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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18 / 02 / 2020 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.......37 MINUTOS
2. BLOCO PARL. OPOSIÇÃO.......................................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE/PP.....................08 MINUTOS
4. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO.............................08 MINUTOS
5. PSDB........................................................................... 05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18.02.2020

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

1. PROJETO DE LEI N° 466/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDSON ARAÚJO, QUE DISPÕE SOBRE A
CAMPANHA EDUCATIVA PUBLICITÁRIA DE ALERTA PARA A
POPULAÇÃO SOBRE O PERÍODO DE “DEFESOS”, NO
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, ACATANDO
SUBSTITUTIVO. RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª
SESSÃO).

2. PROJETO DE LEI N° 477/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE
DE INSTALAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SONORA E VISUAL NOS
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES E DA COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR – (2ª SESSÃO).

II – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE LEI N° 383/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE ALTERA A LEI
ESTADUAL 11.055/19, CRIANDO A PRIORIDADE DE
ATENDIMENTO PARA DIABÉTICOS EM LABORATÓRIOS NO
ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

4. PROJETO DE LEI N° 400/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A
INSTITUIÇÃO DO “PROGRAMA FARMÁCIA SOLIDÁRIA”, A
SER DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE ESTADO DE
SAÚDE DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER CONTRÁRIO DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA–RELATOR
DEPUTADO FERNANDO PESSOA.  O AUTOR RECORREU DA
DECISSÃO DA C.C.J.C. AO PLENARIO, NOS TREMOS DO
ART. 182, §

 
4°, QUE REJEITOU O PARECER. COM PARECER

FAVORAVEL DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR DEP.
ANTÔNIO PEREIRA.

5. PROJETO DE LEI N° 421/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE CONFERE AO

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA O TÍTULO DE
CAPITAL ESTADUAL DOS BORDADOS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA, ACATANDO SUBSTITUTIVO - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

6. PROJETO DE LEI N° 522/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE A
PROIBIÇÃO DA COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E
PUBLICIDADE DE CIGARROS ELETRÔNICOS NO
MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
RAFAEL  LEITOA  E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEP. RICARDO RIOS.

III – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

7.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 115/2019,
DE AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR DOUGLAS DE MELO MARTINS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª SESSÃO).

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO HÉLIO SOARES, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
JOSIMAR CUNHA RODRIGUES. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª
SESSÃO).

9.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 150/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, QUE
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR CORONEL ISMAEL DE SOUSA
FONSECA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDO DEVIDO
AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª SESSÃO).

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

10.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
OSMÁRIO FREIRE GUIMARÃES, NATURAL DE ITAPETINGA,
BAHIA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

V – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

11.REQUERIMENTO Nº 048/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE À SECRETÁRIA DE ESTADO DA GESTÃO,
PATRIMÔNIO E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES, FLÁVIA
ALEXANDRINA, SOLICITANDO INFORMAÇÕES QUANTO
AOS MOTIVOS DO NÃO  CUMPRIMENTO DA LEI FEDERAL
Nº 13.954/2019, QUE TRATA DA REESTRUTURAÇÃO A
CARREIRA MILITAR E DISPÕE SOBRE O SISTEMA DE
PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES NO QUE DIZ RESPEITO
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AO CUMPRIMENTO DA REDUÇÃO DA ALÍQUOTA DE
CONTRIBUIÇÃO DE 11% PARA 9,5% PREVISTO PARA SER
IMPLANTADA DESDE 1º DE JANEIRO DE 2020.INDEFERIDO
PELA MESA.O AUTOR RECORREU DA DECISÃO AO
PLENÁRIO.

12. REQUERIMENTO Nº 044/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 12 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ÀS 11
HORAS, PARA HOMENAGEAR O ATUAL COMANDANTE DA
POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO,CORONEL
ISMAEL DE SOUSA FONSECA, PARA RECEBER A MEDALHA
DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª
SESSÃO).

13·REQUERIMENTO Nº 049/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA REALIZADA UMA SESSÃO
SOLENE NO DIA 23 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ÀS 11
HORAS, EM HOMENAGEM AOS 150(CENTO E CINQUENTA)
ANOS DO 24º BATALHÃO DE INFANTARIA DE SELVA,
BATALHÃO BARÃO DE CAXIAS – EXÉRCITO BRASILEIRO.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR – (1ª
SESSÃO).

14. REQUERIMENTO Nº 055/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO VOTOS
DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
ALDEIAS ALTAS, PELA PASSAGEM DE 59º ANOS DE
EMANCIPAÇÃO, A SER COMEMORADO DIA 11 DE
FEVEREIRO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR
– (1ª SESSÃO).

15. REQUERIMENTO Nº 056/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA ANDRÉIA MARTINS REZENDE, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA
ENCAMINHADO VOTOS DE CONGRATULAÇÕES AO CORPO
DOCENTE DO PROGRAMA DE PÓS GRADUAÇÃO EM
DESENVOLVIMENTO SOCIOESPACIAL E REGIONAL, DO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIAS SOCIAIS DA UEMA, NA
PESSOA DE SUA COORDENADORA, PROFESSORA ZULENE
MUNIZ BARBOSA, CUJO PROGRAMA, A NÍVEL DE
MESTRADO ACADÊMICO, OBJETIVANDO QUALIFICAR OS
SETORES PÚBLICOS E PRIVADOS, CONTRIBUINDO PARA A
MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA DOS RESIDENTES NO
MARANHÃO. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR – (1ª SESSÃO).

16. REQUERIMENTO Nº 062/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA HELENA DUAILIBE, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA CONVOCADA UMA SESSÃO
SOLENE A REALIZAR-SE NO DIA 13 DE MARÇO DO
CORRENTE ANO, PARA ENTREGA AO  MÉDICO
MARANHENSE, DOUTOR VITOR MENDES PEREIRA A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANOEL
BECKMAN”, CONCEDIDA POR MEIO DA RESOLUÇÃO
LEGISALTIVA Nº 1007/2019.

17. REQUERIMENTO Nº 063/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA
UMA SESSÃO SOLENE QUE CONCEDE A MEDALHA DE
MANUEL BECKMAN AO PROMOTOR DE JUSTIÇA JOSÉ
AUGUSTO CUTRIM GOMES.

18. REQUERIMENTO Nº 066/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA O REQUERIMENTO DE MOÇÃO DE
REPÚDIO PROPOSTO POR MIM NESTA TARDE DO DIA 17
DE FEVEREIRO DE 2020, AINDA SEM NUMERAÇÃO, SOBRE

DECLARAÇÕES DO DEPUTADO FEDERAL KIM KATAGUIRI
QUE INJURIAM ESTA CASA E SEUS PARLAMENTARES.

19. REQUERIMENTO Nº 068/2020, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUALIBE , REQURENDO QUE SEJA
CONSIGNADO NOS NAIS DA CASA , A COMEMORAÇÃO DOS
20 ANOS DE FUNDAÇÃO DO INSTITUTO FLORENCE DE
ENSINO , OCORRIDO NO DIA 16 DE FEVERERIO DE 2020.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

20. REQUERIMENTO Nº 045/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA À SECRETARIA DE
ESTADO DA INFRAESTRUTURA-SINFRA, INFORMAÇÕES
ACERCA DA RECUPERAÇÃO DA MA-321, QUE LIGA O
MUNICÍPIO DE SATUBINHA À CIDADE DE PIO XII, COM
UMA EXTENSÃO DE APROXIMADAMENTE 14 (QUATORZE)
QUILÔMETROS. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR – (1ª SESSÃO).

21.REQUERIMENTO Nº 064/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
REFERENTE AO DIA 12 DE FEVEREIRO, DO CORRENTE ANO
NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO.

22.REQUERIMENTO Nº 065/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA AUSÊNCIA
DAS SESSÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 11 E 12 DE FEVEREIRO
DO CORRENTE ANO, CONFORME ATESTADO EM ANEXO.

23. REQUERIMENTO Nº 067/2020, DE AUTORIA DO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SUBSCRITO PELOS
DEPUTADOS PROFESSOR MARCO AURÉLIO E ROBERTO
COSTA, SOLICITANDO O REGISTO NOS ANAIS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO, O
FALECIMENTO DO SENHOR RUI FERNANDO ALVES DE
MELO,OCORRIDO NO DIA 16 DE FEVEREIRO DO CORRENTE
ANO , SOLICITANDO AINDA O ENVIO DE MENSAGEM DE
PESAR AOS SEUS FAMILIARES, EM ESPECIAL AO SEU
IRMÃO, DEPUTADO ARNALDO MELO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 18/02/2020

PRIORIDADE 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/20, de

autoria do Poder Judiciário, enviado através da Mensagem Nº
12020, que altera os artigos 15 e 60 do Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, Lei
Complementar Nº 14, de 17 de dezembro de 1991 e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 038/20, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para
acolhimento de pessoa LGBTI em privação de liberdade no sistema
penitenciário do Estado do Maranhão.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007/20,
de autoria do Senhor Deputado Wendell Lages, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Antônio Lages Barbosa.

ORDINÁRIA  2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 037/20, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que institui as diretrizes para a Criação
do Programa Estadual de Incentivo a Inclusão Digital e Tecnologia
em Áreas Rurais, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências.

ORDINÁRIA  3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 035/20, de autoria do Senhor
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Deputado Edson Araújo, que considera de Utilidade Pública a
Colônia de Pescadores Z-44, do Município de Nina Rodrigues -
MA.

2. PROJETO DE LEI Nº 036/20, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
informação do Número Internacional Padronizado – ISBN dos
livros, apostilas e similares nas listas de materiais escolares em
todas as instituições da rede privada de ensino infantil,
fundamental, médio, superior e pós-graduação no âmbito do Estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA  4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 032/20, de autoria do Senhor

Deputado Neto Evangelista, que considera de Utilidade Pública o
“Instituto Histórico e Geográfico de Arari-IHGA” e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 033/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que institui o Programa de Preparação do
adolescente para o Mercado de Trabalho no âmbito da
Administração Pública Estadual.

3. PROJETO DE LEI Nº 034/20, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que dispõe sobre a obrigatoriedade da
fabricação de etiquetas em braile em peças de vestuário.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANOEL
BECKMAN, EM  17 DE FEVEREIRO DE 2020.

Sessão Ordinária de Segunda Sessão Legislativa da
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, realizada no dia dezessete de fevereiro de dois mil
e vinte.

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

Holanda.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

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, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (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 EDIVALDO HOLANDA (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 038 / 2020

ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA
ACOLHIMENTO DE PESSOA LGBTI EM
PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO SISTEMA
PENITENCIÁRIO DO ESTADO DO
MARANHÃO.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1° - Esta lei determina os parâmetros de acolhimento de
pessoas presas LGBTI – lésbicas, gays, bissexuais, transexuais,
travestis e intersexos, em privação de liberdade no Sistema Penitenciário
do Estado do Maranhão.

§ 1º - Para efeito dessa lei e de acordo com resoluções conjuntas
do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária – CNPCP,
entende-se por LGBTI a população composta por lésbicas, gays,
bissexuais, transexuais, travestis e intersexos, considerando-se:

I – Lésbicas: mulheres que se relacionam afetiva e sexualmente
com outras mulheres;

II – Gays: homens que se relacionam afetiva e sexualmente
com outros homens;

III – Bissexuais: pessoas que se relacionam afetiva e
sexualmente com ambos os sexos;

IV – Travestis: pessoas com identidade de gênero autônoma,
fora do binarismo de gêneros (masculino e feminino), que não se
identifica propriamente com o gênero oposto ao que lhe foi atribuído
no nascimento. Não se entende propriamente como homem ou como
mulher, mas como travesti e embora apresente performance de gênero
predominantemente feminina, não reivindica o gênero feminino, mas
deve ser tratada como pertencende a este gênero.

V – Transexuais: pessoa que se autopercebe e reivindica
pertencimento ao gênero oposto àquele que lhe foi atribuído ao
nascimento, sendo:

· Mulheres transexuais: aquelas que foram designadas com o
gênero masculino ao nascimento, mas identificam-se como sendo
pertencentes ao gênero feminino;

· Homens transexuais: aqueles que foram designados com o
gênero feminino ao nascimento, mas identificam-se como sendo
pertencentes ao gênero masculino.

VI – Intersexos: pessoas cuja designação do sexo jurídico não
está em conformidade com o sexo biológico por razões de ambiguidade
genital, combinações de fatores genéticos e aparência, e variações
cromossômicas sexuais diferentes.

CAPÍTULO II
DA PESSOA PRESA LGBTI

Seção I
Do Uso do Nome Social

Art. 2º - Constitui direito da pessoa travesti ou transexual em
privação e liberdade ser chamada pelo seu nome social, de acordo com
sua identidade de gênero.

§ 1º - Os registros de admissão de pessoas em privação de
liberdade nas unidades prisionais geridas pelo órgão responsável pela
administração penitenciária do Maranhão deverão conter o nome civil
e o nome social, este último se requerido expressamento pela pessoa
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interessada.

§ 2º – O órgão responsável pela administração penitenciária
poderá empregar o nome civil da pessoa presa travesti ou transexual,
acompanhado do nome social, apenas quando estritamente necessário
ao atendimento do interesse público e à salvaguarda de direitos de
terceiros.

Seção II
Da destinação

Art. 3º - Às travestis e aos gays privados de liberdade em
unidades prisionais masculinas serão ofertados espaços de convivência
específicos, separando-os do convívio dos demais presos.

§ 1º - Os ambientes destinados a essa população não devem
ser os mesmos designados à aplicação de medidas disciplinares.

§ 2º - A transferência da pessoa presa para o ambiente de
vivência específico estará vinculadaa sua expressa manifestação de
vontade.

Art. 4º - As pessoas transexuais masculinas e femininas devem
ser encaminhadas para as unidades prisionais femininas.

Parágrafo único – O cumprimento da determinação disposta
no caput deste artigo independe da realização de cirurgias de
transgenitalização ou de tratamentos hormonais ou patologizantes por
parte das pessoas transexuais em privação de liberdade.

Seção III
Da Admissão

Art. 5º - Os procedimentos para a apresentação e admissão de
pessoas LGBTI em privação de liberdade em qualquer das unidades
geridas pelo órgão responsável pela administração penitenciária do
Maranhão, deverão ser executados em estrita conformidade e
observância às portarias que regulamentam os procedimentos de
admissão de pessoas presas no Sistema Penitenciário do Estado do
Maranhão.

Seção IV
Do Uso de Vestimenta

Art. 6º - À pessoa presa travesti ou transexual em situação de
privação de liberdade serão permitidos o uso de roupas íntimas
femininas ou masculinas e a manutenção de cabelos compridos, de
acordo com sua identidade de gênero, assegurando seus caracteres
secundários.

Art. 7º - Asseguradas as regras de segurança da unidade, são
garantidos, ainda, aos travestis e às mulheres transexuais, além dos
ítens a que todos(as) os(as) demais têm direitos:

I – a vestimentas de acordo com sua identificação de gênero;
II – à manutenção de seus cabelos compridos, inclusive

apliques, desde que fixos;
III – pinças para extração de pelos; e
IV – produtos de maquiagem.
Art. 8º - Asseguradas as regras de segurança da unidade, são

garantidos ao homem transexual todos os itens a que as demais presas
têm direito e ainda:

I – vestimentas masculinas; e
II – faixas ou coletes de compressão de mamas.
Parágrafo único - O uso do uniforme pela população LGBTI

nas unidades prisionais geridas pelo órgão que administra o sistema
penitenciário do Maranhão deverá atender ao padrão correspondente a
unidade em que a pessoa presa estiver custodiada.

Seção V
Da Visita Íntima

Art. 9º - Caso seja adotada na unidade prisional, é permitida a
visita íntima para população LGBTI em situação de privação de

liberdade, nos termos das Resolução CNPCP nº 4, de 29 de junho de
2011 e da Portaria SEAP nº 206, de 23 de março de 2016, que dispõe
sobre os procedimentos de cadastramento e visitação a pessoas presas
privadas de liberdade no âmbito do Sistema Penitenciário do Estado
do Maranhão, bem como observadas as determinações federais
dispostas na Portaria MJ nº 1.190/2008 e na Resolução CNPCP nº 4,
de 29 de junho de 2011, ou o que venha a lhes substituir.

§ 1º - É facultado à pessoa LGBTI em privação de liberdade
receber visita íntima do cônjuge ou companheiro(a), desde que comprove
o vínculo afetivo, nos termos da Portaria SEAP nº 206/2016, ou o que
venha a lhe substituir.

§ 2º - Às pessoas que integram o rol de visitas íntimas das
pessoas presas devem ter preservado o direito à sua orientação sexual
e identidade de gênero.

CAPÍTULO: III
DOS PROCEDIMENTOS ESPECÍFICOS

Seção: I
Do Ingresso e da Revista de Pessoas

Art. 10 - Para ingressar na Unidade Prisional o (a) visitante
cadastrado deverá se submeter-se aos procedimentos de identificação,
nos termos da Portaria SEAP nº 206/2016, ou o que venha a lhe
substituir.

Art. 11 – A revista pessoal em pessoas presas LGBTI ou
visitantes cadastrados que se identifiquem como LGBTI, deverá ser
realizada da seguinte maneira, a fim de evitar constrangimentos pessoais
aos detentos e servidores públicos:

I – Homens autoidentificados como gays devem ser revistados
por servidor habilitado a fazer o procedimento;

II – Mulheres autoidentificadas como lésbicas devem ser
revistadas por servidora habilitada a fazer o procedimento;

III – As mulheres transexuais que não realizaram procedimento
de redesignação sexual, devem ser revistadas por 2 (duas) servidoras,
seguindo as normas dispostas a todas as demais presas;

IV – As pessoas autoidentificadas como travestis podem ser
revistadas por homens, caso não existam 2 (duas) servidoras habilitadas
para o procedimento;

V – Os homens transexuais devem ser revistados por 2 (duas)
servidoras, seguindo as normas dispostas a todas as mulheres presas;
e

VI – As pessoas intersexos devem ser revistadas por servidor
habilitado, quando se identificarem com o gênero masculino; ou por 2
(duas) servidoras habilitadas, quando se identificarem com o gênero
feminino.

§ 1º - Nos casos em que o(a) detento(a) ou visitante transexual
já tenha realizado a cirurgia de transgenitalização, a revista deverá ser
realizada por servidor(a) correspondente ao gênero de sua redesignação
sexual.

§ 2º - O processo de revista deve evitar qualquer forma de
constrangimento aos servidores e a população assistida, sendo oportuno
o registro de ocorrências existentes em local apropriado e comunicando
imediatamente ao gestor responsável para as medidas cabíveis.

CAPÍTULO IV
DA ASSISTÊNCIA

Seção I
Da Assistência à Saúde

Art. 12 - O órgão responsável pela administração penitenciária
do Maranhão promoverá a assistência integral à saúde da pessoa presa
LGBTI, de caráter preventivo e curativo, garantindo atendimento
médico, farmacêutico e odontológico, atendidos os parâmetros da
Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais,
Travestis, Transexuais e Intersexos e da Política Nacional de Atenção
Integral à Saúde das Pessoas privadas de Liberdade no Sistema Prisional
- PNAISP.
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§ 1º - Quando o estabelecimento penal não estiver aparelhado

para prover a assistência médica necessária, esta será prestada em
outro local, mediante autorização da direção do estabelecimento.

§ 2º - É garantido o apoio psicológico, psiquiátrico, ginecológico,
urológico e endocrinológico especializado para pessoas transexuais,
travestis e intersexos durante toda a permanência na reclusão; bem
como a manutenção do tratamento hormonal para travestis e transexuais
e o acompanhamento de saúde específico, principalmente à pessoa
convivendo com HIV e outras infecções sexualmente transmissíveis,
conforme portarias do Ministério da Saúde.

§ 3º - Resguarda-se o direito constitucional à intimidade
garantindo o sigilo das informações e diagnósticos constantes dos
prontuários médicos, principalmente nos casos de informações
sorológicas e outras infecções sexualmente transmissíveis.

Seção II
Da Assistência Educacional

Art. 13 - Serão assegurados à pessoa presa LGBTI o ingresso
e a continuidade da sua formação educacional e profissional, nos termos
da Lei de Execução Penal.

Seção III
Da Assistência ao Acesso ao Trabalho

Art. 14 – Assegura-se à pessoa presa LGBTI a oportunidade
de trabalhar em consonância com o seu regime de cumprimento de
pena, bem como inclusão em oportunidades de capacitação
profissional, como condição de desenvolvimento pessoal para que se
ressocialize e possa ser reintegrado à sociedade.

Seção IV
Da Assistência Social

Art. 15 – Considerando as especificidades da pessoa LGBTI
em privação de liberdade, o órgão responsável pela administração
penitenciária do Maranhão garantirá, por meio de seu serviço social e
da direção do estabelecimento prisional:

I – Autorização para que o visitante de outra pessoa presa
possa fornecer a assistência material em quantidade suficiente para 2
(duas) pessoas;

II – Autorização de entrada de itens femininos, ainda que a
pessoa presa seja gay, bissexual, travesti ou mulher transexual alocada
em unidade masculina;

III – Autorização de entrada de itens masculinos, ainda que a
pessoa presa seja lésbica ou homem transexual.

Parágrafo único. Será garantido à pessoa LGBTI em privação
de liberdade o benefício do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado
recluso, inclusive ao cônjuge ou companheiro do mesmo sexo, em
igualdade de condições aos demais apenados.

Seção V
Da Assistência Religiosa

Art. 16 – Garante-se à pessoa LGBTI em privação de liberdade
a assistência religiosa, mediante expressa manifestação de vontade que
deverá ser registrada no período da triagem ou classificação, ou à de
seu cônjuge ou companheiro(a) e demais familiares no caso de
impossibilidade de manifestação de vontade, observada a liberdade de
adesão às manifestações religiosas que desejar, nos termos expressos
pela Lei de Execução Penal.

Parágrafo único – Deverá ser respeitada a negativa da pessoa
LGBTI em privação de liberdade em receber visita de qualquer
representante religioso ou participar de celebrações religiosas.

CAPÍTULO V
DA COMISSÃO

Seção I
Da Finalidade e Composição

Art. 17 - Competem à Comissão Fiscalizadora de Políticas
Penitenciárias para Acolhimento de Pessoas Presas LGBTI no Sistema
Penitenciário do Estado do Maranhão, o monitoramento, a aplicação e
a execução das medidas adotadas por esta lei.

Art. 18 – A Comissão Fiscalizadora de Políticas Penitenciárias
para Acolhimento de Pessoas Presas LGBTI no Sistema Penitenciário
do Estado do Maranhão, compõe-se de seis membros, a saber:

I. Subsecretário de Estado da Administração Penitenciária;
II. Secretário Adjunto de Segurança Penitenciária;
III. Secretário Adjunto de Atendimento e Humanização

Penitenciária; IV. Chefe da Assessoria de Modernização Institucional;
V. Supervisor de Assistência Psicossocial;
VI. Supervisor de Gestão de Vagas.

CAPÍTULO VI
DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 19 – O órgão responsável pela administração penitenciária
do Maranhão deverá garantir a capacitação continuada aos profissionais
das unidades prisionais considerando a perspectiva dos direitos
humanos e os princípios de igualdade e não-discriminação, inclusive
em relação à orientação sexual e identidade de gênero por meio da
Academia de Gestão Penitenciária – AGPEN.

