de Saúde através do Conselho dos Secretários Municipais
do Maranhão ou órgão congênere.

§ 2º  Os representantes do Governo com assento no CES/MA,
ao serem afastados de seus cargos por qualquer motivo, serão
imediatamente substituídos por indicação do Governador do Estado
do Maranhão.

§ 3º  O representante do Conselho dos Secretários Municipais
do Maranhão - COSEMS/MA ou órgão congênere será definido pela
sua entidade.

§ 4º  As representações dos trabalhadores de saúde e de
usuários serão definidas através de processo eleitoral, convocado
pelo CES/MA, coordenado e realizado pelo fórum do respectivo
segmento.
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§ 5º  As representações dos trabalhadores de saúde e de

usuários serão eleitas com base na avaliação documental, de
acordo com o regimento eleitoral, comprovando seu
reconhecimento de nível estadual junto ao fórum do respectivo
segmento.

§ 6º  Os sindicatos estaduais serão representados pelas centrais
sindicais legalmente constituídas e pelas federações estaduais,
devidamente avaliadas pela comissão eleitoral de acordo com o
regimento eleitoral e aprovado pelo pleno do CES/MA.

§ 7º  Em até 60 dias do término do mandato, o plenário do
CES/MA indicará de forma paritária a comissão eleitoral, a qual
definirá o edital e as regras de habilitação das entidades
candidatas, garantida a ampla divulgação nos meios de
comunicação e diário oficial.

Art. 3º  Para fins de aplicação desta Lei, considera-se:
I - entidades e movimentos representativos de usuários do

Sistema Único de Saúde - SUS: aquelas que têm caráter estadual
comprovado documentalmente de acordo com o regimento eleitoral;

II - entidades representativas de trabalhadores da área da saúde:
aquelas que têm caráter de abrangência estadual comprovada
documentalmente de acordo com o regimento eleitoral;

III - entidades privadas conveniadas ou sem finalidade lucrativa
prestadoras de serviço de relevância pública em saúde: aquelas que
estão sob a gestão privada ou pública e que comprovadamente são
referências regionais ou estaduais de acordo com o regimento eleitoral.

Art. 4º  O mandato do Conselho Estadual de Saúde do
Maranhão é de 3 (três) anos.

Parágrafo único. Os respectivos fóruns deverão garantir
uma renovação de, no mínimo, 30% das entidades a cada novo
mandato.

Art. 5º  Os conselheiros, titulares e suplentes, serão indicados
por ofício de cada entidade, órgão ou instituição no prazo máximo de
15 (quinze) dias úteis após a eleição.

§ 1º  Expirado o prazo previsto no caput deste artigo, não sendo
feita a indicação, a comissão eleitoral comunicará à mesa diretora que
convidará a entidade mais votada e não classificada na eleição para
assumir a vaga.

§ 2º  Todos os conselheiros, titulares e suplentes, serão
nomeados por ato do Governador do Estado do Maranhão.

Art. 6º  A participação no CES/MA não será remunerada,
devendo ser assegurado suas dispensas do trabalho, sem prejuízo de
remuneração, para reuniões e demais atividades desenvolvidas pelo
CES/MA.

§ 1º  Os servidores públicos estaduais de qualquer nível ou
natureza não poderão representar os usuários no CES/MA.

§ 2º  Os trabalhadores da saúde da esfera estadual que exercerem
cargos de confiança de qualquer nível ou natureza não poderão
representar os trabalhadores de saúde no CES/MA.

Art. 7º O CES-MA tem a seguinte estrutura:
I - Plenário;
II - Mesa Diretora;
III - Comissões e Grupos de Trabalho.
Art. 8º  O CES/MA terá uma Mesa Diretora, composta por 4

(quatro) membros, de forma paritária, todos eleitos, inclusive o seu
Presidente, no máximo, 30 (trinta) dias após a posse dos conselheiros.

§ 1º  Somente os conselheiros titulares poderão ser votados
para integrar a Mesa Diretora do CES/MA.

§ 2º  Os conselheiros suplentes só poderão votar no caso de
ausência ou impedimento dos seus respectivos titulares.

§ 3º  Os conselheiros titulares que não estiverem presentes na
eleição da Mesa Diretora, mesmo justificando a ausência, não poderão
ser votados.

§ 4º A eleição da Mesa Diretora do CES/MA atenderá as
Resoluções nº 453/2012 e nº 554/2017 do Conselho Nacional de
Saúde.

Art. 9º  A Mesa Diretora ficará assim constituída: Presidente,
Vice-Presidente, Secretário e segundo Secretário, todos com mandatos
iguais ao mandato dos conselheiros.