Art. 20. É vedada a transferência coercitiva entre celas e alas
ou quaisquer outros castigos ou sanções em razão da condição de
pessoa LGBTI, sendo considerado um procedimento desumano e
degradante.

Art. 21. A aplicação das medidas regulamentadas por esta lei
deve observar os critérios de segurança e disciplina, considerando as
particularidades de cada unidade prisional.

Art. 22. As disposições regulamentadas por esta lei serão
aplicadas gradativamente, de acordo com a capacidade administrativa
e infraestrutural das unidades prisionais.

Art. 23. Esta lei entra em vigor 60 (sessenta) dias após a data
de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
· DA PROBLEMÁTICA
O projeto de lei ordinária ora apresentado à Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão propõe estabelecer diretrizes para
o acolhimento de pessoa LGBTI em situação de privação de liberdade
nas unidades do sistema penitenciário maranhense, objetivando a
observância pelo órgão responsável pela administração penitenciária
do Maranhão a parâmetros mínimos de dignidade às peculiares
condições de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e
intersexos.

Atualmente, os procedimentos de acolhimento de pessoa
LGBTI presa está regido pela Instrução Normativa nº 05 de 19 de
janeiro de 2018, editada pela Secretaria de Estado da Administração
Penitenciária e que, obviamente, deve obedecer aos parâmetros
estabelecidos pelos normativas nacionais, mas não é isso que acontece.
Veja-se, por exemplo, o que está disposto no art. 4º da IN 05/2018
maranhense: “As pessoas presas transexuais que ainda não realizaram
a cirurgia de transgenitalização de sexo, serão encaminhadas as unidades
prisionais conforme o sexo biológico, considerando a sua segurança e
situação de vulnerabilidade”. Por outro lado, a Resolução Conjunta nº
01 de 15 de abril de 2014, do Conselho Nacional da Política Criminal e
Penitenciária e do Conselho Nacional de Combate à Discriminação,
órgãos federais, determina em seu art. 4º que “as pessoas transexuais
masculinas e femininas devem ser encaminhadas para as unidades
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prisionais femininas”, não atrelando o exercício de um direito
fundamental a uma condição (realização de cirurgia). Nesse sentido, a
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal – STF na Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADI 4.275 aduz que:

ADI 4275 / DF DIREITO CONSTITUCIONAL E
REGISTRAL. PESSOA TRANSGÊNERO. ALTERAÇÃO
DO PRENOME E DO SEXO NO REGISTRO CIVIL.
POSSIBILIDADE. DIREITO AO NOME, AO
RECONHECIMENTO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA, À LIBERDADE PESSOAL, À HONRA E À
DIGNIDADE. INEXIGIBILIDADE DE CIRURGIA DE
TRANSGENITALIZAÇÃO OU DA REALIZAÇÃO DE
TRATAMENTOS HORMONAIS OU
PATOLOGIZANTES.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros
do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidência
da Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamento e das
notas taquigráficas, por maioria de votos, vencidos, em parte, os
Ministros Marco Aurélio e, em menor extensão, os Ministros

Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes,
em julgar procedente a ação para dar interpretação conforme a
Constituição e o Pacto de São José da Costa Rica ao art. 58 da Lei
6.015/73, de modo a reconhecer aos transgêneros que assim o desejarem,
independentemente da cirurgia de transgenitalização, ou da realização
de tratamentos hormonais ou patologizantes, o direito à substituição
de prenome e sexo diretamente no registro civil.

Observe-se que a resolução nacional precede em quatro anos a
instrução maranhense, que deliberadamente a negligenciou. Esse não é
o único ponto de destaque, diversas outras correções a inconsistências
da Instrução Normativa nº 05 de 19 de janeiro de 2018 foram
devidamente corrigidas na edição desse projeto de lei ordinária, frisando
que levou-se em consideração as determinações federais sobre a matéria,
como a retromencionada Resolução Conjunta nº 01 de 15 de abril de
2014 e, ainda mais atual, a Nota Técnica nº 60 de 2019 do Ministério
da Justiça e Segurança Pública, documento elaborado pelos maiores
especialistas na matéria e que recomendou uma série de diretrizes a
serem observadas pelas unidades prisionais do país no acolhimento de
pessoa LGBTI.

Recente matéria jornalística expôs os dramas vividos por
lésbicas, gays, travestis, transexuais e intersexos no sistema
penitenciário brasileiro, onde revelou-se que o grupo LGBTI é o mais
vulnerável a precariedade das masmorras medievais que são os
estabelecimentos penitenciários do país, especialmente as pessoas que
representam o T na sigla, que são o que há de mais frágil e socialmente
vulnerável. As pessoas transexuais sofrem inimagináveis preconceitos
e enfrentam desafios excruciantes em sua caminhada pelo
reconhecimento da condição humana que lhes é inerente. É uma
verdadeira e interminável via crucis na família, na escola, no trabalho e
em todos os ambientes que fazem parte do natural desenvolvimento
do ser humano e, quando pelo infortúnio do cometimento de uma
infração penal são direcionadas a prisão, todas essas dificuldades e
sofrimentos são majoradas.

· DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
PREVENTIVO

Considerando que a Constituição Federal de 1988 dispõe que
é competência concorrente entre a União, Estados e Distrito Federal
legislar sobre direito penitenciário (art. 24, I) e o mesmo encontra-se
disposto na Constituição do Estado do Maranhão (art. 12, II, a) e que
a Constituição Federal, em art. 3º, inciso IV, estabelece que um dos
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil é a promoção
do bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de discriminação.

Ainda, não pode ser olvidado que existe legislação internacional
conhecida como “Princípios de Yogyakarta” em relação à orientação
sexual e diversidade de gênero e que deve ser observada pelo Estado

brasileiro e, consequentemente, pelo Estado do Maranhão como
integrante do pacto federativo, por se constituírem em normas jurídicas
vinculantes, onde o nono princípio garante o direito a tratamento humano
durante a detenção, determinando que toda pessoa privada de liberdade
deve ser tratada com humanidade e com respeito pela dignidade inerente
à pessoa humana, sendo a orientação sexual e identidade de gênero
partes essenciais da dignidade de cada um.

Frise-se que todas as disposições desta proposição estão em
consonância, ainda, com os princípios e normas da Lei de Execução
Penal (Lei Federal nº 7.210 de 1984) e que óbices orçamentárias e
limitações de pessoal não são justificativas plausíveis para a negação
da concretização de direitos e garantias fundamentais das pessoas
LGBTI em privação de liberdade, conforme entendimento do Supremo
Tribunal Federal – STF na Ação de Descumprimento de Preceito
Fundamental – ADPF nº 45 exposto pelo voto do relator, o Ministro
Celso de Mello:

(...) Não deixo de conferir, no entanto, assentadas tais
premissas, significativo relevo ao tema pertinente à ‘reserva
do possível, notadamente em sede de efetivação e
implementação (sempre onerosas) dos direitos de segunda
geração (direitos econômicos, sociais e culturais), cujo
adimplemento, pelo Poder Público, impõe e exige, deste,
prestações estatais positivas concretizadoras de tais
prerrogativas individuais e/ou coletivas. Cumpre advertir,
desse modo, que a cláusula da reserva do possível
ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível
não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de
exonerar-se do cumprimento de suas obrigações
constitucionais, notadamente quando, dessa conduta
governamental negativa, puder resultar nulificação ou,
até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais
impregnados de um sentido de essencial
fundamentalidade. (g.n.)

Lembre-se que o Estado tem o dever de indenizar presos em
situação desumana e degradante, conforme acórdão prolatado em 2017
pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 580.252
do Mato Grosso do Sul e se é verdade que prevenir é melhor e menos
oneroso que remediar, as diretrizes para acolhimento de pessoa LGBTI
em privação de liberdade devem ser obedecidas para que não acarretem
posteriores danos ao erário maranhense.

Certo de que não estamos diante de uma pauta popular por
envolver presidiários e pessoas LGBTI, dois grupos que ainda sofrem
com a marginalização que lhes é imposta pela sociedade, ante todo o
exposto, conto com a colaboração dos Nobríssimos Pares para
aprovação de relevante proposição em prol de grupo extremamente
vulnerável, pois já é tempo de fazer o que é certo e não somente o que
é mais fácil.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 007 / 2020

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
CONCEDE o Título de cidadão Maranhense a
ANTÔNIO LAGES BARBOSA.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense a
ANTÔNIO LAGES BARBOSA.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2020. - Wendell Lages -
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Antônio Lages Barbosa nasceu na cidade de Matias Olímpio
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(PI) em 24 de dezembro de 1959. É filho de Francisco de Assis Barbosa
e Maria José Lages Barbosa. Ainda na infância a família mudou-se para
a cidade de Bacabal (MA), onde fez seus estudos, tendo concluído o
ensino médio no Colégio Governador Sarney em 1978.

Antônio Lages, mais conhecido como Lages, iniciou sua
trajetória profissional aos 16 anos como vendedor do Armazém Paraíba,
em Bacabal. Nos dois anos e meio em que trabalhou como vendedor
adquiriu uma larga experiência em vendas. De 1981 a 1986 trabalhou
no Banco Brasileiro de Descontos – BRADESCO  em São Luís (MA).

Mudou-se para a cidade de Itapecuru-Mirim em 1986. De
espírito empreendedor e dinâmico, casou-se com uma itapecuruense e
se tornou um dos maiores empresários da região, contribuindo de
maneira concreta e eficaz para o desenvilmento do município.

Em Itapecuru-Mirim fundou um pequeno comércio de calçados
com o nome de Loja Nordestina. Com o crescimento do negócio, mudou
de ramo para móveis e eletrodomésticos fundando então os Armazéns
Nordestinos que chegou a ter oitro lojas em diversas cidades
circunvizinhas. Encerrou os negócios de eletrodomésticos em 2006.

Em 25 de Junho de 1991 ousou abraçar o ramo de distribuição
de bebidas criando a Itapecuru Distribuidora de Bebidas Ltda. –
DIMAB. Iniciou comercializando apenas uma marca com exclusividade.
Enfrentou dificuldades para se impor no mercado, com produtos de
pouca aceitação, e acesso difícil aos pontos de entrega, falta de estradas
e de mão de obra qualificada.

Lages estabeleceu uma meta de expansão dos negócios,
adotando métodos e estratégias arrojadas na conquista do mercado
consumidor da região. Investiu em capacitação de mão-de-obra dos
seus auxiliares, com treinamentos de alto nível para o competitivo
mercado do segmento de bebidas.

Em 2007, com o negócio em plena expansão, implantou novos
produtos se tornando  um referencial na região em multimarcas no
segmento de bebidas, angariando respeito e credibilidade em toda a
região.

Em 2014, com o crescimento da revenda, tornou-se necessário
a mudança para o novo estabelecimento que atendesse as necessidades
reais da empresa, que atualmente se encontra no bairro Alto Bebedouro
com uma área de mais de dezesseis mil metros quadrados.

Além da empresa de distribuição de bebidas que atua em 22
municípios maranhenses, em 23 de dezembro de 2002, Lages conseguiu
a aprovação pelo Congresso Nacional a concessão de um veículo
midiático comercial, a ‘’Rádio FM 90” para Itapecuru-Mirim. Também
é de sua propriedade o Hotel Brasil, Hotel Green Villages,Sócio da
Integramax, Transrafa, Posto Brasil, Pousada Voy Itapecuru, Pousada
Voy São Mateus, Jardim Europa e a Clínica Odontológica Odontocenter.
Construiu e doou para a população a capela de Santo Expedito, no
bairro Alto Bebedouro, inaugurada em 19 de abril de 2015 e criou os
bairros Parque da Juçara e Campo Verde.

Antônio Lages é um homem simples, dedicado à familia e aos
negócios. Ajuda no crescimento e desenvolvimento da cidade que
escolheu como sua.

Com os seus empreedimentos beneficia mais de duzentos
trabalhadores no seus negócios, em empregos diretos e indiretos,
contribuindo para a melhoria da economia local. E também é membro
da Associação Comercial da cidade de Itapecuru- Mirim.

É casado com Alessandra Lauande Fonseca Barbosa (filha do
ex vereador, ex prefeito e ex deputado estadual José Ribamar Lauande
Fonseca) e tem os seguintes filhos: Wendell, Nathalia, Ricardo e Rafael.
Os seus filhos são os maiores colaboradores nos negócios. E em 2017
ganhou seu primeiro neto Antônio Lucas e no ano de 2019 ganhou seu
segundo neto Ricardo Filho.

O empresário apoia inúmeros projetos culturais, sociais,
esportivos e educacionais, tais como: Meu tesourinho (beneficiar
crianças carentes); grupos culturais da região, associações comunitárias,
gincanas escolares, campeonatos de futebol amador, publicações
literárias, eventos sazonais como: Festa Literária, Festejo do Santo
Expedito, Festejo de São Raimundo dos Mulundus, Carnaval, festas
juninas, festejos da igreja católica e igrejas evangélicas de Itapecuru-

Mirim e municípios vizinhos. Além do grande apoio as comunidades
rurais, desenvolnvendo uma melhoria nas estradas vicinais da região.

Em 2002 recebeu da Câmara Municipal de Itapecuru-mirim o
título de cidadania itapecuruense e já recebeu inúmeras homenages e
distinções na áreas empresarial como reconhecimento da sua atuação
no mercado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 11 de fevereiro de 2020. - Wendell Lages -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 062 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido
o Plenário, seja convocada uma Sessão Solene a realizar-se no dia 13 de
março do corrente ano, antes da Sessão Ordinária, com o objetivo de
entregar ao médico maranhense, Doutor Vitor Mendes Pereira,
Medalha do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, concedida por
meio da Resolução Legislativa nº 1007/2019.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel
Beckman, 12 de fevereiro de 2020. - HELENA DUAILIBE - Deputada
Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO Nº 063 / 2020

Senhor Presidente,

Seja agendada para o DIA 20 DE MARÇO DE 2020, uma
Sessão Solene que concede a Medalha de Manuel Beckman ao promotor
de justiça JOSÉ AUGUSTO CUTRIM GOMES.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 13 de fevereiro de
2020. - 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. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO Nº 064 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento,
justificar a minha ausência referente ao dia 12 de fevereiro, do corrente
ano na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Maranhão, em
razão de participação da cerimônia de entrega de ambulâncias
para municípios maranhenses, realizada em São Luís, no auditório do
Palácio dos Leões, as 09:00 h.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 13 DE FEVEREITO DE
2020. - wendell lages - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO N° 065 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno desta Casa
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Legislativa, requeiro que, após a deliberação da Mesa Diretora, seja
justificada a minha ausência das Sessões Plenárias nos dias 11 e 12 de
fevereiro do corrente ano, conforme atestado em anexo.

Assembleia Legislativa, em 17 de fevereiro de 2020. – PARÁ
FIGUEIREDO – Terceiro Secretário

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO Nº 066 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a aprovação de REQUERIMENTO, manifestando
REPÚDIO à mentira disseminada pelo Deputado Federal Kim Kataguiri
que, por meio de seu perfil na rede social Instagram, no dia 18 de
fevereiro de 2020, afirmou que os deputados estaduais do Maranhão
recebiam 18 salários.

 Embora o deputado federal eleito por São Paulo tenha apagado
a publicação após ter recebido publicamente os devidos esclarecimentos
fornecidos por mim e pelo Presidente Othelino Neto, os efeitos das
fake news são permanentes para aqueles que delas tiveram
conhecimento e, como o parlamentar não se retratou das informações
delibera e falaciosamente divulgadas, esta Casa precisa repudiar
declarações que lhe injuriam como instituição.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 17 de fevereiro
de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO Nº 067 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos regimentais requeiro a Vossa Excelência, após
manifestação da Mesa, que seja registrado nos Anais da Assembleia
Legislativa do Maranhão, o falecimento do Senhor Rui Fernando Alves
de Melo, ocorrido em 16 de fevereiro do corrente ano. solicitando
ainda o envio desta mensagem de pesar aos seus familiares.

Plenário Dep. “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman”,
17 de fevereiro de 2020. – Edivaldo Holanda - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

REQUERIMENTO Nº 068 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja consignado nos Anais desta Casa Legislativa a
comemoração dos 20 anos de fundação, no dia ‘16 de fevereiro de
2020, do INSTITUTO FLORENCE DE ENSINO.

Ressalta-se por oportuno, a importância dessa Instituição de
Ensino superior no desenvolvimento acadêmico da comunidade
ludovicense, gerando acesso a uma educação de qualidade que permite
o exercício de atividades profissionais nas áreas de nível superior e
técnica.

A ilustre diretora geral do Instituto Florence, Profª. Dra. Rita

Ivana Barbosa Gomes destacou os principais momentos desde a criação
da referida instituição ““Temos uma trajetória muito bonita, porque
somos uma empresa que nasceu de trabalhadores, de professores e de
pessoas com a experiência na área da saúde e na área da educação.
Então, é uma empresa que começou por uma família e com profissionais
do mercado que se destacavam nesta área. Desde o começo, não fomos
uma escola com um interesse meramente lucrativo, tivemos sempre a
consciência de fazer um trabalho de inclusão e sempre pensamos muito
nas pessoas que moravam mais distante, no interior do Estado, até
porque a nossa família é do interior. Então, a nossa ideia sempre foi
facilitar a inserção desse aluno de outras cidades no ensino
profissionalizante, com qualidade. No meu caso, que sou uma das
fundadoras, com muito orgulho, já percebia a necessidade urgente de
profissionais técnicos de enfermagem, com uma qualidade de destaque
no mercado, porque profissionais com uma boa formação têm uma
maior valorização e o efeito disso, é uma assistência mais qualificada e
humanizada. Fomos a terceira escola técnica da rede privada a implantar
cursos profissionalizantes na área da saúde, e também a primeira escola
que se preocupou com a questão da teoria e prática de laboratório,
para melhorar as habilidades. Nos preocupamos em colocar o aluno no
campo, no ambiente hospitalar, na prevenção, nas comunidades, porque
pensamos muito em fazer um curso que desse mais ênfase à prevenção.
Ocupamos espaços nas comunidades, nos postos de saúde, trabalhamos
com projetos de extensão, várias ações sociais, e tivemos a oportunidade
de discutir muito essa questão de regulamentação e sistematização de
normas, para estarmos inscritos no cadastro nacional do Mec e ainda
fomos os primeiros a ter autorização de funcionamento em EAD.”

Requeiro, ainda que seja encaminhada mensagem de
congratulações à Diretora Geral do Instituto Florence, Profª. e Dra.
Ivana Barbosa Gomes pelos 20 anos dessa instituição de ensino
maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de fevereiro de 2020. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 18.02.2020
EM: 17.02.2020

INDICAÇÃO Nº 215/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor
Flávio Dino, ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA,
Senhor Clayton Noleto, ao Secretário de Estado de Comunicação
Social e Assuntos Políticos - SECAP, Senhor Rodrigo Lago,
solicitando, em caráter de urgência, a transformação da estrada vicinal
de Barro Duro, Santana dos Carvalhos e Veredas (Via Santo Hilário),
no município de Tutóia/MA, em rodovia estadual, considerando que a
infraestrutura é um importante elemento ao desenvolvimento
socioeconômico daquelas comunidades, além do acesso direto aos
municípios de Santana do Maranhão, Santa Quitéria, Barreirinhas; e
benefício, de igual modo, aos povoados de Ananás, Belágua, Belém
Bebedouro, Buritizinho, Cocal, Curralinho, Munguba, Mutamba,
Passagem Velha, Piquizeiro, Santaninha, Santana dos Carvalhos, São
Benedito, São Bento, São Gregório, Santo Hilário, São João do Tomás,
Surrão, Veredas I, Veredas II e Veredas III do Maranhão.

Ante o exposto, vale ressaltar que a transformação da estrada
vicinal em rodovia estadual, além dos benefícios descritos, servirá como
canal direto para escoamento da produção agrícola da região.

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, em 13 de fevereiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - Deputado
Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 216/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de
Loreto, o Senhor Marfran Bringel, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 217 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São Pedro da Água
Branca, os Senhores Gilsimar Ferreira Pereira e Zé Lima,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 218/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Monção, a Senhora
Cláudia Silva e o Senhor João Amorim, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 219 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Nova Colinas, os
Senhores Renato de Paula Ribeiro e Miguel Morais da Silva,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 220/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Bacuri, os Senhores
Washington Luís de Oliveira e Mauro Rocha Mendonça,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 221/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Nova Olinda do
Maranhão, a Senhora Iracy Mendonça Weba e o Senhor Roberval
Costa Amaral, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 222/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Nova Iorque do
Maranhão, a Senhora Mayra Ribeiro Guimarães e o Senhor
Evangelista, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 223/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Davinópolis, os
Senhores Raimundo Martins e Raimundo Martins,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 224/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Guimarães, os
Senhores Osvaldo Luís Gomes e Raimundo César Pereira
Ribeiro, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
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gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 225/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Bom Jardim, os
Senhores Francisco Alves de Araújo e Adalvan Antônio,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO-DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 226/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de João Lisboa, os
Senhores Jairo Madeira de Coimbra e Ronnie Von Luís
Rodrigues, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade

internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 227/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Parnarama, o Senhor
Raimundo Silva Rodrigues da Silveira e a Senhora Bruna Moura
da Costa Silveira, respectivamente, solicitando, em caráter de
urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 228/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Cachoeira Grande, os
Senhores Antônio Ataíde Matos de Pinho e Luiz Fernando Braz
Muniz, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
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cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 229/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Pinheiro, os Senhores
João Luciano da Silva Soares e Elizeu de Tantan, respectivamente,
solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO-DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 230/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Ribamar Fiquene, os
Senhores Edilomar Nery de Miranda e Clésio Cardoso Pinheiro,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 231/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta
Casa, em seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
sejam encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e
Presidente da Câmara de Vereadores do Município de Boa Vista
do Gurupi, os Senhores Antônio Batista de Pinheiro e Leonel
Garcia de Oliveira , respectivamente, solicitando, em caráter de
urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de
dezembro de 2019.- DR. YGLÉSIO-DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 232/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São Benedito do Rio
Preto, os Senhores Jose Mauricio Carneiro Fernandes e Dário
Erre Rodrigues, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020 15
INDICAÇÃO Nº 233/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São João do Sóter, a
Senhora Joserlene Silva Bezerra de Araújo e o Senhor Raimundo
Souza, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 234/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de São Vicente Férrer, a
Senhora Conceição Castro e o Senhor Jailson Santos Ferreira,
respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 235/2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em

seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam
encaminhados ofícios aos Excelentíssimos Prefeito e Presidente
da Câmara de Vereadores do Município de Zé Doca, a Senhora
Maria Josenilda Cunha Rodrigues e o Senhor Carlos Henrique
Solteiro, respectivamente, solicitando, em caráter de urgência:

· o cumprimento integral das ações propostas pelo Fundo
das Nações Unidas para a Infância - UNICEF para a certificação
da municipalidade com o Selo UNICEF.

Frise-se que a urgência do pedido se dá em razão do decurso do
prazo para a realização do programa, que coincide com o mandato do
gestor ou da gestora municipal. Importante destacar que em 2020 o
UNICEF fará a avaliação dos entes comunais e, por isso, as ações
ainda não realizadas precisam ser implementadas o mais depressa
possível, sob o risco da cidade não alcançar os objetivos e não receber
a certificação de um dos organismos mais importantes da comunidade
internacional. Caso isso aconteça, os(as) prefeitos(as) deixarão, ainda,
de colher os frutos políticos que o Selo UNICEF pode lhes trazer.

Por isso, solicita-se um esforço conjunto dos Prefeitos,
Vereadores, Secretários e agentes do Selo UNICEF nas cidades para o
cumprimento das metas propostas.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de
janeiro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 236 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Exmo. Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando o fomento ao Programa
Minha Primeira Empresa destinado a jovens empreendedores com
idade entre 16 e 18 anos, visando incentivar a criação e formalização de
novas empresas, com incentivos fiscais do Governo do Estado gerando,
assim, condições mais competitivas de inserção no mercado,
emancipação social, geração de emprego e renda e circulação econômica.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 237/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edvaldo Holanda Junior,
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
serviços de reforma e na Praça dos arrojados Lisboa, Rua Ana Amélia
Vale número 11, III conjunto Cohab anil, São Luís/MA. DUARTE
JÚNIOR -Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 238 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
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Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente do Instituto Municipal da Paisagem
Urbana, o Sr. Fábio Henrique Farias Carvalho e ao Prefeito do
Município de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior, solicitando
serviços de roçagem na Praça dos Arrojados Lisboa, Rua Ana Amélia
Vale número 11, III conjunto Cohab anil, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 239 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente da CAEMA, o Sr. André de Paula, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo e ao Prefeito do Município de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, solicitando serviços de construção de poço artesiano
para atender a comunidade, da Chácara Itapiracó, São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 240/ 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos,
o Sr. Antônio Araújo, ao Prefeito do Município de São Luís, o Sr.
Edivaldo Holanda Júnior,  ao Secretário do Estado de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto, e ao Governador do Estado,
o Sr. Flavio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica, na
Avenida Braunilo Carvalho, Travessa Seis, Avenida Três e Avenida
Dois,  da Chácara Itapiracó São Luís/MA.

DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Senhores deputados, alguém vai se inscrever no Pequeno
Expediente? Suspendo a sessão, por dois minutos, ou até que alguém
se inscreva.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Inscrito o Deputado Wellington do Curso,
por cinco, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhoras e Senhores. Senhor Presidente, demais
membros da Mesa, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial, boa tarde. Que Deus seja louvado.
Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão
e sobre a sua população. Senhor Presidente, no último final de semana,
a população de São Luís foi surpreendida por um duro golpe da
Prefeitura de São Luís. Na noite de sexta-feira anunciaram um aumento
no preço da passagem de ônibus, em São Luís. Isso antes do início do
final de semana, uma semana que antecede o Carnaval, para que seja
diluído na mente da população, seja diluído na mente das pessoas.
Então no último final de semana a população de São Luís sofreu um
duro golpe, um covarde golpe no anúncio do aumento das passagens de
ônibus em São Luís. Nós precisamos ter em mente que o salário mínimo
teve um reajuste de 4,71% e o prefeito Edivaldo Holanda reajusta as
passagens em quase 10%. Ou seja, quase o dobro do mesmo reajuste
que foi dado no salário mínimo. Então o reajuste da passagem de
ônibus em quase o dobro do que foi dado no salário mínimo. Uma
pessoa na família que utiliza o transporte público para ir trabalhar de
segunda a sábado, no comércio de São Luís, gasta no mínimo R$ 200,00
para fazer o seu deslocamento. Ou seja, de 20% a 25% do salário
mínimo ele gasta com transporte público. Mas nada justifica esse
aumento da passagem. Nada justifica o aumento. E aí o nosso
questionamento: qual a justificativa para aumentar a passagem?
Primeiro, que não houve melhoria no sistema, não houve melhoria no
transporte público, não houve melhoria com ônibus melhores, ônibus
novos, ônibus com ar-condicionado. Não houve motivo que justificasse
o aumento. Segundo, os empresários demitiram muitos cobradores de
ônibus. Reduziram vários cobradores de ônibus. Terceiro, e último,
desde 2016 por meio do Decreto 31.535, do Governo do Estado do
Maranhão, que concedia a todos os empresários de ônibus de São Luís,
Imperatriz e Timon, um benefício da redução do óleo diesel, da alíquota
do ICMS do óleo diesel, de 18% para 2%. E no ano de 2020 já tivemos
o contato com a Portaria da SEFAZ, a Portaria 024/2020, que ela
estabelece os critérios para que as empresas de ônibus possam ter esse
benefício da alíquota de redução do ICMS de 18% para 2%. Inclusive
o seu artigo 3º é bem claro, no artigo 3º tem que ter a redução do preço
da passagem de ônibus em São Luís e nas cidades onde os empresários
têm o benefício. Mas o nosso questionamento: se foi feito o benefício
por parte do Governo do Estado, reduziu o ICMS de 18% para 2%,
por que as passagens não foram reduzidas? E, pelo contrário, as
passagens tiveram aumento? Segundo, se o Governo do Estado concedeu
um benefício, por que o Governo do Estado não fiscalizou para que
esse benefício realmente chegasse à ponta, que é o usuário, que é o
trabalhador? Ou seja, o Governo do Estado concedeu um benefício,
concedeu uma redução do ICMS, na alíquota dos combustíveis, do
óleo diesel, de 18% para 2%, mas só foi no papel! Foi só na teoria. Na
prática, o que ocorreu? O aumento dos combustíveis. Então, o nosso
questionamento é: quais os motivos, quais os critérios e, principalmente,
qual a justificativa para aumentar a passagem do transporte público?
Não melhorou o sistema, houve uma redução da alíquota do ICMS
para as empresas que operam o transporte público e essa redução não
foi repassada ao trabalhador, aos estudantes, ao usuário de transporte
público. Terceiro e último: se houve uma redução, uma demissão de
trabalhadores, principalmente dos cobradores do transporte público,
as empresas se beneficiaram disso, as empresas tiveram um lucro em
cima disso porque demitiram os servidores, os funcionários, os
cobradores e agora estão repassando o aumento para os trabalhadores,
para os estudantes, para a população. É inadmissível! E a população
não vai aceitar. A população não vai aceitar esse aumento, que é um
aumento abusivo. Mais uma vez eu vou repetir: o aumento do reajuste
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do salário mínimo foi de 4,71% e o reajuste das passagens de ônibus de
São Luís, quase o dobro, quase 10%. Então, a população não vai
aceitar. O deputado Wellington tem uma atuação permanente desde o
primeiro ano do mandato em defesa dos usuários de transporte público.
Já em 2015, nós entramos com uma ação popular para que a Prefeitura
de São Luís pudesse baixar o preço da passagem. Em 2016, 2017, 2018
e 2019, ações em defesa dos usuários de transporte público em São
Luís. A população não pode pagar pela incompetência do Prefeito de
São Luís e do Governo do Estado do Maranhão. Não pode pagar e não
vai pagar! Não pode ser penalizada com mais um aumento na tarifa do
transporte público. Ah, mas, deputado Wellington, já era previsível no
contrato, já era previsível na licitação. Estamos cobrando da Câmara
de Vereadores, dos vereadores de São Luís e também do prefeito e do
governo do estado, porque ele não aumentou somente o transporte
público em São Luís, do semiurbano também, a parceria do governo do
estado e da Prefeitura de São Luís, da mesma forma é praticada a
maldade, tanto do transporte público da capital como no semiurbano.
Tanto o prefeito como o governo do estado precisam se sensibilizar e
precisam baixar o valor da passagem do transporte público em São
Luís. É o que tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – A pedido do deputado Ciro Neto, esta
Presidência registra a presença, nesta Casa, do vice-prefeito de São
José dos Basílios, Evandro Martins; do vereador Laureano; do vereador
Telêmaco e do ex-vereador e pré-candidato a prefeito, Jurivan Carvalho,
todos de São José dos Basílios. Sejam bem-vindos e estejam à vontade
no Plenário desta Casa. Com a palavra, o senhor deputado Rafael
Leitoa, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente em exercício deputado Edivaldo Holanda,
senhoras e senhores colegas deputados, venho a essa tribuna apenas
para destacar, deputado Edivaldo Holanda, o grande e belíssimo evento
realizado nesse fim de semana, na cidade de Timon, o pré-carnaval,
tradicionalmente conhecido como Zé Pereira. E quero destacar, entre
os números de foliões, que ultrapassaram os três dias, com certeza,
mais de cem mil foliões, durante os 3 dias, quero destacar a eficiência
da segurança pública do município de Timon, na pessoa do tenente-
coronel Ribeiro, onde durante os três dias, apenas uma ocorrência que
foi necessário fazer uma condução, com certeza, o Zé Pereira mais
seguro dos últimos anos. Graças também, Senhor Presidente Edivaldo
Holanda, a grande ação que o município tem feito em parceria com a
Polícia Militar, que é o Patrulha no Bairro, aprovado por esta Casa,
por esta Assembleia, onde permitiu que o município fizesse uma
parceria, um convênio com a Polícia Militar, doando 10 viaturas para
a Polícia Militar e, consequentemente, o aumento dessa estrutura militar
fez com que tivéssemos um pré-carnaval dos mais seguros. Obviamente
que todo o contingente de policiamento, durante os 3 dias, agradecer
também ao coronel comandante Pedro Ribeiro por fortalecer esses
eventos. E tenho certeza absoluta que o carnaval do Maranhão será
também um dos mais seguros. Parabenizar toda a equipe da Prefeitura
Municipal de Timon, a todos órgãos que trabalharam incansavelmente,
durante os três dias, pra garantir ao folião, para garantir ao timonense
que tivesse uma bela festa e aos municípios vizinhos que também
participaram dessa belíssima festa. Fica aqui o registro de que o Zé
Pereira de Timon, tradição quando se fala em Zé Pereira, um evento
belíssimo, ontem encerrando com chave de outro com a presença do
cantor Mateus Fernandes e que fica aí o exemplo que a administração
precisa também investir nesse tipo de festa porque gera renda, gera a
economia do município e com certeza, Deputado Edivaldo Holanda, o
município de Timon esse grande evento que já entrou no calendário
estadual de manifestações artísticas continuará sendo uma grande
atração, grande sucesso e parabenizo a todos por esse grande evento.
Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

EDIVALDO HOLANDA – Algum orador deseja usar o Pequeno
Expediente? Senão, a Sessão está suspensa.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Ordem do Dia da Sessão Ordinária do dia
17 do corrente.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
queria verificação de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
EDIVALDO HOLANDA – Peço que zerem o painel da Casa e os
Deputados que queiram, registrem suas presenças. Nós temos 23
Deputados, senhores deputados. Registre.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Aproveitar...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (Questão de Ordem) –
Quero aproveitar este momento para solicitar a V. Exa. um Minuto de
Silêncio pela morte do irmão do deputado Arnaldo Melo, senhor Rui
Melo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Peço que fiquemos em posição de respeito, para fazer um
minuto de silêncio, por solicitação do deputado Adriano.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Projeto de Lei 466/2019, de autoria do deputado Edson.
Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Lei 477/
2019, de autoria da deputada Detinha. Ausente. Transferido para a
próxima sessão. Projeto de Lei nº 477/2019, de autoria da deputada
Detinha. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de
Resolução Legislativa nº 047/2019, de autoria do deputado Professor
Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa nº 093/2019, de autoria do deputado Professor
Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de
Resolução Legislativa, de autoria do deputado Felipe dos Pneus.
Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de
Resolução Legislativa nº 120/2019, de autoria do deputado Professor
Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A promulgação. Projeto
de Resolução Legislativa nº 147/2019, de autoria do deputado Hélio
Soares. Deputado ausente. Fica transferido para a próxima sessão
também o item 8 da Ordem do Dia, assim como item 9. O item 10 da
pauta também fica transferido para a próxima sessão em razão da
ausência do autor, assim como o item 11, item 12, item 13. Todos
transferidos. Projeto de Resolução Legislativa nº 005/2020, de autoria
da deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à
promulgação. Requerimentos à Deliberação do Plenário. Requerimento
n° 044 fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento n° 047,
de autoria do deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão, em
votação, os deputados que aprovam permaneçam como estão,
aprovado. Os requerimentos que nós estamos aprovando, concessão
de Medalha do Mérito Legislativo e de Títulos de Cidadão, peço que
os deputados autores procurem a Mesa para ajustar a data, tendo em
vista que já há datas conflitantes e nós precisaremos seguir o Regimento
que estabelece que essas Sessões serão às quintas-feiras. Requerimento
n° 014, de autoria do deputado Zé Inácio Lula e da deputada Dra.
Helena Duailibe (lê). Em discussão, em votação, os deputados que
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aprovam permaneçam como estão, aprovado. Requerimento n° 049/
2020, de autoria do deputado Felipe dos Pneus, transferido para a
próxima Sessão. Requerimento n° 153, de autoria do deputado Fernando
Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 054, de autoria
do deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento nº 055, de autoria do deputado Arnaldo Melo, o deputado
está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº
056, de autoria da deputada Andreia Martins Rezende, fica transferido
para a próxima Sessão em razão da ausência da autora. Requerimento
nº 058, de autoria da deputada Daniella Tema (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Deputada Daniella, peço-lhe que veja com a Mesa, pois esta data já
tem um evento previamente agendado. Requerimento nº 059/2020, de
autoria da deputada Daniella Tema, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Senhores deputados, nós tínhamos deixado de apreciar 04 Projetos de
Resolução em razão da ausência do autor, mas o deputado Duarte já
está no Plenário e solicitou que apreciássemos. Então vamos apreciar,
tendo em vista que não encerramos ainda a Ordem do Dia. Projeto de
Resolução Legislativa nº 071/2019, de autoria do deputado Duarte
Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 072/2019, de autoria do deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 077/2019, de autoria
do deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Resolução Legislativa 145/2019, de autoria do deputado Duarte
Júnior, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à Deliberação da
Mesa: Requerimento n.º 041/2020, de autoria do deputado Adriano,
(lê). Deferido. Requerimento n.º 042/2020, de autoria do deputado
Fábio Macedo, (lê). Deferido. Requerimento n.º 045/2020, de autoria
do deputado Felipe dos Pneus, (lê). Fica transferido para a próxima
sessão. Requerimento n.º 051/2020, de autoria do deputado Fernando
Pessoa, (lê). Deferido. Requerimento n.º 052/2020, de autoria do
deputado Wendell Lages, (lê). Como vota o deputado Roberto Costa?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 048/2020, de autoria do deputado
Wellington do Curso (lê). O deputado Wellington está inscrito para
discutir e tem dez minutos.

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 nos acompanham por meio da TV Assembleia, o
nosso mais cordial, boa tarde. Cumprimentar a imprensa, de forma
especial a querida amiga e jornalista Mônica Moreira Lima, hoje visitando
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vinda a
querida amiga Mônica Moreira Lima. Seja bem-vinda, Mônica, à
Assembleia Legislativa do Maranhão, população do nosso estado.
Castelo do governador Flávio Dino foi construído na areia e começa a
desmoronar. Não sei se por que ele deixou de pagar a Veja, deixou de
pagar a revista Valor Econômico, deixou de pagar o Intercept, mas, no
último final de semana, Veja, Valor Econômico e Intercept começaram
a mostrar a verdadeira face do comunismo do estado do Maranhão, a
mostrar verdadeiramente quem é o governador Flávio Dino. Primeiro,
que todos estranharam a Valor Econômico trazendo informações e
dados sobre o Governo do Estado. Em alguns momentos, lendo a
matéria do Valor Econômico, parece mais um release do Governo do
Estado, algo bem montadinho, bem organizadinho, aquela velha

lambança para babar o governo, para babar os feitos que na verdade só
são valorizados com o dinheiro público, dinheiro público gasto para
mostrar um Maranhão que não existe, porque todos nós sabemos que
temos o Maranhão da Propaganda e o Maranhão da realidade. Quem é
o Maranhão na propaganda? O Maranhão na propaganda é aquele
Maranhão que tem saneamento básico. O Maranhão da realidade, da
verdade, é o Maranhão que 47% dos maranhenses sem água potável
em casa, que não têm água encanada em casa. E 80% dos maranhenses
não têm saneamento básico, não têm tratamento do esgoto. Qual é o
Maranhão da propaganda? É o Maranhão da propaganda dizendo que
nós temos segurança pública, que o Maranhão tem 15 mil policiais
militares. Qual é o Maranhão da realidade? É que o Maranhão só tem
11. 199 policiais militares, que o governo enganou 3.200 homens,
homens e mulheres que fizeram concurso da Polícia Militar e não
foram nomeados. Ou melhor, ele só nomeou 1.214, 1.850 ficaram
aguardando uma nomeação que não veio, nós aprovamos nesta Casa no
orçamento para 2019 a possibilidade da nomeação de 2 mil novos
homens e isso não foi feito. Ele só nomeou 133 novos policiais militares
e ainda aguardam a nomeação 1.750 policiais militares e mais aqueles
que fizeram o curso e estão sub judice. Estão aguardando a nomeação
1.750 policiais militares e mais sub judice. Então esse é o Maranhão da
realidade, não da propaganda dizendo que tem 15 mil policiais militares
no Estado do Maranhão. Qual é o Maranhão da propaganda? É o
Maranhão da propaganda dizendo que as contas estão equilibradas,
mas é um governo que aumentou os impostos três vezes, é um governo
que não diminuiu a quantidade de secretarias, não diminuiu a
quantidades de cargos comissionados e não concede reajuste aos
servidores públicos do Estado do Maranhão. Com raríssima exceção.
Para alguns professores, por obrigação da lei, ele concedeu um reajuste
de 17%, 80% dos professores só tiveram reajuste de 5%, e mais, mente
para o Brasil dizendo que o estado do Maranhão paga o melhor salário
aos professores e é o melhor salário de professores de todo o Brasil, e
que, na verdade, não é o teto de R$ 6. 300, na verdade, não é o piso é
o teto de R$ 6.300, o teto de professores, alguns professores recebem
R$ 6.300, 20% dos professores que estão na carga horária de 40 horas,
só recebem R$ 2.800, esse é o piso dos professores de 40 horas, mas,
a bem da verdade é que o governador Flávio Dino só reajustou em 17%
para alguns poucos professores, 80% dos professores do estado do
Maranhão, só tiveram reajuste de 5%. Então, essa é a realidade que o
governador Flávio Dino tenta maquiar com o dinheiro público, fazendo
propaganda mentirosa, propaganda enganosa que são os índices, os
números trazidos pelo Valor Econômico e são números reais trazidos
pelo IBGE, mas vejam só, o governador Flávio Dino, em uma matéria
principal na revista Veja, e nós ficamos sem entender se ele está na
revista Veja, porque ele deixou de pagar ou o Brasil começa a conhecer
o Maranhão de verdade, e a casa começa a cair para Flávio Dino, a casa
começa a cair para Flávio Dino, porque mostra o que oscilou no governo
comunista, no IDH, ele falava tanto em Mais IDH que ele não dá mais
nenhum pio no IDH. Nós estamos investigando, averiguando denúncias
de corrupção, de fraude e de máfia no Mais IDH. De corrupção, de
máfia, de corrupção nas ‘Ruas Dignas’. Já temos informações, fotos,
denúncias, levantamentos de ‘Ruas Dignas’ feitas por Associações não
só no Centro urbano de São Luís, mas também na zona rural. E já
estamos concluindo esse levantamento para trazer à Tribuna desta
Casa bem como também ao Ministério Público. Piorou as contas
públicas, que o governo não reduziu a quantidade de Secretarias e
aumentou a quantidade de cargos comissionados em detrimento dos
aprovados nos concursos públicos. Ele não nomeou os aprovados no
concurso público da Aged, do Iprev, Polícia Militar, Polícia Civil. Mas
não tem dinheiro, não tem dinheiro para nomear os aprovados em
concursos, mas tem dinheiro para nomear em cargos comissionados,
nomear apaniguados ligados ao Partido do governador. Prova disso que
denunciamos nesta Casa e o Governo do Estado continua calado. A
farra de supersalários na Caema. E o pior de tudo, denunciamos os
supersalários, a farra de salários na Caema e o advogado que ganhava
R$ 51 mil na Caema foi promovido a diretor da Caema. Vejam só o
absurdo. Nós denunciamos, o governo continua calado e o governo
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promoveu ao diretor da Caema, o advogado que ganhava R$ 51 mil na
Caema. Vejam só o absurdo. E o Governo do Estado continua calado,
não dá um pio. Pianinho, caladinho. Eu estou só esperando aqui o
Governo do Estado ou alguém da base do governo para tratar dessa
grave denúncia, desse escândalo. Pessoas ligadas ao PCdoB na Caema,
mamando, mamando nas tetas do governo. Mamando. Mamando nas
tetas do governo. E o governo não reduz a quantidade de Secretarias,
mas tem dinheiro para estar nomeando em cargos comissionados
permanentemente. Além da Revista Veja, hoje saiu uma matéria no The
Intercept Brasil, aquele mesmo que o deputado Zé Inácio está querendo
condecorar aqui na Assembleia. O jornalista Valder Verde, vi no World,
que o deputado Zé Inácio está querendo homenagear com a Medalha
Manuel Beckman, desceu a ripa! Desceu a ripa em Flávio Dino. Era a
possibilidade de esquerda no Brasil, o The Intercept Brasil desceu a
lenha, desceu a ripa no governador Flávio Dino. E olha a matéria, olha
o título: Como a grana da China desaloja pobres no Maranhão com
o aval do comunista governador Flávio Dino. O poderio chinês, a
grana chinesa, o dinheiro chinês manda no Maranhão, manda no
governador Flávio Dino, mas por que será? Será se foi utilizado em
campanhas eleitorais tanto do governador como de seus aliados
políticos? Com a palavra, o governador Flávio Dino. Mas, senhoras e
senhores, só para solicitar a aprovação do requerimento, nós estamos
solicitando ao Governo do Estado e à Secretaria de Estado de Gestão e
Patrimônio que possam mandar as informações para esta Casa sobre
os motivos pelos quais não foi cumprida a Lei Federal nº 13.954/2019,
que trata da restruturação da carreira militar e dispõe sobre o sistema
de proteção social dos militares no que diz respeito ao cumprimento
da redução da alíquota de contribuição de 11% para 9,5% prevista
para serem implantados desde 1º de janeiro de 2020. Então, com a
palavra, o Governo do Estado e a Secretaria de Gestão para que possam
mandar para esta Casa as informações e os motivos pelos quais a Lei
Federal nº 13.954 não foi cumprida até agora, uma lei que beneficia os
policiais militares e bombeiros do estado do Maranhão. Então, mais
uma vez, ocupo a tribuna da Assembleia para defender os policiais
militares, os policiais civis e o Corpo de Bombeiros do Estado do
Maranhão, na tarde de hoje, em defesa dos policiais militares e do
Corpo de Bombeiros para que o Governo do Estado faça cumprir a Lei
nº 13.954 que reduz a alíquota de contribuição de 11% para 9,5% dos
policiais militares e Corpo de Bombeiros do Estado do Maranhão.
Então, solicitamos a benevolência da Mesa para que a Mesa possa
aprovar um requerimento simples para que o Governo do Estado e a
Secretaria de Gestão simplesmente informem à Assembleia os motivos
pelos quais ainda não foi cumprida a lei federal que estabelece uma
redução da alíquota da previdência da Polícia Militar e do Corpo de
Bombeiros de 11% para 9,5%. É o que tinha para o momento, senhor
presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota o deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Indeferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido o requerimento. Requerimento n.º 057/2020, de
autoria da deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Como vota o deputado
Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Deferido.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Questão de Ordem. Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Enquanto eu estava descendo, não deu para falar ainda durante a
tramitação da matéria, o Requerimento nº 048/2020. Então, como não
deu tempo, eu aproveito agora para pedir a V.Ex.ª que possa colocar na
Ordem do Dia, para que nós possamos consultar o Plenário na sessão
de amanhã, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, vai estar na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimento nº 060, de autoria da deputada Daniella Tema (lê). Como
vota o deputado Roberto Costa?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Além do que foi transferido. Inclusão na Ordem do
Dia da Sessão Ordinária de terça-feira, 18 de fevereiro. Além do que foi
transferido da sessão de hoje, os requerimentos nº 062, de autoria da
Deputada Helena Duailibe; nº 063, de autoria do Deputado Wellington
do Curso; Requerimento nº 064, de autoria do Deputado Wendell Lages,
Requerimento nº 065, de autoria do Deputado Pará Figueiredo;
Requerimento nº 066, de autoria do Deputado Dr. Yglésio.