Art. 10.  As normas de funcionamento e a organização do CES/
MA serão fixadas por regimento interno, o qual será elaborado e
aprovado pelo pleno do CES/MA, com base no § 5º do art. 1º da Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990.

§ 1º  Para aprovação do regimento interno será necessário em
primeira convocação o quórum de 2/3 (dois terços) dos membros do
CES/MA, e, em segunda convocação, o quórum de 50% (cinquenta
por cento) mais um dos membros, e nos dois casos com o voto da
maioria simples dos presentes.

§ 2º  O CES/MA exercerá suas competências mediante
funcionamento do Plenário, que além das comissões intersetoriais
estabelecidas na Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, poderá
instalar comissões de conselheiros e grupos de trabalho para ações
transitórias, que poderão contar com integrantes não conselheiros.

§ 3º  A Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador - CIST
terá o coordenador geral e seu adjunto, ambos conselheiros, sendo pelo
menos um titular.

§ 4°  As demais comissões intersetoriais terão pelo menos um
conselheiro titular.

Art. 11.  As deliberações do CES/MA, de acordo com a Lei nº
8.142, de 28 de dezembro de 1990, e observado o quórum estabelecido
no regimento interno, serão formalizadas como segue:

I - por Resoluções homologadas pelo Secretário de Estado da
Saúde, sempre que se reportarem às responsabilidades legais do CES/
MA;

II - por recomendações sobre tema ou assunto específico não
habitualmente de sua responsabilidade direta, mas relevantes e/ou
necessárias, dirigidas a atores institucionais de quem se espera ou se
pede determinada conduta ou providência;

III - por moções que expressem o juízo do CES/MA sobre
fatos ou situações, com propósito de manifestar reconhecimento, apoio
ou oposição.

Art. 12.  O Plenário do CES/MA reunir-se-á ordinariamente
uma vez por mês e, extraordinariamente, quando necessário, sendo o
quórum definido conforme o regimento interno.

Parágrafo único.  As reuniões do CES/MA serão abertas ao
público com participação garantida, conforme o regimento interno.

Art. 13.  Observadas as diretrizes emanadas das
Conferências Estaduais e Nacionais de Saúde, assim como o
disposto na Constituição Federal e nas Leis Federais nº 8.080, de
19 de setembro de 1990, nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, Lei
Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, e as Resoluções
do Conselho Nacional de Saúde nº 453, de 10 de maio de 2012, e
nº 554, de 15 de dezembro de 2017, compete ao CES/MA:

I - atuar na formulação e controle da execução da Política
Estadual de Saúde;

II - estabelecer diretrizes para a elaboração do Plano Estadual
de Saúde, considerando a realidade epidemiológica do Estado do
Maranhão;

III - deliberar sobre os programas de saúde.
IV - propor a adoção de critérios definidores de qualidade e

resolubilidade, atualizando-os face ao processo de incorporação dos
avanços científicos e tecnológicos na área da saúde;

V - propor o desenvolvimento de ações e serviços para a
proteção, promoção, recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos inerentes às condições
de trabalho;

VI - estabelecer estratégias e procedimentos de
acompanhamento de gestão do SUS.

VII - apreciar e se pronunciar sobre os relatórios de gestão ou
auditorias realizadas nos órgãos ou entidades integrantes ou consorciadas
ao SUS no Estado do Maranhão;
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VIII - discutir, elaborar e aprovar proposta de operacionalização

das diretrizes aprovadas pelas Conferencias Estaduais de Saúde;
IX - propor diretrizes quanto à política de Gestão do Trabalho

e Educação na Saúde em consonância com a política nacional a ser
seguida no âmbito do SUS no Estado do Maranhão;

X - estabelecer critérios de controle e avaliação do SUS no
Estado do Maranhão, com base em parâmetros de cobertura,
cumprimento das metas estabelecidas e outros mecanismos, objetivando
o atendimento pleno das atividades da saúde da população;

XI - acompanhar a elaboração da proposta orçamentária anual
da saúde e sobre ela emitir parecer, no âmbito da SES/MA, tendo em
vista as metas e prioridades estabelecidas a Lei de Diretrizes
Orçamentárias - LDO na forma do disposto no art. 195, § 2º, da
Constituição Federal, observados os princípios do processo de
planejamento e orçamento ascendentes constante no art. 36 da Lei
Federal nº 8.080, de 19 de outubro de 1990;

XII - fiscalizar o Fundo Estadual de Saúde - FES, a
movimentação e a aplicação dos recursos orçamentários e financeiros
do SUS, contratos e convênios, acordos e termos aditivos, no âmbito
estadual, oriundos das transferências do orçamento da União e da
Seguridade Social, dos 12% do orçamento estadual, como decorrência
do que dispõe o art. 30, inciso VII, da Constituição Federal;