V -GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO –  Está inscrito o Deputado Dr. Yglésio, por trinta minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Senhoras e Senhores, Senhor Presidente, subo à tribuna para
destacar quatro pontos aqui do pronunciamento. O primeiro ponto,
que é um dos mais importantes, é rebater aqui e comunicar à Casa, que
protocolamos um Requerimento, em regime de urgência, para manifestar
o repúdio às afirmações caluniosas do deputado federal, estadual, por
São Paulo, Kim Kataguiri, que cresceu na política às custas da
disseminação de fake news, nesse movimento chamado de MBL Brasil,
que, na verdade, é um movimento que vem de maneira recorrente,
distorcendo fatos, o Kim Kataguiri é um desses expoentes, desse tipo
de nova política, que tanto envergonha quem de fato busca uma
representação correta do povo e no caso aqui a Assembleia Legislativa
manifesta por meio da sua Presidência, um repúdio a esse cidadão que
foi eleito por São Paulo que chegou a retirar a postagem, mas, em
nenhum momento, Presidente, ele teve a dignidade de se retratar, que
quando nós temos um erro de tal monta que atinge aí de morte a honra
de uma instituição, como a Casa do Povo do Maranhão, seria necessária
a retratação. A Procuradoria foi acionada e já está tomando as medidas
cabíveis. Ao Deputado Kim, o nosso repúdio e que ele aprenda a se
portar, de fato, como parlamentar, que uma das primeiras funções é
justamente comprovar a veracidade das afirmações que têm muito
peso. Recebi mesmo, apagada a postagem, vários prints em grupos de
WhatsApp tentando disseminar essa mentira, portanto ela foi
obviamente desmascarada. O segundo ponto aqui que a gente vem falar
é com muita preocupação o que está acontecendo na Universidade
Ceuma, no curso de Medicina da instituição, eu fui procurado por um
grupo de alunos que trouxe uma série de reclamações que serão todas
encaminhadas, mediante um pedido de informações à instituição.
Primeiro, houve a mudança do método avaliativo, eles substituíram o
PBL pelo TBL, em alguns momentos. E a verdade é que nenhum
desses métodos na sua essência ele está sendo cumprido. Os alunos
não estão tendo aula na grande maioria dos momentos em que deveriam
ter aula. É óbvio que uma transição de modelo educacional, ela demanda
tempo, mas, acima de tudo, empenho dos professores. Desde a mudança
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da reitoria, onde o professor Saulo foi substituído pela Reitora Cristina
Nits, que a gente trouxe inclusive informações aqui de discriminação
contra um professor da instituição muito antigo, o professor Amazonas,
desde esse momento entrou em colapso o curso de Medicina. O
coordenador do curso, o professor Ivan Figueiredo, deputada Thaiza,
ele foi afastado, uma série de professores históricos foram afastados
pela simples ótica do lucro na instituição. Os professores que já tinham
salários melhores foram demitidos e substituídos muitas vezes por
pessoas sem qualquer experiência em docência. E é óbvio que isso
periclita a sociedade. No momento em que você forma um médico com
uma formação deficitária você está colocando um profissional à
disposição da sociedade que tem uma probabilidade maior de errar.
Então vou listar aqui algumas das demandas dos alunos e das denúncias.
Demitiram médicos especialistas e colocaram outros profissionais de
outras áreas, não médicas, para dar aula. Biólogos para dar cadeiras
que eles nunca nem viram, por exemplo, o que é um absurdo. Com total
respeito à profissão de biólogo, do biomédico, mas o tipo de disciplina
que eles estão ministrando eles não têm habilitação para tal. O programa
chamado de PIMBS, que é Interiorização de Medicina Básica, eles
reduziram a quantidade de vans pela metade, dificultando a chegada
dos alunos que já pagam mensalidades da ordem de R$ 9.000,00 para
isso. Então o curso de Medicina começou um processo de sucateamento.
Os professores têm sido retirados das salas de aula, proibidos de
ministrar conteúdo. E por mais que você diga, ‘ah, é uma metodologia
ativa, o PBL, o Problem Based Learning’, isso aí não interfere na
função do professor. Os professores têm ensinado menos e os alunos
estão muito preocupados e não receberam nenhum tipo de treinamento
para essa mudança. A volta às aulas começou com atraso, por quê?
Porque eles demitiram vários professores. Tem ambulatórios que foram
fechados. Os professores não estão tendo aula, por exemplo, de
Endocrinologia, o que é uma temeridade. E até agora eles estão fazendo
contratações, portanto uma verdadeira bagunça no curso do Uniceuma.
No 5º e 7º períodos eles mudaram o método: TBL no 5º e 7º, e o PBL
nos demais. O TBL é uma coisa, é o Team Based Learning, que é onde
eles pegam grupos de alunos e deixam os alunos basicamente fazendo
pesquisas, porém os professores não tiveram treinamento para isso. E
aí o que hoje está vigorando na instituição? A lei do medo, a lei do
silêncio. Os professores com medo de demissão eles estão calados,
eles estão sendo oprimidos pela reitoria do Ceuma. E a gente espera
que a Presidência da Fundação, Dr. Mauro Fecury, o Clovis, eles tomem
providências no sentido de restabelecer os trabalhos normais da
Reitoria. Porque desde que houve essa mudança o curso de Medicina,
no Ceuma, entrou em franca decadência. Os alunos estão perdidos, até
mesmo quem veio transferido de outra faculdade onde o método era o
PBL não conseguem entender que tipo de metodologia está sendo
aplicada no Ceuma. E o pior, chegou uma denúncia aqui que vai ter que
ser apurada. Havia uma turma com 126 alunos para algumas disciplinas,
imagina colocar 126 pessoas na sala e um professor tentar a tirar
dúvidas de alunos nessa condição. E outra coisa que também vai ser
apurada, vai ser feito um pedido de informações, são pessoas da mesma
turma, deputada Thaiza, que pagam valores diferentes, mesmo que são
pagantes integrais. Não estamos falando nem de FIES ou bolsista do
ProUni ou qualquer outro tipo de bolsa. Então a situação dentro do
Uniceuma é extremamente precária. A gente fica muito triste com o que
está acontecendo, foi um curso que foi construído a muitas mãos e
agora parece que nos últimos anos com esse sucateamento aí,
principalmente das políticas de financiamento das instituições de
ensinos superiores, notadamente o FIES e o Prouni, a instituição entrou
em franco colapso. O que acontece é que as mensalidades dos cursos
de Medicina estão sendo utilizadas para tapar buraco e manter os
outros cursos em funcionamento. É isso que, de fato, está acontecendo
porque os outros cursos não estão conseguindo manter turmas
completamente cheias e que deem lucros à instituição. Fora que não
gosta de pagar impostos, você vê aí a sonegação que tem com a prefeitura
e que está em curso uma série de ações judiciais para fazer com que a
instituição pague o que deve. Eles emitem a nota fiscal, mas não
recolhem o ISS, ou seja, São Luís está precisando do imposto, precisa

aumentar a arrecadação para fazer asfalto, para aumentar médicos na
rua, para colocar UBS para funcionar, para fazer política educacional,
mas falta dinheiro porque quem recebe milhões não está
correspondendo. Terceiro ponto aqui do nosso pronunciamento é
discutir essa questão do aumento tarifário como deve ser discutida sob
a ótica propositiva e com dados. Portanto, eu vou apresentar alguns
dados aqui que vão nos levar ao entendimento de onde as coisas chegaram
e por que estão dessa maneira. Primeiro ponto que a gente deve ver é
que 85% da população de São Luís, portanto, quase 900 mil ludovicense
utilizam transporte público; 15% do restante, em torno aí de 170 mil
pessoas, dispõem de veículos particulares, sejam carros e motos, só
que aí existe um contrassenso espacial. E o que é? Esses 15 % de carros
e motos ocupam 70% da área física no estacionamento, ou seja, tem
muita gente no transporte particular que poderia utilizar o transporte
público, mas termina não usando porque há queixas recorrentes quanto
à questão da qualidade de transporte. Quando se fala na mobilidade
urbana, primeiro ponto é a gente saber que ela atinge todos os cidadãos,
a quem tem problemas de locomoção, quem não tem. A mobilidade está
completamente relacionada à forma de a gente viver, ela precisa ser
encarada como uma matéria que nos leva a ter qualidade de vida,
deputada Mical, e hoje existe uma série de problemas, existe, por
exemplo, referente aos carros de lotação que são aqueles que em geral
saem dos bairros e não têm nenhum tipo de fiscalização. As pessoas
não têm segurança, eles não são tributados, por exemplo, pela
prefeitura, ou seja, são pessoas que estão exercendo serviços, mas não
estão contribuindo com impostos para o município de São Luís, o que
começa a gerar uma concorrência inclusive com o transporte público.
Se eu posso pagar quatro reais para ir num carro com ar-condicionado,
com mais três ou quatro pessoas, porque que eu vou pegar um ônibus
sem ar-condicionado em uma parada de ônibus que não está
adequadamente aparelhada para dar o mínimo de conforto ao cidadão?
Então, há um crescimento desses carros de lotação somados com os
aplicativos de transporte e isso fez com que o sistema público de
transportes por ônibus perdesse cerca de dois milhões de passagens,
dois milhões de passageiros quando a gente computa pela ótica da
passagem. Portanto, existe uma redução da ordem de 20%. O transporte
de ônibus equivale, do ponto de vista de capacidade de levar pessoas,
de transportar, cada ônibus corresponde a 12 carros, a 15 carros na
verdade, e ele possui cerca de 12 metros de comprimento, os
biarticulados são maiores. Aí você vê um ônibus que equivale a 15
carros, que possui 12 metros, esses 15 carros em fila ocupam 200
metros, ou seja, olha a discrepância de ocupação do espaço que a gente
está tendo aqui dentro da cidade, e aí o resultado inequívoco disso é
uma paisagem urbana com perfil caótico que dificulta a vida das pessoas,
que aumenta os tempos de deslocamento, que faz com que as pessoas
consumam mais combustíveis, porque um carro que está andando com
uma marcha reduzida, ele tem um consumo maior do que um veículo
que mantém uma velocidade estável e aí, por falar, em velocidade, um
dos pontos principais é a velocidade média dos ônibus, aqui dentro de
São Luís. V. Ex.ªs sabiam que cada ônibus aqui ele trafega em média a
11 km por hora, é extremamente lento, isso faz com que o tempo que
o passageiro tem para esperar numa parada seja maior, e que você
tenha que colocar pelo menos mais 30% de ônibus nas ruas,
simplesmente, porque o transporte demora demais, enquanto o ônibus
em São Luís anda a 11km, um ônibus em São Paulo anda a 18,5 Km, ou
seja, a cada duas viagens, o ônibus de São Paulo consegue fazer mais
uma. Então é óbvio que a gente tem uma frota que está dimensionada,
mas essa frota não consegue atingir um resultado final, que é transportar
o passageiro, em tempo hábil e da forma que precisa com segurança. Só
para efeito de comparação, nós vamos ter aqui, eu vou mostrar essa
tabela, São Paulo, há 786 km de corredores, Rio de Janeiro 299, quando
a gente vai aqui para o Nordeste, vamos falar um pouco aqui da realidade
nordestina, Fortaleza tem 98km. São Luís, dados de 2018, mostra que
só tem 11km de corredor, e aí foi feito ainda daquela forma não pactuada,
que, por exemplo, prejudicou o comércio no São Francisco, muitos
comerciantes reclamam do que aconteceu dali e aí as pessoas precisam
nesse momento de construção de política pública e transporte é uma
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política pública, é um direito social, previsto no artigo 6º da Constituição,
mas a gente precisa pactuar essas soluções. E não há, é um outro
detalhe que a gente tem que falar e é necessário enfrentar esta questão
de maneira muito responsável tendo em vista que é uma garantia
constitucional e como direito social, ele deve ser fornecido pelo poder
público, é a questão do subsídio ao transporte, aqui nós temos
verdadeiro pânico quando fala em subsidiar o transporte público e não
pode ser assim porque hoje existe uma despesa a ser paga, o combustível
subiu, há aumento de funcionários no setor rodoviário, há despesas,
por exemplo, com a colocação de ar-condicionado dentro dos ônibus e
as pessoas precisam ter este conforto nos coletivos. E aí o que acontece?
Se aumenta a passagem é problema, então para não aumentar a passagem,
a gente tem que criar condições para baixar a despesa, baixar o custo do
transporte para gente conseguir reduzir a passagem, porque se aqui em
São Luís, a gente não fizer um investimento público no sistema de
transporte, achar que licitou, que entregou a concessão pública e não
fez nada, nós vamos ter uma passagem cada vez mais cara e nós não
estamos falando só de prefeitura não, a MOB vai aumentar essa semana
o transporte intermunicipal, o Expresso Metropolitano vai equiparar
e ainda vai para 0,20 a mais. A gente não está falando de um problema
só de prefeitura aqui, a passagem vai subir e o Estado do Maranhão
hoje, ao contrário do que foi propagado aí por algumas pessoas
extremamente irresponsáveis, que não vale nem a pena citar aqui, caso
contrário vão dizer que a gente está usando a Assembleia para palanque,
eles foram para rede social para dizer, desafiar, na verdade, o governo
e a prefeitura fazerem uma parceria para reduzir o ICMS do combustível
e do diesel. Ideia brilhante do rapaz, foi colocado, implantado aqui em
São Luís, na região metropolitana desde 2015. A alíquota que era de
18,5% baixou para 18%, foi para 2%. Para vocês terem uma noção isso
equivale... o Estado do Maranhão, o Governo do Estado renuncia
anualmente R$ 30 milhões, são R$ 2,5 milhões por mês de ICMS de
combustível. Ou seja, o Governo do Estado está subsidiando o
transporte público municipal inclusive, então precisa que a Prefeitura
também discuta. Porque a gente quer fazer uma discussão séria sobre
isto aqui. A gente tem que ver o método que vai utilizar para fazer com
que a passagem em todo ano tenha esse nível de impacto. Porque
realmente para um pai de família que ganha um salário mínimo, um
aumento, por exemplo, de 18 a 20 reais por mês no custo dele com
transporte é muito. Porque vocês viram, a carne aumentou mais de
35%, hoje quem tem condição de colocar um bife na sua mesa com um
salário mínimo não existe praticamente. A pessoa está comendo ovo
dentro de casa porque tem que escolher, se come ou se paga passagem.
E, é claro, vem um aumento como esse e assusta todo mundo. Aí a
gente tem que fazer o quê? A gente tem que discutir. A gente não pode
só apontar culpado. O culpado não é a Prefeitura de São Luís de
maneira isolada, o culpado não é o Governo do Estado, o culpado não
é o empresariado, o culpado não é o Sindicato dos Rodoviários, a gente
tem que sentar em uma mesa e discutir de fato uma solução para isso
aqui. As empresas de aplicativos, dona UBER veio para cá, dona 99,
uma série de empresas de aplicativos ganhar dinheiro em São Luís,
muito dinheiro e não deixam um centavo de ISS, deputado Edivaldo
Holanda, aqui dentro da nossa cidade. Eu tive uma conversa com o
secretário de Fazenda e ele me disse que a gente tem a possibilidade,
quando fizer a cobrança dessas empresas para cá, de arrecadar mais de
R$ 1 milhão por mês com o ISS dessas empresas e fazer investimento
no sistema de transporte, porque é isso que precisa. A gente tem que
chegar um momento e dizer: ‘Vamos sentar todo mundo, porque senão
vai quebrar’. Não serve a ninguém deixar as empresas de transporte
quebradas, porque vai desempregar pai e mãe de família, vai reduzir
geração de renda no Estado, vai dificultar para todo mundo, vai reduzir
plano de saúde, vai reduzir empresa de Vale Refeição, vai diminuir
consumo de supermercado. Isso aqui é uma roda que está toda conectada
e a gente precisa ter esse entendimento. Então precisa sim. Tem fundo
para educação, tem fundo para saúde, tem fundo de segurança pública
e a gente não quer fazer um fundo para transporte para fazer
investimento? A gente tem que discutir isso sim. Chegou a hora. Chegou
a hora, senão vai gestão atrás de gestão, quem vier depois do prefeito

Edivaldo vai ficar com essa palhaçada, que nem eles vão para rede
social falar ‘que isso não vai mais acontecer’, mas me aponte como?
Diga como você vai resolver, cara? É fundamental a gente discutir as
coisas na seriedade. A população não aguenta mais mentira. As pessoas
estão cansadas de não entendimento dos problemas. Outras alternativas
que existem: redesenhar as linhas de transporte na cidade. É
importantíssimo fazer isso. Hoje a gente tem linhas em bairros que
têm pouquíssima ocupação, que você poderia pegar essas linhas
alimentadoras e otimizar e a partir do momento que otimiza você
coloca ônibus na quantidade que precisa, reduz o custo e isso mantém
a tarifa. É óbvio. São coisas que são necessárias. A gente não pode
viver mais sem um plano de mobilidade urbana decente, integrado, que
respeite a economicidade e a sustentabilidade em longo prazo. Até
porque quanto mais ônibus na rua mais poluição, pior a qualidade do
ar, mais barulho, mais engarrafamento, piora na vida do cidadão. Investir
estrategicamente, esse recurso do asfalto, ir para todas as vias onde
passa ônibus, tem que estar um tapete para o ônibus não quebrar, para
não atrasar a chegada da dona Maria ao trabalho, para não aumentar o
custo de revisão dos ônibus, para não ser repassado na tarifa, porque
a gente tem que encontrar fonte de financiamento, a gente tem que
encontrar meios de resolver essa confusão. Então, uma das coisas que
a gente propõe é a criação de um Fundo Municipal de Transporte a ser
financiado por esse ISS, esses aplicativos de transporte e outras receitas
inclusive, destinação de emenda parlamentar, emenda inclusive dos
vereadores de São Luís. O benefício do ICMS, como já foi falado aqui,
gera uma renúncia de R$2,5 milhões por mês. O Governo do Estado já
subsidiou transporte em São Luís, na Ilha, em R$ 30 milhões por ano.
A gente precisa discutir com a prefeitura e é este o momento. Como eu
já falei antes, até a sexta-feira, a MOB deve anunciar a equiparação da
tarifa, porque só assim ela consegue participar do sistema de integração.
Então, ela precisa fazer essa equiparação, mas, infelizmente, mesmo
com o subsídio que o Governo faz, a MOB precisa porque, senão,
você não consegue entrar no sistema do bilhete único. Então, eram
essas as ponderações que a gente tinha para fazer sobre transporte e
agora a gente passa aqui para a parte boa, que é o momento de muita
felicidade. O presidente Othelino assinou hoje a promulgação do projeto
de resolução legislativa de nossa autoria, que inclusive partiu aqui.
Nós fizemos uma melhoria no projeto de uma ideia inicial que foi
trazida a esta Casa pela deputada Nina Melo, que na época fez um
projeto legislativo para criar a Comissão de Turismo na Assembleia, e
o que nós verificamos? Turismo e cultura andam juntos. Você ter uma
comissão apenas para discutir a parte do turismo talvez fosse empregar
excesso de recurso à pena matemática. Então, a gente juntou ambas e
foi promulgada hoje pelo presidente a Comissão de Turismo e Cultura
da Assembleia Legislativa. Amanhã estará publicada, está em vigor e
onde tem sido anunciada, no interior do Maranhão, em Carolina, em
Imperatriz, tem sido objeto de muita comoção, inclusive. Presidente
Othelino estava me contando, deputado Marco Aurélio talvez seja
capaz de dar o testemunho na verdade de um cidadão, na Assembleia
em Ação, em Imperatriz, que se emocionou porque viu a possibilidade
de toda aquela região ali, Região Tocantina, sul do Maranhão, em Balsas
foi a mesma coisa, de eles terem um olhar carinhoso para as suas
potencialidades. O turismo na Bahia é uma atividade que gera pelo
menos 6% do PIB do estado. O Maranhão tem que caminhar nesse
sentido, porque nós somos um estado bonito, nós somos um estado de
belezas naturais, de pessoas acolhedoras, de pessoas que precisam de
fato cada vez mais construir suas vidas. E a atividade econômica, a
cultura, essa coisa lúdica é fundamental para a vida da gente. Então,
estou muito feliz com isso, é um momento que quando a gente consegue
contribuir para a estruturação de uma Casa, como a Casa do Povo, é
uma memória muito boa que a gente vai carregar para a vida, é um dia
muito especial. Agradeço a cada colega que nos apoiou nesta missão e
divido com todos essa vitória. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar Democrático, Deputado
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Vinícius Louro. Declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, Deputado
Fernando Pessoa. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão.
Deputado Marco Aurélio. Deputado Marco Aurélio, por quinze
minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados,
senhoras deputadas, imprensa, galeria, todos que acompanham a
transmissão desta Sessão. Nesta tarde, eu venho destacar, Presidente,
com grande alegria, a realização do “Assembleia em Ação”, na nossa
querida capital Imperatriz. Na última sexta-feira, Imperatriz e a região
Tocantina passaram a ser a sede do Poder Legislativo Estadual do
Maranhão e em uma ação muito forte. Em uma ação com grande
representatividade política e social, Imperatriz sediou esse grande
acontecimento, um grande fato político que trouxe uma grande integração
de nossa região, sob a liderança do Presidente Othelino com participação
de mais da metade dos parlamentares desta Casa, com grande
representatividade dos municípios da região, prefeitos, os vereadores,
lideranças classistas, a população representada ali. Tivemos um grande
evento, o “Assembleia em Ação” que foi idealizado pelo Presidente
Othelino e aprovado por esta Casa, consegue cumprir muito bem a sua
função, o seu papel, ao qual foi pensado e integra todo Maranhão. A
representatividade nesta “Assembleia em Ação”, nesta edição, depois
de ter iniciado em Balsas, depois de ter feito uma grande atividade em
Timon, em Trizidela do Vale, em Imperatriz chegou em seu ponto mais
alto. Um evento grande, um evento forte, um evento que reverbera pra
todo estado do Maranhão, com a condução do Presidente Othelino
com toda esta Casa que, nesses últimos meses, pôde se dedicar na
preparação, na elaboração e na execução desse projeto, faço questão de
parabenizar servidores desta Casa, a exemplo do ex-Deputado Rubens
Pereira, a equipe do Cerimonial, a equipe que ministrou as palestras, o
Bráulio sobre o processo legislativo, o Anderson falando de toda a
parte do processo legislativo e também outras partes que foram
abordadas pelo Anderson e o doutor Antino que falou muito bem com
atenção de toda a plateia, sobretudo, de lideranças políticas, sobre as
mudanças na legislação eleitoral. Palestras de alto nível, mas um dos
pontos mais altos, Presidente, do “Assembleia em Ação”, em
Imperatriz, foi justamente a participação, a participação das lideranças
trazendo as suas reivindicações, trazendo apontamentos importantes
da nossa região com a representatividade de cada um. Nós ficamos
imensamente felizes com o grande evento que mobilizou toda a Região
Tocantina com as lideranças locais, mas mobilizou lideranças de todas
as partes do Maranhão a partir dos parlamentares que lá estiveram. Eu
faço questão de agradecer não só em meu nome, mas também em nome
do nosso querido anfitrião deputado Rildo Amaral, do nosso querido
anfitrião deputado Antônio Pereira que não pôde estar em função da
condição de saúde da sua esposa, do querido anfitrião deputado Pastor
Cavalcante, porque nós nos sentimos muito prestigiados com as
presenças de todos que lá estiveram. Faço questão de agradecer
nominalmente, Presidente, ao senhor deputado Othelino Neto, ao
deputado Adelmo Soares, ao deputado Ariston, ao deputado Arnaldo
Melo que esteve lá na noite de quinta-feira a quem nos solidarizamos
pela perda que teve do seu irmão, ao deputado Ciro Neto que lá esteve,
deputada Daniella Tema, deputada Cleide Coutinho, deputada Helena
Duailibe, nosso agradecimento, o deputado Ariston já mencionei,
deputado Fernando Pessoa, deputado Glalbert Cutrim, deputado Neto
Evangelista, deputado Pastor Cavalcante um dos nossos anfitriões,
deputado Professor Marco Aurélio, que me senti muito feliz com a
presença de todos, o deputado Ricardo Rios, deputado Rildo Amaral
anfitrião, deputado Roberto Costa, deputado Vinícius Louro, deputado
Wellington do Curso, deputado Zé Inácio, deputado Zito Rolim. Faço
questão de agradecer nominalmente, porque foi muito importante para
todos nós termos essa representatividade, essa integração de toda a
Assembleia Legislativa com a nossa cidade de Imperatriz, Presidente.
Fico muito feliz, fico muito honrado e com certeza Imperatriz viu mais
uma grande edição, presenciou e participou de mais uma grande edição
do Assembleia em Ação. Deputado Glalbert, passo a palavra a V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (aparte) -
Já ia lhe perguntar se era tempo da liderança ou se era do bloco? Mas
já lhe agradeço o aparte, deputado Marco Aurélio. E aproveito aqui a
oportunidade para agradecer a V. Ex.ª, assim como o deputado Rildo,
deputado Pastor Cavalcante, deputado Antônio Pereira que são lá da
Região Tocantina, e especificamente V. Ex.ª, o deputado Rildo e o
deputado Antônio são mais lá em Imperatriz onde sediou a 4ª edição
do Assembleia em Ação. Agradeço V. Ex.ª pela acolhida na cidade. E
das quatro edições eu acho que a edição que mais impactou uma região
foi a última, lá em Imperatriz. A gente viu muita gente interessada em
fazer parte. Além do sucesso que está sendo, e que foi lá em Imperatriz,
está sendo o Assembleia em Ação por onde a gente está passando, eu
fiquei muito feliz, deputado professor Marco Aurélio, de poder ver
que a sua pré-candidatura a prefeito daquela cidade está de vento em
poupa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado.