XIII - promover a articulação intersetorial de saúde, com vista
à implementação de um modelo de atenção à saúde que atenda às reais
necessidades da população;

XIV - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático
com os poderes constituídos e sociedade civil organizada;

XV - implementar a mobilização e articulação contínua da
sociedade na defesa dos princípios constitucionais que fundamentam
o SUS para o controle social da saúde;

XVI - regulamentar as conferências de saúde, no âmbito estadual;
XVII - orientar e acompanhar o funcionamento dos CMS/

MA;
XVIII - apoiar e promover a educação para o controle social

por meio de informações que exponham os fundamentos teóricos da
saúde, a situação epidemiológica, a organização do SUS, a situação real
do CES/MA, bem como a legislação do SUS, suas políticas de saúde,
orçamento e financiamento;

XIX - estabelecer ações de informação, educação e comunicação
em saúde e divulgar as funções e competências do CES/MA, seus
trabalhos e decisões, incluindo informações sobre as agendas, datas e
locais de reuniões;

XX - solicitar aos órgãos públicos integrantes do SUS no
Maranhão a colaboração de servidores de qualquer graduação funcional,
para participarem da elaboração de estudos, proferirem palestras
técnicas ou ainda prestarem esclarecimentos sobre as atividades
desenvolvidas pelo órgão a que pertencem;

XXI - propor e apoiar gestões junto às universidades, entidades
e movimentos ligados à saúde do Maranhão, no sentido de buscar
compatibilizar a pesquisa científica na área da saúde e da educação
com os interesses prioritários da população;

XXII - elaborar, alterar e aprovar o regimento interno do CES/
MA, em conformidade com a legislação vigente;

XXIII - criar comissões técnicas necessárias ao efetivo
funcionamento e desempenho do CES/MA;

XXIV - atualizar periodicamente as informações sobre o
Conselho de Saúde no Sistema de Acompanhamento dos Conselhos de
Saúde – SIAC;

XXV – atuar no sentido de garantir implementação de
ações de promoção que incidam sobre os condicionantes e
determinantes sociais da saúde, estimulando políticas
intersetoriais dirigidas a impactar favoravelmente a qualidade
de vida;

XXVI – acompanhar as pactuações realizadas nas
Comissões Intergestoras, Bipartite e Regionais;

XXVII – aprovar critérios de transferência de recursos
destinados a financiar ações e serviços de saúde do Estado do
Maranhão para os Municípios.

Art. 14.  A Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão
disponibilizará os recursos humanos, financeiros, materiais e
técnico-administrativo necessários ao pleno e regular
funcionamento do CES/MA, sem prejuízo de outros meios de
colaboração da comunidade e instituições.

Parágrafo único. O Conselheiro, quando em
representação do CES/MA, terá direito a passagens e diárias no
valor atribuído aos servidores públicos do Estado do Maranhão.

Art. 15.  Nos termos do art. 1º, § 2º, da Lei Federal n° 8.142,
de 28 de dezembro de 1990, as deliberações do CES/MA deverão ser
homologadas pelo Secretário de Estado da Saúde, dando-se,
posteriormente, publicidade oficial.

§ 1º  Em caso de não homologação, deverá a autoridade,
apresentar ao CES/MA, em ato fundamentado, as razões pelas quais
deixa de acolher as deliberações do Colegiado.

§ 2º  As decisões do CES/MA serão consubstanciadas em
Resoluções, cabendo à SES, em havendo a sua homologação, tomar as
medidas administrativas necessárias para a sua efetivação.

Art. 16.  O CES/MA convocará no prazo 06 (seis) meses, a
partir da publicação desta Lei, eleições regulares para sua composição,
definindo, inclusive, a comissão eleitoral para viabilizar a eleição das
entidades e instituições que comporão o Conselho.

Parágrafo único.  Caso não sejam convocadas eleições e definida
a comissão eleitoral pelo CES/MA, no prazo estabelecido neste artigo,
caberá ao Secretário de Estado da Saúde desencadear o referido processo.

Art. 17.  Ficam revogadas as Leis nº 7.528, de 30 de junho de
2000, e nº 8.172, de 16 de setembro de 2004.