O SENHOR DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - E a gente
que rodou por alguns lugares da cidade deu para perceber da leveza do
seu nome e da grande expectativa que a população tem em torno da sua
pré-candidatura. Então, eu aproveito aqui para parabenizar V.Ex.ª
duplamente pelo sucesso da sua campanha e tenho certeza de que, no
mês de outubro, nós vamos ter uma surpresa muito boa e, se Deus
quiser, vamos poder novamente aqui dar a V.Ex.ª os parabéns.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Obrigado, deputado Glalbert. Presidente, finalizo a minha fala
agradecendo a todos que participaram, agradecendo a todos os
servidores da Assembleia que puderam se dedicar e ajudar na elaboração
e execução de um grande evento, agradecendo a todos da nossa região
que puderam prestigiar e contribuir para o sucesso desse grande evento
que, com certeza, senhor presidente, cumpre o seu papel de aproximar
cada vez mais o Parlamento Estadual do povo do Maranhão. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores
deputados, membros da galeria, membros da imprensa. Venho à tribuna,
nesta tarde de segunda-feira, registrar algumas reivindicações que foram
feitas na região limítrofe entre São José de Ribamar e São Luís, mais
precisamente no bairro Alvorada, Jardim Alvorada, cujos moradores
reivindicam melhores condições de infraestrutura, uma melhoria na
qualidade de vida, aquela região que até então está esquecida. Registro
aqui, senhor presidente, que, no dia 10 de novembro de 2019, eu estive
com o projeto “deputado em sua casa” e pude conversar com vários
moradores como o Arão Sena, o Iran Rodrigues e a Elenilda, dentre
vários outros moradores. Imagens da reunião foram postadas nas
minhas redes socais, que registram o nosso compromisso com aquelas
pessoas. Após essa reunião no dia 10 de novembro de 2019, dialoguei
com a prefeitura municipal, o prefeito Eudes, o secretário Hilário, o
secretário Tiago e explicava a importância de se dar uma atenção especial
àquela região da nossa grande ilha. Ao me reunir com o prefeito, no dia
26 de dezembro, naquele período em que muitos estavam de recesso,
aqui estão as imagens para comprovar essa reunião, o prefeito Eudes
se comprometeu a fazer um orçamento. Hoje o prefeito atendeu mais
uma vez a minha ligação e me informou que o custo daquela obra
ultrapassa R$ 850 mil. Eu informava mais uma vez ao prefeito a
importância de se fazer essa obra de infraestrutura, pois aquelas pessoas
têm direitos que precisam ser respeitados. Várias reivindicações foram
realizadas por aqueles moradores, nas últimas semanas, e como resposta
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a todas estas reivindicações, a esse histórico de luta, o prefeito se
comprometeu ao telefone não comigo, mas com essas pessoas, com
esses cidadãos, com essas cidadãs que, após o carnaval, imediatamente
após o carnaval, no início do mês de março, as obras começarão a ser
realizadas. Eu pedi a ele uma programação. Ele não pôde me passar
uma previsão concreta, mas me disse que iniciará os trabalhos com o
trecho onde são utilizadas as vias para os ônibus, ou seja, as ruas, as
avenidas por onde passam os ônibus. Esse será o foco inicial. Em
seguida, as ruas paralelas e transversais. Senhor presidente, faço aqui
esse registro como forma de demonstrar àquelas pessoas, que as
reclamações, que os clamores, que as reivindicações delas estão sendo
vistas, e nós estamos aqui lutando para que o direito daqueles cidadãos
que residam na Alvorada, naquela região limítrofe entre São Luís e São
José de Ribamar, para que esses direitos não sejam esquecidos, para
que esses direitos sejam respeitados. Aproveito ainda a oportunidade
para registrar um fato que já nos manifestamos pelas redes sociais, que
é o aumento na tarifa de ônibus, aqui na cidade de São Luís, convocamos
uma audiência pública para quarta-feira, às 13h30, com a presença de
todos os órgãos, órgãos de fiscalização, órgãos de controle, órgãos que
têm responsabilidade pela manutenção, pela qualidade do transporte
público, nós vamos nessa reunião, nessa audiência, trazer informações
e buscar encaminhamentos para que o nosso transporte público, não
só em São Luís, mas na ilha, na região metropolitana, seja de qualidade,
seja não apenas de qualidade, mas sobretudo acessível a todos. Na
quinta-feira, vamos fazer também uma audiência pública sobre o ferry,
como retorno das fiscalizações que foram realizadas nos últimos dias,
não apenas eu, mas a deputada Thaiza, o deputado Wellington também
fizeram parte dessa operação, dessa fiscalização, acompanhando todos
os órgãos de fiscalização, e o objetivo é fazer com que existam melhorias
imediatas, já agora para o período de carnaval. Esses são os registros,
Senhor Presidente, e espero com toda a certeza garantir, ao lado de
todos esses agentes, o direito e o pleno exercício desse direito a todos
essas pessoas que merecem nosso respeito, nossa atenção. Muito
obrigado.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não há oradores inscritos.

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

Resumo da Ata da Sétima Sessão Ordinária de Segunda
Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia treze de
fevereiro de dois mil e vinte.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell

Lages.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo

Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutora Helena Duailibe,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Paulo Neto, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino
Neto (em missão institucional), Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante,

Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. O Presidente
declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do
Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi encaminhado
à publicação e concedeu a palavra aos Deputados Wellington do Curso,
Wendell Lages, Roberto Costa, César Pires e Doutora Helena Duailibe.
Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o
Presidente declarou que não havia matéria para deliberação na Ordem
do Dia. Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande
Expediente. Da mesma forma ocorreu no Tempo dos Partidos e Blocos
e no Expediente Final. 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, 17 de fevereiro de 2020.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 112/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1012/2020

Acrescenta o inciso XIII ao art. 30 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, criando a Comissão Permanente de
Turismo e Cultura.

Art. 1º - Acresce o inciso XIII ao art. 30 do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, criando a Comissão
Permanente de Turismo e Cultura e estabelecendo sua competência,
com a seguinte redação:

“Art. 30 - (...)
XIII – Comissão de Turismo e Cultura:
a) desenvolvimento cultural, patrimonial, histórico e
artístico;
b) garantia do exercício dos direitos culturais e a promoção
do livre acesso às fontes da cultura maranhense;
c) o estímulo ao desenvolvimento cultural e turístico, à
valorização e à difusão do conjunto das manifestações
culturais maranhenses;
d) a política de incentivo à regionalização da criação cultural
e de intercâmbio entre as diversas formas de manifestação
cultural do Estado;
e) a política de proteção do patrimônio cultural do Estado,
assim entendidos os bens de natureza material e imaterial
que contenham referência à identidade, à ação e à memória
dos diferentes grupos formadores da sociedade maranhense;
f) política e sistema estadual de desenvolvimento do turismo,
definindo o seu sistema regional e a exploração das
atividades e dos serviços turísticos.

Art. 2º - Dá-se nova redação ao inciso IV, do art. 30, do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
renomeando Comissão Permanente, que deverá ter a seguinte redação:

Art. 30 - (...)
IV - Comissão de Educação, Desporto, Ciência e Tecnologia:
(NR)

Art. 3º - Revogam-se as alíneas “b” e “f”, do inciso XI, e a
alínea “c” do inciso IV, todas do art. 30, do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 4º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
sua publicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o



TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA24
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de fevereiro de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 135/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº   1013/2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Antônio Edinaldo da Luz Lucena.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Antônio Edinaldo da Luz Lucena, natural da Cidade de Santa Luzia, no
Estado do Pará.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de fevereiro de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 136/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1014/2020

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Comandante da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, o Coronel Ismael de Sousa Fonseca.

Art. 1º É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Comandante da Polícia Militar do Estado do Maranhão, o Coronel
Ismael de Sousa Fonseca, natural da Cidade de Aracaju, no Estado de
Sergipe.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em exercício, a
faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 12 de fevereiro de 2020.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 092 / 2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
decorrência do Requerimento nº 006/2020, recepcionado nos termos
do art. 32, § 3º da Constituição do Estado do Maranhão, combinado
com o art. 34 do Regimento Interno e as indicações dos Senhores
Líderes Partidários;

RESOLVE:

CONSTITUIR uma Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI,
composta pelos Deputados, na qualidade de membros titulares: Rafael
Leitoa (PDT-BPUPM), Zé Inácio Lula (PT-BPUPM), Duarte
Junior (PC do B - BPUPM) e Wendel Lages (PMN-BPUPM);
Fernando Pessoa (BLOCO SOLIDARIEDADE-
PROGRESSISTA); Roberto Costa (MDB - BLOCO DE
OPOSIÇÃO) e Hélio Soares (PL - BPD) e pelos Deputados, na
condição de suplentes, Zito Rolim(PDT–BPUPM), Paulo
Neto(DEM-BPUPM), Pará Figueiredo(PSL-BPUPM) e Antônio
Pereira (DEM - BPUPM); Dra. Thaisa Hortegal (BLOCO
SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA); Adriano (PV - BLOCO
DE OPOSIÇÃO) e Leonardo Sá (PL - BD) para  no prazo de 120
(cento e vinte dias) apurar as seguintes irregularidades praticadas por
escolas da rede privada do Maranhão.

· Adoção de sistemas de ensino com venda exclusiva nas escolas;
· Adoção de sistemas bilingues sem prévia justificativa e com

valores acima do mercado;
· Cobranças de taxas genéricas e matérias de uso exclusivo

coletivo;
· Reajustes injustificados no valor das mensalidades.
Publique-se e Cumpra-se.
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO

MANUEL BECKMAN, em 12 de fevereiro de 2020. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia   Martins Rezende  -
primeira secretária. Deputada Dra. Cleide Coutinho - Segunda Secretária

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 093/2020

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com as indicações do Bloco Parlamentar “Unidos pelo
Maranhão” (BPUPM), do Bloco Parlamentar Democrático (BPD), do
Bloco Solidariedade Progressista (BSP) e do Bloco Parlamentar de
Oposição (BPO),

RESOLVE:

Art. 1º -Nomear  os membros das Comissões Permanentes,
seguindo a seguinte composição:

01 – Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares
Suplentes
DEP. RICARDO RIOS (BUPM)      DEP. EDIVALDO HOLANDA (BUPM)
DEP. RAFAEL LEITOA (BUPM)     DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)
DEP. ANTÔNIO PEREIRA (BUPM)             DEP. PASTOR CAVALCANTE
DEP. ZÉ INÁCIO LULA (BUPM)     DEP. ZITO ROLIM (BUPM)
DEP. WENDELL LAGES (BPD) DEP. VINÍCIUS LOURO (BPD)
DEP. RILDO AMARAL (BSP)                       DEP. CIRO NETO (BSP)
DEP. CÉSAR PIRES (BPO)                                        DEP. ADRIANO (BPO)

02 – Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

Titulares                                                 Suplentes
DEP. NETO EVANGELISTA (BUPM)  DEP. ADELMO SOARES (BUPM)
DEP. PASTOR CAVALCANTE                 DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO
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DEP. ZÉ GENTIL (BUPM)  DEP. EDIVALDO HOLANDA (BUPM)
DEP. ARISTON (BUPM)                 DEP. ZITO ROLIM (BUPM)
DEP. HÉLIO SOARES (BPD)              DEP. VINÍCIUS LOURO (BPD)
DEP. CIRO NETO (BSP)         DEP. FERNANDO PESSOA (BSP)
DEP. ADRIANO (BPO)                                DEP. CÉSAR PIRES (BPO)

03 – Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia
Titulares                                                     Suplentes
DEP. DUARTE JUNIOR (BUPM)        DEP. ADELMO SOARES (BUPM)
DEP. ZÉ INACIO LULA (BUPM)          DEP. ARISTON (BUPM)
DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)    DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)
DEP. EDIVALDO HOLANDA (BUPM)          DEP. WENDELL LAGES
DEP. HÉLIO SOARES (BPD)              DEP. WENDEL LAGES (BPD)
DEP. RILDO AMARAL (BSP)   DEP. DRª. HELENA DUAILIBE (BSP)
DEP. CÉSAR PIRES (BPO)                     DEP. RIGO TELES (BPO)

04 – Comissão de Administração Pública, Seguridade
Social e Relações do Trabalho
Titulares                                                         Suplentes
DEP. ZITO ROLIM (BUPM)                 DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)
DEP. ARISTON (BUPM)          DEP. DUARTE JUNIOR (BUPM)
DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)            DEP. FÁBIO MACÊDO
DEP. ZÉ GENTIL (BUPM) DEP. PASTOR CAVALCANTE (BUPM)
DEP. VINCÍUS LOURO (BPD)                 DEP. HÉLIO SOARES (BPD)
DEP. DRª. HELENA DUAILIBE (BSP)       DEP. FERNANDO PESSOA
DEP. ADRIANO (BPO)                                DEP. CÉSAR PIRES (BPO)

05 – Comissão de Saúde
Titulares                                                              Suplentes
DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO (BUPM)         DEP. ADELMO SOARES
DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)                      DEP. EDSON ARAÚJO (BUPM)
DEP. ANTÔNIO PEREIRA (BUPM)      DEP. ZÉ INÁCIO LULA (BUPM)
DEP. ARISTON (BUPM)                  DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)
DEP. VINICIUS LOURO (BPD)                    DEP. WENDEL LAGES (BPD)
DEP. CIRO NETO (BSP)                 DEP. DRª. HELENA DUAILIBE (BSP)
DEP. ARNALDO MELO (BPO)                                  DEP. ADRIANO (BPO)

06 – Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento
Regional
Titulares                                                                       Suplentes
DEP. FELIPE DOS PNEUS (BUPM)  DEP. ANTÔNIO PEREIRA (BUPM)
DEP. PAULO NETO (BUPM)                           DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)
DEP. ZITO ROLIM (BUPM)                       DEP. EDSON ARAÚJO (BUPM)
DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO            DEP. FÁBIO MACÊDO (BUPM)
DEP. HÉLIO SOARES (BPD)                         DEP. WENDEL LAGES (BPD)
DEP. DRª. HELENA DUAILIBE (BSP)      DEP. RILDO AMARAL (BSP)
DEP. ARNALDO MELO (BPO)                             DEP. RIGO TELES (BPO)

07 – Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
Titulares                                                               Suplentes
DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)    DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO (BUPM)
DEP. ZÉ INÁCIO LULA (BUPM)     DEP. FELIPE DOS PNEUS (BUPM)
DEP. DUARTE JUNIOR (BUPM)               DEP. RICARDO RIOS (BUPM)
DEP. FÁBIO MACÊDO (BUPM)                         DEP. ZÉ GENTIL (BUPM)
DEP. WENDEL LAGES (BPD)                         DEP. LEONARDO SÁ (BPD)
DEP. FERNANDO PESSOA (BSP)                           DEP. CIRO NETO (BSP)
DEP. RIGO TELES (BPO)                             DEP. ARNALDO MELO (BPO)

08 – Comissão de Obras e Serviços Públicos
Titulares                                                          Suplentes
DEP. FÁBIO MACÊDO (BUPM)       DEP. ANTÔNIO PEREIRA (BUPM)
DEP. PAULO NETO (BUPM)           DEP. DUARTE JUNIOR (BUPM)
DEP. PASTOR CAVALCANTE           DEP. MICAL DAMASCENO(BUPM)
DEP. FELIPE DOS PNEUS (BUPM)      DEP. RAFAEL LEITOA (BUPM)
DEP. LEONARDO SÁ (BPD)                  DEP. VINÍCIUS LOURO(BPD)
DEP. DRª. HELENA DUAILIBE                        DEP. RILDO AMARAL
DEP. ARNALDO MELO (BPO)                     DEP. CÉSAR PIRES (BPO)

09 – Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares                                                               Suplentes
DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO (BUPM)         DEP. ANTÔNIO PEREIRA
DEP. ADELMO SOARES (BUPM)                    DEP. DUARTE JR. (BUPM)
DEP. RAFAEL LEITOA (BUPM)                  DEP. PAULO NETO (BUPM)

DEP. ZÉ GENTIL (BUPM)                             DEP. RICARDO RIOS (BUPM)
DEP. LEONARDO SÁ (BPD)                            DEP. HÉLIO SOARES (BPD)
DEP. RILDO AMARAL (PSDB)            DEP. FERNANDO PESSOA (BSP)
DEP. RIGO TELES (BPO)                             DEP. ARNALDO MELO (BPO)

10 – Comissão de Ética
Titulares                                                           Suplentes
DEP. ZITO ROLIM (BUPM)       DEP. EDIVALDO HOLANDA (BPUPM)
DEP. RICARDO RIOS (BUPM)       DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)
DEP. EDSON ARAÚJO (BUPM)             DEP. RAFAEL LEITOA (BUPM)
DEP. ZÉ GENTIL (BUPM)                       DEP. ZÉ INÁCIO LULA (BUPM)
DEP. VINICIUS LOURO (BPD)             DEP.  DR. LEONARDO SÁ (BPD)
DEP. FERNANDO PESSOA (BSP)                          DEP. CIRO NETO (BSP)
DEP. CÉSAR PIRES (BPO)                               DEP. ADRIANO (BPO)

11 – Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares                                                                   Suplentes
DEP. WENDELL LAGES (BUPM)                          DEP. ARISTON (BUPM)
DEP. PAULO NETO (BUPM)             DEP. CARLINHOS FLORÊNCIO
DEP. FÁBIO MACÊDO (BUPM)                     DEP. ZITO ROLIM (BUPM)
DEP. ANTÔNIO PEREIRA (BUPM)   DEP. FELIPE DOS PNEUS (PSDB)
DEP. PASTOR CAVALCANTE (BPD)         DEP. LEONARDO SÁ (BPD)
DEP. FERNANDO PESSOA (BSP)                DEP. RILDO AMARAL (BSP)
DEP. RIGO TELES (BPO)                             DEP. ARNALDO MELO (BPO)

12 – Comissão de Segurança Pública
Titulares                                                              Suplentes
DEP. RAFAEL LEITOA (BUPM)                             DEP. ARISTON (BUPM)
DEP. MICAL DAMASCENO (BUPM)              DEP. FELIPE DOS PNEUS
DEP. DR. YGLÉSIO (BUPM)       DEP. PASTOR CAVALCANTE (BUPM)
DEP. DUARTE JUNIOR (BUPM)                       DEP. ZÉ GENTIL (BUPM)
DEP. LEONARDO SÁ (BPD)                            DEP. HÉLIO SOARES (BPD)
DEP. CIRO NETO (BSP)                 DEP. DRª. HELENA DUAILIBE (BSP)
DEP. ADRIANO (BPO)                                          DEP. RIGO TELES (BPO)

Art. 2º - Publique - se e cumpra-se.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de

fevereiro de 2020. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada
Andreia Martins Rezende - 1ª Secretária. Deputada Drª. Cleide
Coutinho - 2ª Secretária.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 064 / 2020

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 432/2019, de autoria do Senhor Deputado
Ciro Neto, que “ que Determina que pessoas feridas em acidentes de
trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço
Móvel de Urgência – SAMU, para hospitais conveniados aos seus
planos de saúde no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda modificativa, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Saúde.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, 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, elaboração do parecer, propondo a sua
redação final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

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

Lei Ordinária  nº 432/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 432/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 17 de  fevereiro de 2020.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio
Deputado Wendell Lages
Deputado Doutor Yglésio

PROJETO DE LEI N° 432 / 2019

Determina que pessoas feridas em acidentes de
trânsito sejam levadas, pelo Corpo de Bombeiros
ou pelo Serviço Móvel de Urgência o SAMU, para
hospitais conveniados aos seus planos de saúde
no Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Art.1º Pessoas acidentadas que possuam plano de saúde
poderão ser encaminhadas, pelo Corpo de Bombeiros ou pelo Serviço
Móvel de Urgência - SAMU, aos hospitais particulares conveniados,
desde que não comprometa a qualidade e agilidade do primeiro
atendimento.

Parágrafo único. O encaminhamento será realizado
quando a vítima ou seu acompanhante manifestar a existência
de plano de saúde conveniado e a identificação imediata de hospital
particular mais próximo que ofereça atendimento de emergência,
ao qual o acidentado tenha direito, na forma do que determina a
Central de Regulação.

Art.2º Quando a identificação do hospital privado for feita
após a entrada do paciente em hospitais da rede pública, o paciente
será transferido assim que seu quadro de saúde permitir e a transferência
for autorizada pelo médico responsável.

Art. 3º O Estado do Maranhão não terá responsabilidade
quanto a quaisquer ônus decorrente do encaminhamento do
paciente ao hospital privado na forma do que dispõe esta Lei.

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

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 367/2019
  

Institui o Estatuto da Inclusão Social e Econômica
das Pessoas com Deficiência do Estado do
Maranhão e dá outras providências.
 

 
TÍTULO I

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
 

Art. 1º. Esta Lei institui o Estatuto da Inclusão Social e
Econômica das Pessoas com Deficiência no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

§1º Este Estatuto é destinado a estabelecer as diretrizes e normas
gerais, bem como os critérios básicos para assegurar a proteção e
promover a inclusão social das pessoas com deficiência, garantindo-
lhes o exercício pleno e em condições de igualdade de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais.

§2º Aplica-se, no que couber, de forma subsidiária, atos
normativos, decretos e a legislação vigente que venha a complementar
a efetividade do presente Estatuto.

§3º Este Estatuto tem por objetivo também fazer o Estado do
Maranhão recepcionar em seu aparato legislativo a soma do mais
moderno conjunto normativo de direito internacional e nacional de
forma a dar estrutura normativa estadual apta a suportar a edição de
políticas públicas, programas, ações além de parcerias público-privadas
voltadas à temática da maior e mais efetiva inclusão das pessoas com
deficiência no mercado de trabalho estadual.

§4º As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais
deste Estatuto tem aplicação imediata, de modo que se buscará, na sua
aplicação, a máxima eficácia dos direitos e garantias nele estabelecidos.

 Art. 2º. É dever dos órgãos e entidades do Poder Público do
Estado do Maranhão, da sociedade, da comunidade e da família
assegurar, com absoluta prioridade, às pessoas com deficiência, o pleno
exercício dos direitos referentes à vida, à saúde, à sexualidade, à
paternidade e à maternidade, à alimentação, à habitação, à educação, à
profissionalização, ao trabalho, à habilitação e à reabilitação, à
previdência social, à assistência social, transporte, cultura, desporto,
turismo, lazer, informação e comunicação, acessibilidade, avanços
científicos e tecnológicos, dignidade, respeito, liberdade e convivência
familiar e comunitária, dentre outros decorrentes da Constituição da
República Federativa do Brasil, da Constituição do Estado do Maranhão
e demais leis esparsas, que propiciem o seu bem-estar pessoal, social
e econômico.

Art. 3º. Para os fins desta Lei, considera-se pessoa com
deficiência aquela que se enquadra no conceito contido na Convenção
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações
Unidas - ONU, disposto no artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, além do
disposto no artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, com as
modificações introduzidas pelo art. 5º, parágrafo 1º, Inciso I, alíneas
“a” a “e”, do Decreto Federal nº 5.296/2004.

TÍTULO II
DOS DIREITOS E DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE

INCENTIVO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DAS
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

CAPÍTULO I
DOS PRINCÍPIOS E DIRETRIZES

Seção I
Dos Princípios

Art. 4º. O disposto neste Estatuto e as políticas públicas de
incentivo à empregabilidade de pessoas com deficiência são regidas
pelos seguintes princípios fundamentais:

I – cidadania;
II - o respeito à dignidade humana inerente à pessoa com

deficiência, sua autonomia individual, incluindo a liberdade de fazer
suas próprias escolhas, e sua independência;

III – repúdio a toda e qualquer forma de discriminação;
IV – valorização, inclusão social, econômica, e promoção da

participação plena e efetiva na sociedade das pessoas com deficiência
no Estado do Maranhão;

V - respeito pela diferença e aceitação da deficiência como
parte da diversidade individual e coletiva da condição humana;

VI - igualdade de oportunidades;
VII – promoção da acessibilidade;
VIII - igualdade entre homens e mulheres;
IX - respeito pela capacidade em desenvolvimento das crianças

e adolescentes com deficiência.
X - promoção de projetos, programas e ações públicas que

incentivem a empregabilidade das pessoas com deficiência no âmbito
do Estado do Maranhão;

XI - reconhecimento do jovem, do adulto e do idoso com
deficiência como sujeitos de direitos universais e agentes construtores
de uma sociedade mais livre, justa e solidária;
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XII - redução da marginalização, das desigualdades sociais e de

mercado entre às pessoas com deficiência e as sem deficiência;
 Art. 5°. O Estatuto da Inclusão Social e Econômica das Pessoas

com Deficiência do Estado do Maranhão, em consonância com o
Programa Nacional de Direitos Humanos e o Plano Nacional dos
Direitos da Pessoa com Deficiência, buscará os seguintes objetivos:

I - desenvolvimento de ações conjuntas entre o Estado e a
Sociedade Civil, de modo a assegurar a plena inclusão da pessoa com
deficiência no contexto socioeconômico e cultural;

II - estabelecimento de mecanismos e instrumentos legais e
operacionais que assegurem às pessoas com deficiência o pleno exercício
de seus direitos básicos que decorrem da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988, Constituição do Estado Maranhão e
demais leis esparsas, propiciando seu bem-estar pessoal, social e
econômico;

III - respeito às pessoas com deficiência, que devem receber
equidade de oportunidades na sociedade, com o reconhecimento dos
direitos que lhes são assegurados.

 
Seção II

Diretrizes Gerais

Art. 6º. O presente Estatuto, em consonância com o Programa
Nacional de Saúde da Pessoa com Deficiência, para a execução da
Política que se propõe, por meio do Poder Público se compromete a
obedecer às seguintes diretrizes:

I – promover e incentivar o pleno exercício de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais por todas as pessoas com
deficiência, sem qualquer tipo de discriminação por causa de sua
deficiência;

II - adotar todas as medidas legislativas, administrativas e de
qualquer outra natureza, necessárias para a realização dos direitos
reconhecidos na presente Política;

III - adotar todas as medidas necessárias, inclusive legislativas,
para modificar ou revogar leis, regulamentos, costumes e práticas
vigentes, que constituírem discriminação contra pessoas com
deficiência;

IV - levar em conta, em todos os programas e políticas, a
proteção e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência;

V - abster-se de participar em qualquer ato ou prática
incompatível com a presente Política e assegurar que as autoridades
públicas e instituições atuem em conformidade com a presente Lei;

VI - tomar todas as medidas apropriadas para eliminar a
discriminação baseada em deficiência, por parte de qualquer pessoa,
organização ou empresa privada;

VII - promoção da qualidade de vida das pessoas com
deficiência;

VIII -  assistência integral à saúde da pessoa com deficiência;
IX -  prevenção de deficiências;
X -  ampliação e fortalecimento dos mecanismos de informação;
XI - organização e funcionamento dos serviços de atenção à

pessoa com deficiência;
XII - capacitação de recursos humanos;
XIII - estabelecimento de mecanismos que acelerem e favoreçam

a inclusão social da pessoa com deficiência;
XIV - adoção de estratégias de articulação com órgãos e

entidades públicos e privados, e com organismos nacionais e
estrangeiros para a implantação destas Políticas Públicas;

XV - inclusão da pessoa com deficiência, respeitadas as suas
peculiaridades, em todas as iniciativas governamentais relacionadas à
saúde;

XVI - viabilizar a participação da pessoa com deficiência em
todas as fases de implementação dessas Políticas, pessoalmente ou
por intermédio de suas entidades representativas e outros fóruns;

XVII - ampliação das alternativas de inserção econômica da
pessoa com deficiência, proporcionando qualificação profissional,
habilitação e reabilitação, de modo a incorporá-la no mercado de trabalho;

XVIII -  garantia do efetivo atendimento das necessidades da
pessoa com deficiência;

XIX - articulação com entidades governamentais e não
governamentais em nível federal, estadual e municipal, visando garantir
a efetividade dos programas. 

XX - realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento de
produtos, serviços, equipamentos e instalações com desenho universal
a serem usados, na maior medida possível, por todas as pessoas, sem
necessidade de adaptação ou projeto específico; que exijam o mínimo
possível de adaptação e cujo custo seja o mínimo possível, destinados
a atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência, a
promover sua disponibilidade e o seu uso e, ainda, a promover o
desenho universal quando da elaboração de normas e diretrizes;

XXI - realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento,
bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive
as tecnologias da informação e comunicação, ajudas técnicas para
locomoção, dispositivos e tecnologias assistivas, adequados a pessoas
com deficiência, dando prioridade a tecnologias de custo acessível;

XXII - propiciar informação acessível para as pessoas com
deficiência a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos
e tecnologias assistivas, incluindo novas tecnologias bem como outras
formas de assistência, serviços de apoio e instalações;

XXIII - promover a capacitação em relação aos direitos
reconhecidos pela presente Lei dos profissionais e equipes que trabalham
com pessoas com deficiência, de forma a melhorar a prestação de
assistência e serviços garantidos por esses direitos.

Art. 7º. A garantia de prioridade estabelecida nesta Lei
compreende, dentre outras medidas:

I - primazia de receber proteção e socorro em quaisquer
circunstâncias;

II - precedência de atendimento nos serviços públicos ou de
relevância pública, junto aos órgãos públicos e privados prestadores
de serviços à população;

III - a prioridade de embarque no sistema de transporte coletivo;
IV - preferência na formulação e na execução das políticas

públicas;
V - destinação de recursos públicos nas áreas relacionadas à

pessoa com deficiência, observadas as disposições constantes da
Constituição Federal, da Constituição do Estado do Maranhão e das
Leis Orgânicas dos Municípios do Estado do Maranhão;

VI - o atendimento da pessoa com deficiência, prioritariamente,
por sua própria família, em detrimento de entidades de abrigamento ou
instituições de longa permanência, exceto quando não possuam ou
careçam de condições de manutenção da própria sobrevivência ou
estejam em situação de risco ou violação de direitos;

VII - capacitação e formação continuada de recursos humanos
para atendimento às pessoas com deficiência;

VIII - estabelecimento de mecanismos que favoreçam a
divulgação de informações de caráter educativo sobre aspectos ligados
à deficiência;

IX - garantia de acesso à rede de serviços de políticas públicas
setoriais, por meio de prevenção, de atendimento especializado e de
inclusão social da pessoa com deficiência.

Art. 8º. Nenhuma pessoa com deficiência será objeto de
preconceito e discriminação.

§1º Considera-se discriminação qualquer distinção, restrição
ou exclusão em razão da deficiência, mediante ação ou omissão, que
tenha o propósito ou efeito de prejudicar, impedir ou anular o
reconhecimento, gozo ou exercício de seus direitos e liberdades
fundamentais.

§2° Não constitui discriminação a diferenciação ou preferência
adotada para promover a inclusão social ou o desenvolvimento pessoal,
competindo a cada uma das pessoas com deficiência aceitar, ou não, tal
diferenciação ou preferência.
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§3° Nenhuma pessoa com deficiência, será objeto de qualquer

forma de negligência, discriminação, exploração, violência, tortura,
crueldade, opressão, tratamento desumano ou degradante, punido na
forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão, aos seus direitos
fundamentais.

 Art. 9º. A Administração Pública Direta e Indireta, em todos
os níveis, adotará medidas imediatas, eficazes e apropriadas para:

I - ampliar a conscientização da sociedade em relação às pessoas
com deficiência, promovendo o respeito por seus direitos;

II - combater estereótipos, preconceitos e práticas prejudiciais
às pessoas com deficiência, incluindo aqueles baseados em sexo e idade,
em todos os aspectos da vida;

III - promover a conscientização a respeito das pessoas com
deficiência e de suas potencialidades;

Parágrafo único. Para a consecução das medidas elencadas serão
executadas e mantidas campanhas eficazes de conscientização pública,
destinadas a:

I - fomentar a receptividade e o respeito aos direitos das 
pessoas com deficiência;

II - promover percepções positivas e maior consciência social
sobre as pessoas com deficiência;

III - promover o reconhecimento das potencialidades,
competências, méritos, habilidades e contribuições de pessoas com
deficiência relacionadas ao ambiente e ao mercado de trabalho;

IV - promover em todos os níveis do sistema educacional,
público ou privado, o respeito e a inclusão de todas as pessoas com
deficiência, inclusive as crianças, desde a primeira idade, difundindo,
entre todos os alunos, os direitos das pessoas com deficiência;

V - estimular todos os órgãos da mídia a difundir, positivamente,
a imagem das pessoas com deficiência, de forma compatível com o
propósito desta Lei;

VI - promover programas de capacitação e conscientização a
respeito das pessoas com deficiência e seus direitos.

Art. 10. É dever de todos comunicar às autoridades competentes
qualquer forma de ameaça ou violação dos direitos da pessoa com
deficiência.

Parágrafo Único. Os casos de suspeita ou confirmação de maus-
tratos contra pessoa com deficiência, assim como os de violação dos
seus direitos fundamentais, serão obrigatoriamente comunicados à
autoridade policial, ao CEPD/MA - Conselho Estadual dos Direitos da
Pessoa com Deficiência, instituído pela Lei n°8.360/2005 e ao
Ministério Público do Estado.

Art. 11. Em relação aos direitos sociais e econômicos das
pessoas com deficiência o Estado se compromete a tomar medidas,
tanto quanto permitirem os recursos disponíveis e, quando necessário,
em âmbito de parceria público-privada que venham a ser celebradas, a
fim de assegurar progressivamente o pleno exercício desses direitos,
respeitando, porém, a possibilidade financeira do Estado ao mesmo
tempo em que promove a geração de emprego e renda.

Art. 12. Na elaboração e implementação de legislação e
programas para aplicar à presente Política e em outros processos de
tomada de decisão relativos às pessoas com deficiência, o Estado
realizará consultas públicas que contará com a livre participação popular
e, ainda, de entidades e de associações representativas de pessoas com
deficiência.

Art. 13. Nenhum dispositivo da presente Política afetará
quaisquer disposições mais propícias à realização dos direitos das
pessoas com deficiência, as quais possam estar contidas na legislação
nacional ou no direito internacional da qual o Brasil seja signatário.

Parágrafo único. Não haverá nenhuma restrição ou derrogação
de qualquer dos direitos humanos e liberdades fundamentais
reconhecidos ou vigentes em legislação nacional ou internacional, em
conformidade com leis, convenções, regulamentos ou costumes, sob a
alegação de que a presente Política não reconhece tais direitos e
liberdades ou que os reconhece em menor grau.

 

TÍTULO III
DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

CAPÍTULO I
DASAÚDE

Art. 14. O direito de acesso aos serviços de saúde compreende:
I - assistência médica, clínica, cirúrgica e terapêutica, integral,

universal e gratuita, por meio do Sistema Único de Saúde - SUS e dos
demais órgãos e serviços sanitários em geral do Estado e dos Municípios,
assegurado atendimento personalizado e prioritário;

II - assistência médica, clínica, cirúrgica e terapêutica, integral
e universal, em qualquer estabelecimento de saúde do Estado e dos
Municípios, assegurado atendimento personalizado e prioritário;

III - internação em hospitais públicos, conveniados com o
Poder Público ou vinculados ao Sistema Único de Saúde - SUS;

IV -  transporte, sempre que indispensável à viabilização da
assistência;

V - assistência, respeitada a precedência dos casos mais graves,
e oferecimento de acomodações acessíveis de acordo com a legislação
em vigor;

VI - fornecimento de medicamentos e materiais necessários
para o tratamento e procedimentos específicos para cada tipo de
deficiência.

Parágrafo único. É assegurado o direito à presença de
acompanhante junto à pessoa com deficiência, durante os períodos de
atendimento e de internação, devendo o órgão de saúde proporcionar
as condições adequadas para a sua permanência em tempo integral,
salvo entendimento contrário, justificado, da autoridade médica.

Art. 15. Os órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta deverão assegurar às pessoas com deficiência
o pleno exercício de seu direito à saúde e    à maternidade, e de outros
que, decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, da Constituição do Estado do Maranhão e das demais leis 
esparsas,  propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 16. Para o fim estabelecido no artigo acima, os órgãos e
entidades da  Administração Estadual Direta e Indireta dispensarão,
no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento prioritário e
adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes
medidas na área da saúde:

I - a promoção de ações preventivas, como as referentes ao
planejamento familiar, ao aconselhamento genético, ao acompanhamento
da gravidez, do parto e do puerpério, à nutrição da mulher e da criança,
à identificação e ao controle da gestante e do feto de alto risco ou com
deficiência, à imunização, às doenças do metabolismo e seu diagnóstico,
ao encaminhamento precoce de outras doenças causadoras de deficiência,
bem como de outras doenças crônico degenerativas e de outras
potencialmente incapacitantes;

II - o desenvolvimento de programas especiais de prevenção
de trauma de qualquer natureza e o desenvolvimento de programa para
tratamento adequado às suas vítimas;

III - a criação e estruturação de rede de serviços regionalizados,
descentralizados e hierarquizados em crescentes níveis de
complexidade, voltados ao atendimento  à saúde e à reabilitação da
pessoa com deficiência articulada com outras políticas setoriais;

IV - a garantia de acesso da pessoa com deficiência aos
estabelecimentos de saúde públicos e privados e de seu adequado
tratamento sob normas técnicas e padrões de conduta apropriados;

V - a garantia de atendimento domiciliar de saúde à pessoa com
deficiência, quando indicado;

VI - o desenvolvimento de programas de saúde voltados para
as pessoas com deficiência, os quais contam com a participação da
sociedade, e que lhes ensejem a inclusão social;

VII - o papel estratégico da atuação dos agentes comunitários
de saúde e das equipes de saúde da família na disseminação das práticas
e estratégias de promoção, prevenção e reabilitação baseada na
comunidade.
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§1º Para os efeitos deste Capítulo, prevenção compreende as

ações e medidas orientadas a evitar as causas das deficiências que
possam ocasionar incapacidade e as destinadas a evitar sua progressão
ou derivação em outras incapacidades.

§2º A deficiência ou incapacidade deve ser diagnosticada e
caracterizada por equipe multiprofissional de saúde, para fins de
concessão de benefícios e serviços.

§3º As ações de promoção da qualidade de vida da pessoa com
deficiência deverão também assegurar a igualdade de oportunidades no
campo da saúde.

Art. 17. É assegurado, no âmbito público e privado, o acesso
igualitário às ações e aos serviços de promoção, prevenção e assistência
à saúde da pessoa com deficiência, bem como sua habilitação e
reabilitação.

§1º Toda pessoa que apresente deficiência devidamente
diagnosticada, qualquer que seja sua natureza, agente causal, grau de
severidade ou prejuízo de sua saúde, terá direito à habilitação e à
reabilitação pelo período que necessitar, de acordo com indicação do
profissional especializado na área de cada uma das deficiências.

§2º Considera-se reabilitação o processo de assistência por
equipe multidisciplinar, destinada à pessoa com deficiência, para
compensar perda ou limitação funcional.

§3º É parte integrante dos processos de habilitação e reabilitação
o tratamento e o apoio das equipes de saúde nos diversos níveis de
atenção e durante todas as fases do processo habilitador e reabilitador,
bem como o suprimento dos medicamentos e das ajudas técnicas e
tecnologias assistivas necessárias.

 Art. 18. Quando esgotados os meios de atenção à saúde da
pessoa com deficiência em sua localidade de residência, será prestado
atendimento fora de domicílio, para fins de diagnóstico e tratamento,
aos que, comprovadamente, necessitem de atendimento fora do local
de sua residência.

Art. 19. Incluem-se na assistência integral à saúde, reabilitação
e habilitação da pessoa com deficiência, a concessão de órteses,
próteses, bolsas coletoras e materiais auxiliares, dado que tais
equipamentos complementam o atendimento, aumentando as
possibilidades de independência e inclusão da pessoa com deficiência.

Art. 20. Consideram-se ajudas técnicas para os efeitos deste
Capítulo, os elementos que permitem compensar uma ou mais
limitações funcionais motoras, sensoriais ou intelectuais da· pessoa
com deficiência, com o objetivo de permitir-lhe superar as barreiras da
comunicação e da mobilidade, tais como:

I -como próteses auditivas, visuais e físicas, que possibilitem
sua plena inclusão social;

II - órteses que favoreçam a adequação funcional;
III - equipamentos e elementos necessários à terapia e à

reabilitação da pessoa com deficiência;
IV - equipamentos, maquinarias e utensílios de trabalho

especialmente desenhados ou adaptados para uso por pessoa com
deficiência;

V - elementos de mobilidade, cuidado e higiene pessoais
necessários para facilitar a autonomia e a segurança da pessoa com
deficiência;

VI - equipamentos e material pedagógico especial para educação,
capacitação e recreação da pessoa com deficiência;

VII - adaptações ambientais, arquitetônicas e outras que
garantam o acesso, a melhoria funcional e a autonomia pessoal;

VIII - bolsas coletoras para pessoas ostomizadas, entre outros.
 Art. 21. Os programas e as linhas de pesquisa a serem

desenvolvidos com o apoio de organismos públicos de auxílio à pesquisa
e de agências de financiamento deverão contemplar temas voltados
para ajudas técnicas, cura, tratamento e prevenção de deficiências ou
que contribuam para impedir ou minimizar o seu agravamento.

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito
para a indústria que produza componentes e equipamentos de ajudas
técnicas.

Art. 22. O desenvolvimento científico e tecnológico voltado
para a produção de ajudas técnicas dar-se-á a partir da instituição de
parcerias com universidades e centros de pesquisa para a produção
nacional de componentes e equipamentos.

Parágrafo único. O Poder Público, com base em estudos e
pesquisas, fomentará junto aos bancos oficiais, a concessão de
financiamento às pessoas com deficiência para a aquisição de ajudas
técnicas que não sejam fornecidas gratuitamente pelo Sistema de
Seguridade Social.

Art. 23. Durante as fases do processo de reabilitação será
propiciada, se necessária, a assistência em saúde intelectual com a
finalidade de permitir que a pessoa submetida a esta prestação
desenvolva o máximo de suas capacidades e procure atingir o pleno
desenvolvimento de suas potencialidades.

Art. 24. Será fomentada a realização de estudos epidemiológicos
e clínicos, com periodicidade e abrangência adequadas, de modo a
produzir informações e dados concretos sobre a ocorrência de
deficiências e incapacidades.