Art. 18.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
Empresa UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, firmam entre si
o presente Contrato de Prestação de Serviços resultante do Pregão
Presencial n.º 52/2018-CPL-ALEMA, formalizado nos autos do
Processo Administrativo n.º 1227/2018- ALEMA. OBJETO:
Prestação de serviços de assistência médico-hospitalar e ambulatorial,
exames complementares e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia,
inclusive internações clínico- cirúrgicas, obstétricas e em terapia
intensiva, tanto em caráter eletivo quanto emergencial, em hospitais e
clínicas, com acomodação em apartamento individual (apartamento
stardard), com cobertura assistencial no Estado do Maranhão,
conforme condições especificadas no Termo de Referência. VALOR:
R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Gestão:00001- Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 302- Assistência Hospitalar e Ambulatorial; Programa: 0411-
Apoio Administrativo; Ação:4305- Assistência Suplementar de Saúde;
Subação: 000006- Assistência Suplementar de Saúde no Estado do
Maranhão (ASSISTSAUDE); Natureza de despesa: 33.90.39.50-  Servi.
Médico-Hospitalar e Odontológico; Fonte de Recursos: 01.01.000000
– Recursos Ordinários- Tesouro. Histórico: Contratação de empresa
para serviços de assistência médico-hospitalar, exames complementares
e serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, incluindo internações e
procedimentos cirúrgicos eletivo e emergencial, em um período de 12
meses. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, contados da sua assinatura.
DATA DE ASSINATURA: 05 de abril de 2019. BASE LEGAL: Lei
10.520/02 e Lei n.º 8.666/93. ASSINATURAS: CONTRATANTE -
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e Empresa
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UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE EIRELI, CNPJ n.º 04.083.773/
0001-30 – CONTRATADA. São Luís (MA), 08 de maio de 2019.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO N.º 028/2018 . PARTES : ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e JOHNSON
CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO BRASIL
LTDA., firmam entre si o Primeiro Apostilamento ao contrato supra.
CLÁUSULA PRIMEIRA: Fica retificado o CNPJ da empresa
contratada em razão da divergência entre a numeração da filial
(33.284.522/0001-11) e da Matriz (33.284.522/0006-26), passando o
primeiro parágrafo do Contrato n.º028.2018 a contar com a seguinte
redação: “ Pelo presente Instrumento Público, a ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO MARANHÃO-ALEMA, localizada no Palácio
Manoel Bequimão- Avenida Jerônimo de Albuquerque, s/nº, Calhau,
São Luís -MA, CEP 65.074-220, inscrita no Cadastro Nacional de
Pessoa Jurídica sob o n.º 05.294.848/0001-94, neste ato representada
pelo  seu presidente OTHELINO NOVA ALVES NETO, brasileiro,
casado portador da Carteira de Identidade n.º 01413392-0/SSP/MA e
do CPF/MF n.º 585.725.382-72, residente e domiciliado na cidade de
São Luís-MA, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa
JOHNSON CONTROLS HITACHI AR CONDICIONADO DO
BRASIL LTDA., com sede na Rodovia Presidente Dutra, Km 141,
Eugênio de Melo, São José dos Campos-SP, inscrita no CNPJ sob o n.º
33.284.522/0006-26, neste ato representada por seus representantes
legais, CARLOS ALBERTO GOMES LIMA, brasileiro, portador do
RG n.º 60.251.459-77, inscrito no CPF sob o n.º 527.624.910-53 e
PAULO JORGE LORDELO BOUCINHA, portador do RNE
V147105-5 CGPI/DIREX/DPF, inscrito no CPF sob o n.º
2122.504.688-17, doravante denominada simplesmente
CONTRATADA, celebram o presente CONTRATO DE
FORNECIMENTO  DE EQUIPAMENTOS  PARA O SISTEMA
DE CLIMATIZAÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA, em decorrência do Processo de Inexigibilidade de
Licitação n.º4550/2018-AL, mediante as seguintes cláusulas e
condições:” BASE LEGAL: art. 65, § 8º, da Lei n.º 8.666/1993 e Processo
Administrativo n.º 4550/2018-ALEMA. DATA DE ASSINATURA:
07/05/2019. ASSINATURA : CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto -
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão.  São Luís – MA,
09 de maio de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO - Procurador-
Geral da Assembleia Legislativa

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 12, § 1º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, ADJUDICO o objeto do Pregão Presencial
nº 050/2018-SRP/CPL/ALEMA à empresa OBS PINTO
ENGENHARIA EIRELI ME, CNPJ N° 0423919/0001-95, no valor
de R$ 263.850,00 (duzentos e sessenta e três mil e oitocentos e
cinquenta reais), nos termos do Edital e da proposta vencedora, e
HOMOLOGO o resultado do Pregão Presencial nº 050/2018-CPL/
ALEMA, de acordo com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 3125/2018-ALEMA.
São Luís–MA, 13 de maio de 2019. Deputado Othelino Neto Presidente
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