Parágrafo único. Para cumprimento das diretrizes de que trata
este artigo, o poder público poderá firmar contrato de direito público
ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado.

 Art. 25. Incumbe aos Poderes Públicos Estadual e Municipais,
por sua Administração Direta, Indireta ou Fundacional, promover
campanhas educativas destinadas à prevenção de doenças e
deficiências, com veiculação por meio dos meios de comunicação,
inclusive televisivos, que necessariamente terão tradução simultânea
para a Língua Brasileira de Sinais - Libras.

 
CAPÍTULO II

DO DIREITO À HABITAÇÃO
 
Art. 26. As habitações de interesse social ofertadas pelo Estado

do Maranhão deverão respeitar os padrões do Desenho Universal,
possibilitando o pleno uso por parte de pessoas com e sem deficiência.

§ 1º No caso de edificações multifamiliares, a execução das
unidades habitacionais deverão respeitar os requisitos de acessibilidade
no piso térreo, garantida a acessibilidade ou a possibilidade de adaptação
dos demais pisos;

§ 2º As partes de uso comum das edificações multifamiliares
deverão garantir acessibilidade plena, nos termos da legislação vigente;

§ 3° Para os fins do disposto no parágrafo anterior, deve ser
observado o conceito de pessoa com deficiência contido na Convenção
Sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência da Organização das Nações
Unidas -  ONU, disposto o artigo 2º da Lei nº 13.146/2015, além do
disposto no artigo 4° do Decreto Federal nº 3.298/99, com as
modificações introduzidas pelo art.  5º, parágrafo lº, inciso I, alíneas
“a” a “e”, do Decreto Federal nº 5.296/2004.

§ 4° A entrega do imóvel objeto da inscrição dar-se-á com a
garantia de preferência aos inscritos na forma do §1º deste artigo, a fim
de que façam a escolha da unidade que melhor se preste a sua moradia,
em cada lote ofertado, respeitada, dentre os inscritos como pessoa
com deficiência, a ordem estabelecida quando da inscrição geral.

 
CAPÍTULO III

DA EDUCAÇÃO
Seção I

Disposições Gerais
 
Art. 27. Fica assegurado o sistema educacional inclusivo em

todos os níveis, bem como o aprendizado ao longo de toda a vida como
meio de efetivar o direito das pessoas com deficiência à educação sem
discriminação e com base na igualdade de oportunidades.

Art. 28. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar
e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência,
colocando-a a salvo de toda a forma de negligência, discriminação,
violência, crueldade e opressão escolar.
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Parágrafo único. Fica assegurado ao aluno com deficiência, o

atendimento educacional especializado preferencialmente nas redes
regulares de ensino.

Art. 29.  O Governo do Estado do Maranhão deverá promover
cursos, grupos de estudos e formação continuada aos professores da
rede pública e conveniada de ensino, a fim de que estejam aptos à
utilização de práticas pedagógicas e instrumentos de avaliação que
considerem o ritmo e a aprendizagem de cada educando, bem como o
conhecimento dos recursos e serviços necessários para promover o
acesso ao currículo aos alunos com deficiência.

Art. 30.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta responsáveis pelo Sistema de Educação do
Estado do Maranhão dispensarão tratamento prioritário e adequado
aos assuntos objeto desta Seção, viabilizando, sem prejuízo de outras,
as seguintes medidas:

I- a inclusão, no sistema educacional, da educação especial
como modalidade de educação escolar que permeia transversalmente
todos os níveis e as modalidades de ensino;

II- a inserção, no sistema educacional, das escolas ou
instituições especializadas, públicas, conveniadas ou privadas, do
atendimento educacional especializado complementar ou suplementar
à escolarização;

III- a oferta, obrigatória e gratuita, dos serviços e recursos da
educação especial, em estabelecimentos públicos, privados e
conveniados de ensino;

IV- o oferecimento obrigatório dos serviços e recursos de
educação especial ao aluno com deficiência em unidades hospitalares e
congêneres que esteja internado por prazo igual ou superior a 01 (um)
mês;

V- o acesso de aluno com deficiência aos beneficies conferidos
aos demais alunos, inclusive material escolar, transporte adaptado e
adequado às pessoas com deficiência, merenda escolar e bolsas de
estudo.

§ 1º. Entende-se por educação especial, para os efeitos desta
Seção, a modalidade de educação escolar que disponibiliza recurso,
serviços e atendimento educacional especializado de forma
complementar aos alunos público alvo da educação especial;

§ 2°. A educação especial deve garantir os serviços de apoio
especializado voltados a eliminar as barreiras que possam obstruir o
processo de escolarização de estudantes com deficiência, transtornos
globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.

§ 3°. A educação do aluno com deficiência iniciar-se-á na
educação infantil, a partir de 00 (zero) ano de idade, com ênfase na
estimulação precoce, sendo obrigatória, conforme a Emenda à
Constituição Federal nº 59, a partir dos 4 anos de idade;

§ 4º. A educação especial deve manter articulação com as
políticas intersetoriais de saúde e assistência social a fim de garantir o
pleno desenvolvimento do educando com deficiência;

§ 5°. Quando da construção e reforma de estabelecimentos de
ensino, público ou privado, deverão ser atendidas as normas técnicas
de acessibilidade em vigor. 

Art. 31. Fica assegurada à pessoa com deficiência a prioridade
de vaga em escola pública ou privada, localizada próxima à sua residência,
ou em qualquer outra que seja da escolha da família.

§1º Considera-se estabelecimento escolar mais próximo da
residência da pessoa com deficiência aquele cuja distância seja menor
ou que seja mais fácil seu acesso por meio de transporte coletivo;

§2º Havendo mais de um estabelecimento de ensino considerado
próximo à residência do aluno com deficiência, este e sua família terão
o direito de optar por qualquer das instituições de ensino;

§3º Para a obtenção da prioridade de que trata o caput deste
artigo, as pessoas com deficiência deverão apresentar, junto à instituição
de ensino, comprovante de residência;

§4° No caso de preferência por instituição de ensino que não
seja a considerada mais próxima de sua residência, o aluno com
deficiência deverá apresentar justificativa circunstanciada que será

apreciada pela instituição de ensino escolhida, sendo a decisão da escola
passível de recurso administrativo às Secretaria de Educação do Estado
e dos Municípios.

 Art. 32. A prioridade de vaga prevista nesta Seção fica
assegurada desde o acesso a creches e à educação infantil.

Parágrafo único. Aplicam-se aos Centros de Reabilitação
Estaduais e Municipais, vinculados às Secretarias Estadual e
Municipais de Educação todos os procedimentos e regulamentações
previstas nesta Seção.

 Art. 33. Escola deverá incluir, regularmente, o aluno matriculado
com deficiência em atividades esportivas proporcionando sua
participação em atividades físicas, jogos e competições desportivas
ou paradesportivas.

 Art. 34. As instituições públicas, conveniadas e privadas, de
educação básica e superior, devem proporcionar aos alunos surdos ou
com deficiência auditiva os serviços de tradutor e intérprete de Libras
- Língua Portuguesa em sala de aula e em outros espaços educacionais,
bem como equipamentos e tecnologias que viabilizem o acesso à
comunicação, à informação e à educação.

§1º. Deve ser proporcionado aos professores a capacitação
visando o acesso à literatura e a informações sobre a especificidade
linguística do aluno surdo.

§ 2º. As instituições privadas, as públicas e as conveniadas dos
sistemas de ensino estadual e municipais buscarão implementar as
medidas referidas neste artigo como meio de. assegurar aos alunos
surdos ou com deficiência auditiva o acesso à comunicação, à
informação e à educação.

Art. 35. A programação visual dos cursos de nível médio e
superior, preferencialmente os de formação de professores, na
modalidade de educação à distância, deve dispor de sistemas de acesso
à informação como janela com tradutor e intérprete de Língua Brasileira
de Sinais - Libras e subtitulação por meio do sistema de legenda oculta,
de modo a reproduzir as mensagens veiculadas às pessoas surdas,
conforme prevê o Decreto Federal no 5.296, de 2 de dezembro de
2004.

Art. 36. Língua Brasileira de Sinais - Libras, o Sistema Braille,
e outros mecanismos de ensino da modalidade  educação  especial, 
deverão  ser inseridos como  disciplinas curriculares obrigatórias nos
cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em
nível médio e superior, e nos cursos de Fonoaudiologia de instituições
de ensino do Estado do Maranhão, conforme as diretrizes do Ministério
de Educação.

Parágrafo único. Todos os cursos de licenciatura,  nas diferentes 
áreas do conhecimento,  o curso normal de nível médio, o curso normal
superior, o curso de Pedagogia e o curso  de Pós-Graduação em Educação
Especial são considerados cursos de formação de professores  e
profissionais  da educação para o exercício do magistério.

 
Seção II

Da Educação Básica

Art. 37. As instituições de ensino de educação básica, em
qualquer nível ou modalidade de ensino, devem assegurar o atendimento
educacional especializado aos alunos· com deficiência, prevendo e
provendo a oferta de serviços e recursos de tecnologia assistiva para o
processo ensino-aprendizagem desses alunos, tais como:

I- escolas e classes de educação bilíngue, abertas a alunos surdos
e ouvintes, com professores  bilíngues, na educação infantil  e nos
anos iniciais do ensino  fundamental;

II- escolas bilíngues ou escolas comuns da rede regular de ensino,
abertas a  alunos  surdos e ouvintes, para os anos finais do ensino
fundamental, ensino médio ou educação profissional, com docentes
das diferentes áreas do conhecimento,  cientes  da singularidade
linguística dos alunos surdos, bem como com a presença de tradutores
e intérpretes da Língua Brasileira de Sinais -   Libras.
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III- atendimento psico-pedagógico e multidisciplinar paralelo

à metodologia de educação para as deficiências sensoriais, mental,
intelectual  e autismo, com a garantia  de opção das famílias pela
metodologia de ensino a ser aplicada, de acordo com o tipo  de
deficiência.

§ 1º. Os alunos com deficiência têm direito à escolarização em
um turno diferenciado ao do atendimento educacional especializado-
AEE para o desenvolvimento de complementação curricular, com a
utilização de equipamentos e tecnologias de informação.

§ 2º. São denominadas escolas ou classes de educação bilíngue
aquelas em que a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS e a modalidade
escrita da Língua Portuguesa sejam línguas de instrução utilizadas no
desenvolvimento de todo o processo educativo.

§ 3°. As mudanças decorrentes da implementação dos incisos I
e II deste artigo implicam a formalização, pelos pais e pelos próprios
alunos, de sua opção ou preferência pela educação sem o uso da Língua
Brasileira de Sinais -  Libras.

 
Seção III

Do Ensino Superior
 
Art. 38. As instituições de ensino superior Estaduais deverão

promover a acessibilidade em todos os seus níveis, inclusive curricular,
com a remoção de barreiras que dificultem a plena aprendizagem com
qualidade ao aluno com deficiência, conforme as suas
características individuais.

 
Seção IV

Da Educação Profissional
 
Art. 39. O aluno com deficiência matriculado ou egresso do

ensino fundamental ou médio, de instituições públicas, conveniadas
ou privadas, terá acesso à educação profissional, a fim de obter
habilitação profissional que lhe proporcione oportunidade de acesso
ao mercado de trabalho.

§1º A educação profissional para a pessoa com deficiência será
oferecida como :

I- formação inicial e continuada;
II-técnica em nível médio concomitante, integrada ou sequencial;

e
III-técnica em nível tecnológico, em escolas regulares, e nos

ambientes de trabalho.
§2° As instituições públicas, conveniadas e privadas que

ministram educação profissional deverão, obrigatoriamente, oferecer
cursos profissionalizantes de formação inicial e continuada à pessoa
com deficiência, independentemente do nível de escolaridade
apresentado;

§3º Entende-se por habilitação profissional o processo
destinado a propiciar à pessoa com deficiência, em nível formal e
sistematizado, a aquisição de conhecimentos e habilidades
especificamente associados a determinada profissão. 

Art. 40. As escolas e instituições de educação profissional
oferecerão serviços de apoio especializado para atender às
especificidades da pessoa com deficiência, tais como:

I- acessibilidade dos recursos instrucionais - material pedagógico,
equipamento e currículo;

II- formação dos recursos humanos - professores, instrutores
e profissionais especializados;

III-acessibilidade dos recursos físicos - eliminação de barreiras
arquitetônicas, ambientais e de comunicação.

 Art. 41. O Governo do Estado do Maranhão, por intermédio
dos órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional, garantirá
vagas direcionadas às pessoas com deficiência nos seus programas de
cursos técnicos e profissionalizantes, possibilitando a sua inclusão no
mercado de trabalho de modo compatível com as suas especificidades
e potencializando suas competências e habilidades.

 

CAPÍTULO IV
DO TRABALHO

Seção I
Disposições Gerais

 
Art. 42. Os órgãos e entidades da Administração Pública

Estadual Direta, Indireta e Fundacional deverão assegurar às pessoas
com deficiência o pleno exercício de seu direito ao trabalho e de outros
que, decorrentes da Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, da Constituição do Estado do Maranhão e das demais leis
esparsas, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Art. 43. Para o fim estabelecido no artigo acima, os órgãos e
entidades da Administração Estadual Direta, Indireta e Fundacional
dispensarão, no âmbito de sua competência e finalidade, tratamento
prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras,
as seguintes medidas na área da formação profissional e do trabalho:

I - o apoio governamental à formação profissional e à garantia
de acesso aos serviços concernentes, inclusive aos cursos regulares
voltados à formação profissional;

II- fomentar o surgimento e a manutenção de empregos,
inclusive em regime de trabalho de tempo parcial (Art. 58-A da CLT),
destinados às pessoas com deficiência que não tenham acesso aos
empregos comuns;

III - a promoção de ações eficazes que propiciem a inserção,
nos setores público e privado, de pessoas com deficiência, eliminando
toda e qualquer forma de discriminação ou tratamento diferenciado
para os candidatos a cargos e empregos públicos que possuam algum
tipo de deficiência, salvo a diferenciação que visa proporcionar a
igualdade de condições entre os candidatos com deficiência e os demais
inscritos nos concursos públicos;

 
Seção II

Da Reserva de Cargos e Empregos
 
Art. 44.  Fica assegurado à pessoa com deficiência o direito de

inscrever-se em concurso público, processos seletivos ou quaisquer
outros procedimentos  de recrutamento de mão de obra na esfera
Estadual, em igualdade de condições com os demais candidatos,  para
provimento de cargo ou emprego  público.

§ 1 º. É assegurada a gratuidade de inscrição em concurso público
à pessoa com deficiência, atendidos os requisitos dispostos no §1º do
artigo 68 da Lei 13.146/2015.

Art. 45. Não se aplica o disposto no artigo anterior aos casos
de provimento de cargo ou emprego público integrante de carreira que
exija aptidão plena do candidato, auferida em parecer emitido por
equipe multiprofissional, e desde que a legislação específica do cargo
contenha a exigência de aptidão plena para o ingresso na carreira.

§ 1º. O exame de aptidão física  não  poderá  excluir 
sumariamente  o  candidato  em  razão de sua deficiência, exceto nos
casos em que se exija aptidão plena do  candidato em razão da função 
a  ser desempenhada.

§ 2. Dos editais de concursos públicos estaduais deverá constar,
obrigatoriamente, a previsão de adaptação das provas físicas, conforme
a necessidade apresentada pelo candidato com deficiência de forma 
individualizada.

Art. 46.  Os editais de concursos públicos deverão conter:
I- o  número  de vagas existentes  para cada cargo,  bem como 

o total  correspondente à
reserva destinada à pessoa com deficiência;
II- as atribuições e tarefas essenciais dos cargos;
III- previsão de adaptação das provas do curso de formação e

do estágio probatório, conforme a deficiência do candidato;
IV- exigência de apresentação, pelo candidato com deficiência,

no ato da inscrição, de laudo médico atestando a espécie e o grau ou
nível da deficiência, com expressa referência ao· código correspondente
da Classificação Internacional de  Doença-CID, bem como  a provável
causa da deficiência.
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Art. 47. É vedado à autoridade competente obstar a inscrição

de pessoa com deficiência em concurso público para ingresso na carreira
da Administração Pública  Estadual  Direta, Indireta e Fundacional,
sob pena de incorrer nas sanções administrativas aplicáveis e no delito
capitulado no art. 8°, inciso  III da Lei Federal nº 7.853/89.

§ 1º. No ato da inscrição, o candidato com deficiência, que
necessite de tratamento diferenciado nos dias do concurso, deverá
requerê-lo, no prazo determinado em edital, indicando as condições
diferenciadas de que necessita para a realização das provas.

§ 2°. O candidato com deficiência que necessitar de tempo
adicional para a realização  das provas deverá requerê-lo no prazo
estabelecido no edital do  concurso.

 Art. 48.  A pessoa com deficiência, resguardadas as condições
especiais previstas nesta Lei, participará de concurso em igualdade de
condições com os demais candidatos no que concerne:

I- ao conteúdo das provas;
II- à avaliação e aos critérios de aprovação; 
III - ao horário e local de aplicação das provas;
IV- à nota mínima exigida para todos os demais candidatos.
§ 1º. A igualdade de condições a que se refere o caput deste

artigo também compreende:
I - adaptação de provas;
II- apoio necessário, previamente solicitado pelo candidato

com deficiência;
III- avaliação diferenciada nas provas escritas, discursivas ou

de redação realizadas por candidatos cuja deficiência acarrete
dificuldades na utilização da gramática, que deverão ser analisadas por
comissão da qual deverão fazer parte, obrigatoriamente, um profissional
com formação específica em educação especial e experiência na
compreensão do sentido da palavra escrita, próprio da deficiência.

§ 2°. Considera-se adaptação de provas todos os meios
utilizados para permitir a realização da prova pelo candidato com
deficiência, assim compreendendo, entre outros:

I- a inclusão de questões ou tarefas diferenciadas, sem prejuízo
do mesmo grau de dificuldade;

II- nos casos de candidatos com deficiência visual, a
disponibilização da prova em Braille ou prova ampliada, e da
apresentação, em formato concreto e com as adaptações devidas, de
questões contendo figuras geométricas, espaciais ou das quais o
candidato só disponha para o seu entendimento do sentido da visão,
assim como o auxílio no preenchimento do cartão-resposta e, quando
solicitado, o serviço do ledor ou outros meios existentes;

III- a disponibilização de intérprete de LIBRAS, quando
solicitado, nos casos de candidato com deficiência auditiva;

IV- tempo adicional para a realização das provas, inclusive
para preenchimento do cartão-resposta, quando for o caso, e se
necessário, conforme as características da deficiência.

 Art. 49. A publicação do resultado final do concurso será feita
em duas listas, contendo a primeira (lista geral) a pontuação de todos
os candidatos, inclusive daqueles com deficiência, e a segunda (lista
especial) somente a pontuação destes últimos.

§ 1º. A nomeação dos candidatos com deficiência aprovados
far-se-á concomitantemente com as dos demais candidatos aprovados,
observando que, obrigatoriamente, o primeiro colocado da lista especial
será nomeado para ocupar a segunda vaga a ser preenchida no cargo, e
as demais cumprindo a alternância entre as duas listas de classificação
a que se refere o caput deste artigo, e a proporcionalidade entre
candidatos com e sem deficiência, de forma que seja atendido o
percentual estabelecido no edital.

§ 2º. A nomeação para ocupar a segunda vaga do cargo ofertado
será feita, exclusivamente, na pessoa de candidato com deficiência,
salvo se esgotada a nomeação de todos os candidatos classificados na
lista especial;

§ 3º. Sempre que a vaga destinada a candidato com deficiência
não for preenchida por candidato da lista especial, deverá ser feita a
nomeação do candidato imediatamente posterior àquele que não assumiu
com classificação naquela mesma  lista especial.

§ 4°. No prazo de vigência do concurso público, os cargos
ocupados por pessoa com deficiência que vierem a vagar deverão ser
preenchidos por candidatos da lista especial   a fim de que seja mantida
a reserva real do percentual estabelecido no  edital.

 Art. 50. O órgão responsável pela realização do concurso terá
a assistência de equipe multiprofissional composta de 03 (três)
profissionais capacitados e atuantes  nas áreas das deficiências em
questão, sendo 01 (um) deles médico e 02 (dois) profissionais integrantes
da carreira almejada pelo candidato.

§ 1º. A equipe multiprofissional emitirá parecer observando:
I- as. informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição,

inclusive as constantes do laudo médico;
II- a natureza das atribuições e tarefas essenciais do cargo ou

da função a desempenhar;
III- a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações

do ambiente de trabalho na execução das tarefas;
IV- a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos

ou meios que habitualmente utilize;
V- a CID e outros padrões reconhecidos nacional e

 internacionalmente.
§ 2°. A equipe multiprofissional avaliará a compatibilidade

entre as atribuições do cargo e a deficiência do candidato, tão somente,
durante o estágio probatório, sendo vedada qualquer hipótese de
aferição da compatibilidade  no decorrer do concurso  público.

 Art. 51. A avaliação do servidor ou empregado público com
deficiência,  durante ou  após o período do estágio probatório, deverá
considerar as condições de trabalho e acessibilidade oferecidas pelo
órgão público para o efetivo desempenho de suas atribuições.

 
CAPÍTULO V

DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
 
Art. 52. Caberá ao Poder Público na Proteção Social Básica

viabilizar o atendimento do Centro de Referência de Assistência Social
- CRAS o fortalecimento de vínculos familiar e comunitário da pessoa
com deficiência, com a finalidade da prevenção e de agravos que possam
provocar o rompimento de vínculos familiares e sociais.

Art. 53.  Caberá ao Poder Público na Proteção Social Especial
de Média Complexidade viabilizar o atendimento no Centro
Especializado de Assistência Social - CREAS a pessoa com deficiência
e suas famílias com grau de dependência que tiverem suas limitações
agravadas por violações de direitos, que elevam a desvalorização da
Potencialidade/Capacidade da pessoa, dentre outras que ·agravem a
dependência e comprometam o desenvolvimento da autonomia.

Art. 54.  Caberá ao Poder Público na Proteção Social Especial
de Alta Complexidade o acolhimento através das seguintes modalidades:
unidade residencial e institucional, casa de passagem, família acolhedora,
república, de acordo com as especificidades individuais com vínculos
rompidos ou fragilizado, a fim de garantir a proteção integral.

Parágrafo único. Para o cumprimento no disposto no caput, o
Governo do Estado poderá manter parcerias com entidades civis de
direito privado sem fins lucrativos.

CAPITULO VI
DA CULTURA, DO DESPORTO, DO TURISMO, DO LAZER E

DA COMUNICAÇÃO  SOCIAL
 
Art. 55. Os órgãos e as entidades da Administração Pública

Estadual Direta e Indireta responsáveis pela cultura, pelo desporto,
pelo turismo, pelo lazer e   pela comunicação social, dispensarão
tratamento prioritário e adequado aos assuntos objeto desta Seção,
com vista a viabilizar, sem prejuízo de outras, as seguintes medidas:

I- Promover o acesso da pessoa com deficiência aos meios de
comunicação social, garantindo :

a) o acesso as informações através das legendas e interpretação
em Língua Brasileira de Sinais -LIBRAS
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b) o desenvolvimento de programas/trabalhos nos meios de

comunicação, visando ao esclarecimento das necessidades das pessoas
com deficiência;

c) a implantação programas de impressão em Braille ou fonte
ampliada nos meios de comunicação escrita;

d) criando um programa de informação pública específica para
a pessoa com deficiência, destacando o seu potencial.

II- Promover o acesso da pessoa com deficiência a museus,
arquivos, bibliotecas e afins;

III- criar e garantir incentivos para o exercício de atividades,
mediante:

a) participação da pessoa com deficiência em concursos de
prêmios no campo das artes e das letras;

b) promoção de concursos culturais no campo das artes e das
letras que estimulem o potencial da pessoa com deficiência;

c) exposições, publicações e representações artísticas de pessoa
com deficiência;

d) incentivo à produção cultural para as pessoas com deficiência
nas áreas de música, artes cênicas, audiovisual, literatura, artes visuais,
folclore, artesanato, dentre outras manifestações culturais;

e) promover cursos e oficinas culturais acessíveis às pessoas
com deficiência;

IV- Promover a prática desportiva e paradesportiva por pessoas
com deficiência:

a) incentivando a prática desportiva e paradesportiva formal e
não formal como direito de cada um e o lazer como forma de promoção
social;

b) estimulando   meios   que   facilitem   o  exercício     de
 atividades   desportivas   e paradesportivas entre as pessoas com
deficiência e suas entidades representativas;

c) assegurando a acessibilidade às instalações desportivas dos
estabelecimentos de ensino, desde a educação infantil até o nível
superior;

d) promovendo a inclusão de atividades desportivas e
paradesportivas dos estabelecimentos de ensino, desde a educação
infantil até o nível superior.

V- Incentivar a acessibilidade ao turismo para as pessoas com
deficiência:

a) apoiando e promovendo a publicação e o uso de guias de
turismo com informações acessíveis à pessoa com deficiência e as
características próprias de cada área específica de deficiência;

b) estimulando a ampliação do turismo à pessoa com deficiência,
mediante a oferta de instalações hoteleiras acessíveis e de serviços
adaptados de transporte.

 Art. 56.  Os órgãos e as entidades da Administração Pública
Estadual Direta e Indireta, promotores ou financiadores de atividades
desportivas e de lazer, devem concorrer técnica e financeiramente para
obtenção dos objetivos deste Capítulo.

Parágrafo único. Serão prioritariamente apoiadas as
manifestações desportivas e paradesportiva de rendimento e a
educacional, compreendendo as atividades de:

I- desenvolvimento de recursos humanos especializados em
cada uma das áreas de deficiência;

II- promoção de competições desportivas internacionais,
nac10nais, estaduais e municipais;

III- pesquisa científica,  desenvolvimento tecnológico, 
documentação  e  informação;

IV- construção, ampliação, recuperação e adaptação de
instalações desportivas, paradesportivas e de lazer.

 Art. 57. Os próprios eventos esportivos estaduais terão, em
seu calendário, datas reservadas para a realização de eventos para as
pessoas com deficiência.

 Art. 58. O Estado promoverá a realização dos eventos de que
trata o artigo anterior desta Lei, admitida a participação de entidades
não governamentais públicas e privadas na sua promoção.

Parágrafo único. Para a elaboração da programação dos eventos
serão ouvidas as pessoas com deficiência e as instituições que
desenvolvem ações de e para as pessoas com deficiência.

 Art. 59. Os programas de cultura, de desporto, de turismo e
de lazer do Estado deverão atender às pessoas com deficiência, com
ações específicas de inclusão.

§1º O Poder Público instituirá programas de incentivo fiscal às
pessoas físicas e jurídicas que apoiarem financeiramente os eventos e
as práticas desportiva, cultural, de turismo e de lazer das pessoas com
deficiência.

§2° As pessoas físicas e jurídicas que recebam recursos públicos
ou incentivos para programas, projetos e ações nas áreas de cultura,
desporto, turismo e lazer deverão garantir a inclusão de pessoas com
deficiência, proporcionando local reservado e transporte específico
para as pessoas com deficiência.

§3º Em caso de evento de calendário oficial do Estado do
Maranhão, as empresas de transporte intermunicipal devem garantir o
acesso da pessoa com deficiência, desde que comunicado com 15 dias
de antecedência.

 Art. 60. Os teatros, cinemas, auditórios, estádios, gmas1os de
esporte, casas de espetáculos, salas de conferências e similares
reservarão, pelo menos, 2% (dois por cento) da lotação do
estabelecimento para cadeirantes, distribuídos pelo recinto em locais
diversos, de boa visibilidade, próximos aos corredores, devidamente
sinalizados, evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das
saídas, em conformidade com as normas técnicas de acessibilidade em
vigor.

§1º Nas edificações previstas no caput, é obrigatória, ainda, a
destinação de, no mínimo, 2% (dois por cento) dos assentos para
acomodação de pessoas com deficiência, em locais de boa recepção de
mensagens sonoras e visuais, devendo todos os assentos serem
devidamente sinalizados e estarem de acordo com os padrões das
normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§2º No caso de não haver comprovada procura pelos assentos
reservados, estes poderão excepcionalmente ser ocupados por pessoas
que não possuam deficiência.

§3° Os espaços e assentos a que se refere este artigo deverão
situar-se em locais que garantam a acomodação de, no mínimo, um
acompanhante da pessoa com deficiência.

§4° Nos locais referidos no caput deste artigo, haverá,
obrigatoriamente, rotas de fuga e. saídas de emergência acessíveis,
conforme padrões das normas técnicas de acessibilidade em vigor, a
fim de permitir a saída segura de pessoas com deficiência, em caso de
emergência.

§5° As áreas de acesso aos artistas, tais como coxias e camarins,
também devem ser acessíveis a pessoas com deficiência.

§6° As salas de espetáculo deverão dispor de sistema de
sonorização assistida para pessoas com deficiência auditiva; de serviço
de audiodescrição, através de fones receptores de audio; de meios
eletrônicos que permitam o.acompanhamento por meio de legendas
em tempo real ou de disposições especiais para a presença física de
intérprete de Libras e de guias intérpretes, com a projeção em tela da
imagem do intérprete de Libras sempre que a distância não permitir
sua visualização direta.

§7° O sistema de sonorização assistida a que se refere o § 6º
deste artigo será sinalizado por meio do pictograma conforme disposição
da legislação em vigor.

§8° As edificações de uso público e de uso coletivo, mesmo
que de propriedade privada, referidas no caput, têm, respectivamente,
02 (dois) anos para garantir a acessibilidade de que trata o caput e os §
1º a § 5º nos termos do regulamento.

 Art. 61. Informações essenciais sobre produtos e serviços nas
áreas de cultura, desporto, turismo e lazer deverão ter versões adequadas
às pessoas com deficiência.

 Art. 62. O Poder Público colocará à disposição, também pela
rede mundial de computadores, arquivos com o conteúdo de livros:



TERÇA-FEIRA, 18 DE FEVEREIRO DE 2020                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA34
I - de domínio público, conforme disposto na legislação em

vigor;
II - autorizados pelos detentores dos respectivos direitos

autorais;
III - adquiridos pelo Poder Público para distribuição gratuita

no âmbito de programas criados com este propósito.
§1º Os arquivos digitais a que se refere o caput deverão ser

conversíveis em áudio, em sistema Braille ou outro sistema de leitura
digital.

§2° Os arquivos serão colocados à disposição de bibliotecas
públicas, de entidades de educação de pessoas com deficiência, de
usuários com deficiência e das instituições de ensino públicas e
conveniadas.

 Art. 63. O Poder Executivo do Estado do Maranhão garantirá
a inclusão das pessoas com deficiência, inclusive crianças, mediante
instalação de equipamentos especialmente desenvolvidos para o lazer
e a recreação, nas praças e parques estaduais assegurando o acesso até
os equipamentos.

Parágrafo único. O Poder Executivo do Estado do Maranhão
priorizará as praças e parques que possibilitem acesso e atendimento
do maior número de pessoas com deficiência na instalação dos
equipamentos referidos no artigo anterior.

 Art. 64. O Poder Público apoiará preferencialmente os
congressos, seminários, oficinas e demais eventos científicos culturais
que ofereçam, mediante solicitação, apoios humanos às pessoas com
deficiência auditiva e visual, tais como tradutores e intérpretes de
Libras, ledores, guias intérpretes, ou tecnologias de informação e
comunicação, tais como a transcrição eletrônica simultânea.

 Art. 65. Ficam os hotéis, restaurantes e similares, que possuam
cardápios como meios informativos de seus produtos aos clientes,
obrigados a produzir e dispor de exemplar na linguagem em Braille e
fonte ampliada para atendimento às pessoas com deficiência visual.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, considera-se cardápio
como sendo o encarte portfólio informativo do rol de produtos e serviços
oferecidos habitualmente aos consumidores clientes dos
estabelecimentos comerciais referidos no caput deste artigo.

 
 CAPÍTULO VII

DA ACESSIBILIDADE
Seção I

Disposições Preliminares
 
Art. 66. Para os fins deste estatuto, considera-se acessibilidade

como sendo a condição para utilização, com segurança e autonomia,
total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos,
das edificações de uso público, coletivo e uso privado, dos serviços de
transportes e dos dispositivos, dos sistemas e dos meios de comunicação
e informação, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

§ 1º A acessibilidade para as pessoas com deficiência será
garantida mediante a formulação e implementação de ações de
acessibilidade que visem a supressão de barreiras e de obstáculos nas
vias e espaços públicos, no mobiliário urbano, na construção e reforma
de edifícios e nos meios de transporte e de comunicação, tais como:

I- elaboração de planos de acessibilidade como parte integrante
dos planos diretores e dos planos de transporte urbano integrado;

II- planejamento e urbanização de espaços de uso público,
inclusive vias, parques e praças, de forma a tomá-los acessíveis para as
pessoas com deficiência;

III- construção, ampliação, reforma ou adequação obedecendo
o Desenho Universal ou, na sua impossibilidade, garantindo a maior
eficiência das edificações, no sentido de promover a ampla acessibilidade
às pessoas com deficiência;

IV- atendimento prioritário e diferenciado às pessoas com
deficiência, nos moldes do artigo 7º e seguintes deste Estatuto;

V- construção, ampliação, reforma e adequação das edificações
de uso público, uso coletivo e uso privado, inclusive dos equipamentos

esportivos e de lazer, na forma desta Lei e demais normas em vigor, de
forma a que se tomem acessíveis para as pessoas com deficiência;

VI- atendimento aos princípios do desenho universal na
concepção e implantação de projetos arquitetônicos, urbanísticos e de
comunicação, tendo como referências básicas as normas técnicas de
acessibilidade da ABNT e a legislação específica;

VII- reserva de, pelo menos, 02%(dois por cento) da lotação
de teatros, cinemas, auditórios, ginásios de esporte, casas de espetáculo,
salas de conferência, museus, bibliotecas e ambientes de natureza
similar para pessoas com deficiência em cadeiras de rodas, e o mesmo
número(02%) para pessoas com deficiência visual ou mobilidade
reduzida, incluindo obesos, distribuídos pelo recinto em locas diversos,
de boa visibilidade, próximo aos corredores, devidamente sinalizados,
evitando-se áreas segregadas de público e a obstrução das saídas, em
conformidade com as normas técnicas de acessibilidade da ABNT;

VIII- reserva de pelo menos, 02% (dois por cento) do total de
vagas, devidamente sinalizadas, para veículos que conduzam ou sejam
conduzidos por pessoa com deficiência, em estacionamentos externos
ou internos das edificações de uso público ou de uso coletivo, ou
naquelas localizadas nas vias públicas, assegurando-se, no mínimo,01
(uma) vaga em cada um daqueles locais, o que deve ser implementado
como requisito mínimo de acessibilidade;

IX- observância, quando da reserva de vagas para pessoas com
deficiência em estacionamento, da disponibilização de área de
transferência para embarque e desembarque daquelas pessoas;

X- concepção, organização, implantação e adequação dos
veículos e da infraestrutura de todos os sistemas de transporte coletivo
terrestre, aquaviário e aéreo, público ou privado, aos requisitos de
acessibilidade estabelecidos na legislação e nas demais normas de
acessibilidade em vigor;

XI-implantação de sinalização ambiental, visual e tátil para
orientação de pessoas com deficiência nas edificações de uso público,
uso coletivo e uso privado;

XII- adoção de medidas, nas políticas e programas habitacionais
de interesse social, que assegurem a acessibilidade das pessoas com
deficiência, nos moldes do disposto neste Estatuto, no art. 28 do
Decreto Federal nº 5.296/2004 e normas da ABNT;

XIII-utilização de instrumentos e técnicas adequadas que
tomem acessíveis os sistemas de comunicação e sinalização às pessoas
com deficiência no sentido de lhes assegurar o acesso à informação, à
comunicação e aos demais direitos  fundamentais;

XIV- pessoal capacitado para prestar atendimento prioritário
e adequado às pessoas com deficiência;

XV- divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento
prioritário das pessoas com deficiência e existência de local de
atendimento exclusivo.

§ 2°. Consideram-se edificações de uso público aquelas
administradas por entidades da Administração Pública, Direta e Indireta,
ou por empresas prestadoras de serviços públicos e destinadas ao
público em geral.

§ 3º. Consideram-se edificações de uso coletivo aquelas
destinadas às atividades de natureza comercial, hoteleira, cultural,
esportiva, financeira, turística, recreativa, social, religiosa, educacional,
industrial e de saúde, inclusive as edificações de prestação de serviços
de atividades da mesma natureza.

§ 4°. Consideram-se edificações de uso privado aquelas
destinadas à habitação, que podem ser classificadas como unifamiliar
ou multifamiliar.

§ 5°. Considera-se desenho universal a concepção de espaços,
artefatos e produtos que visam a atender simultaneamente todas as
pessoas, com diferentes características antropométricas e sensoriais,
de forma autônoma, segura e confortável, constituindo-se nos elementos
ou soluções que compõem a acessibilidade.

Art. 67. Para os fins deste Capítulo são estabelecidas as
seguintes definições:
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I- barreiras: qualquer entrave ou obstáculo que limite, dificulte

ou impeça o acesso, a liberdade de movimento, a circulação segura das
pessoas, a comunicação ou o acesso à informação, classificadas em:

a)barreiras urbanísticas: aquelas existentes nas vias públicas e
nos espaços de uso público;

b)barreiras nas edificações: as existentes no entorno e interior
das edificações de uso público e coletivo e no entorno e áreas internas
de uso comum nas edificações de uso privado multifamiliar;

c)barreiras nos transportes: aquelas existentes nos meios de
transportes;

d)barreiras nas comunicações e informações: qualquer entrave
ou obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o
recebimento de mensagens por intermédio dos dispositivos, dos meios
ou dos sistemas de comunicação, sejam ou não de massa; bem como
aqueles que dificultem ou impossibilitem o acesso à informação.

II- elemento da urbanização: qualquer componente das obras
de urbanização, tais como os referentes à pavimentação, ao calçamento,
ao saneamento, aos encanamentos para esgotos, à distribuição de energia
elétrica, à iluminação pública, ao abastecimento e à distribuição de
água, ao paisagismo e os que materializam as indicações do planejamento
urbanístico;

III - mobiliário urbano: o conjunto de objetos existentes nas
vias e espaços públicos, superpostos ou adicionados aos elementos da
urbanização ou da edificação,  de  forma  que sua modificação ou traslado
não provoque alterações substanciais nestes elementos, tais como
semáforos, postes de sinalização e similares, cabines telefônicas, fontes
públicas, lixeiras, toldos, marquises, quiosques e quaisquer outros de
natureza   análoga;

IV -Ajudas Técnicas: os produtos, instrumentos, equipamentos
ou tecnologia adaptados ou especialmente projetados para melhorar a
funcionalidade da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
favorecendo a autonomia pessoal, total ou assistida;

 
Seção II

Do Atendimento  Prioritário e Adequado
 
Art. 68. O atendimento prioritário, nos moldes do art. 7º deste

Estatuto, compreende tratamento diferenciado e adequado, que
pressupõe:

I- o atendimento imediato, que se caracteriza como aquele
prestado à pessoa com deficiência, antes de qualquer outra, depois de
concluído o que estiver em   andamento.

II- mobiliário de recepção, atendimento e bilheterias em
edificações de uso público ou de uso coletivo, obrigatoriamente
adaptados à altura e à condição física de pessoas em cadeira de rodas,
conforme estabelecido nas normas técnicas de acessibilidade em vigor;

III - serviços de atendimento para pessoas com deficiência
auditiva, prestados por meios eletrônicos que permitam o
acompanhamento, através de legendas em tempo real, intérpretes ou
pessoas capacitadas em Língua Brasileira  de  Sinais -  Libras  e no
trato com aquelas que assim não se comuniquem, bem como para
pessoas surdo cegas, prestados por guias intérpretes ou pessoas
capacitadas  neste tipo de  atendimento;

IV- implementação de mecanismos que assegurem a
acessibilidade das pessoas com deficiência  visual nos portais e sítios
eletrônicos;

V- admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de
pessoa com deficiência  visual ou de treinador nas edificações de uso
público, uso coletivo, mesmo que de propriedade privada, ou de uso
privado, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada do
animal;

VI- a existência de pelo menos um telefone de atendimento
adaptado para comunicação com e por pessoas com deficiência auditiva
pelos órgãos da Administração  Pública Direta, Indireta e Fundacional,
empresas prestadoras de serviços públicos, instituições financeiras,-
bem como nas demais edificações de uso público e de uso coletivo,
mesmo que de propriedade privada.

§ 1º. Nos serviços de emergência dos estabelecimentos públicos,
conveniados e privados de atendimento à saúde, a primazia conferida
por esta Lei fica condicionada à avaliação médica em face da gravidade
dos casos a atender.

 Art. 69. Os órgão da Administração Pública Direta, Indireta e
Fundacional do Estado e dos Municípios, e os locais de uso coletivo,
especialmente a instituições financeiras, correspondentes bancários,
empresas de crédito, espaços culturais, comerciais, espaços esportivos,
dentre outros existentes no Estado do Maranhão, ficam obrigados a
dar atendimento prioritário e especial às pessoas com deficiência.

§1º O atendimento prioritário a que alude o caput deste artigo
compreende atendimento imediato e tratamento diferenciado às pessoas
com deficiência, que inclui,  dentre  outros:

I-assentos de uso preferencial sinalizados, espaços e instalações
acessíveis;

II- mobiliário de recepção e atendimento obrigatoriamente
adaptado à altura e à condi-ção física de pessoas em cadeira de rodas,
conforme estabelecido  nas normas técnicas  de acessibilidade da ABNT;

III-serviços de atendimento para pessoas com deficiência
auditiva, prestado por intér-pretes ou pessoas capacitadas em Língua
Brasileira de Sinais- LIBRAS e no trato com aquelas que não se
comuniquem em LIBRAS, e para pessoas surdo cegas, prestado por
guias-intérpretes ou pessoas capacitadas neste tipo de atendimento;

IV - pessoal capacitado para prestar atendimento às pessoas
com deficiência visual, men-tal e múltipla, bem como às pessoas idosas;

V - disponibilidade de área especial para embarque e
desembarque de pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade
reduzida;

VI - sinalização ambiental para orientação das pessoas com
deficiência;

VII- divulgação, em lugar visível, do direito de atendimento
prioritário  das  pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida,
cabendo aos órgãos da Administração  ou à gerência das entidades  
 previstas no caput deste artigo afixar, interna e externamente, em
locais visíveis ao público em geral, a critério de cada uma e a custo
próprio, placas e cartazes informativos contendo o dispositivo de lei
que garante a prioridade de atendimento às pessoas especificadas no
art. 1º da Lei Federal nº 10.048/2000, com nova redação conferida pela
Lei 13.146/15;

VIII-admissão de entrada e permanência de cão-guia junto de
pessoa com deficiência ou de treinador nos locais dispostos no caput
deste artigo, bem como nas demais edificações de uso público e naquelas
de uso coletivo, mediante apresentação da carteira de vacina atualizada
do animal; e

IX- a existência de local de atendimento exclusivo para as
pessoas com deficiência e as demais elencadas no art. 1º da Lei Federal
nº 10.048/2000, com nova redação conferida pela Lei 13.146/15,
devidamente sinalizada por placas.

X- Viabilizar, junto às instituições financeiras e congêneres
estabelecidas no Estado do Maranhão, o atendimento humanizado de
pessoas com deficiência ou com dificuldade de locomoção,
especialmente aquelas que sejam idosas, mediante capacitação de
pessoal e utilização das ajudas técnicas e dos meios que se fizerem
necessários para evitar constrangimentos, e, até mesmo, o não
atendimento dos usuários.

  Art. 70. O descumprimento do disposto nesta Seção sujeitará
os responsáveis pela infração ao pagamento de multa, correspondente
a 500 (quinhentos) UFIR - Unidade Fiscal de Referência, não os
desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º .   Em  caso  de  reincidência  no  prazo  de  30  (trinta)
 dias  da  aplicação  da  primeira multa, o valor da sanção a que se
refere o caput deste artigo será dobrado.

§2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser
destinados  ao  Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
 Lei.
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Seção III
Dos Elementos  De Urbanização

 Art. 71. O planejamento e a urbanização das vias públicas,
dos parques e dos demais espaços de uso público deverão atender aos
princípios do desenho universal, devendo a  sua concepção e execução
tomá-los acessíveis para as pessoas com deficiência  e  as demais
pessoas.

Art. 72. As vias públicas, os parques e os demais espaços de
uso público existentes, assim como as respectivas instalações de
serviços e mobiliários urbanos deverão ser adaptados, obedecendo-se
ordem de prioridade que vise à maior eficiência das modificações, no
sentido de promover mais ampla acessibilidade às pessoas com
deficiência.

Art. 73. Os parques de diversões, públicos e privados, devem
adaptar, no mínimo, 5% (cinco por cento) de cada brinquedo e de seus
equipamentos e identificá-los para possibilitar sua utilização por
pessoas com deficiência, tanto quanto tecnicamente possível.

Parágrafo único. Em nenhuma hipótese será exigido da pessoa
com deficiência ou com mobilidade reduzida requisitos de segurança
não impostos às demais pessoas ditas normais, sob pena de incorrer a
administração do parque em conduta preconceituosa e cassação do
alvará ou autorização de funcionamento concedido pelo município.

Art. 74. O projeto e o traçado dos elementos de urbanização
públicos e privados de uso comunitário, nestes compreendidos os
itinerários e as passagens de pedestres, os percursos de entrada e de
saída de veículos, as escadas e rampas, deverão observar os parâmetros
estabelecidos pelas normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 75. Os banheiros de uso público existentes, temporários
ou a construir em parques, praças, jardins e espaços livres públicos
deverão ser acessíveis e dispor, pelo menos, de 01 (um) sanitário e 01
(um) um lavatório masculino e de 01 (um) sanitário  e 01 (um) um
lavatório feminino, com entrada independente dos demais banheiros,
obedecendo as normas técnicas de acessibilidade em vigor.

Art. 76. Em todas as áreas de estacionamento de veículos,
localizadas em vias ou em espaços públicos, deverão ser reservadas
vagas próximas dos acessos de circulação de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veículos que transportem pessoas com deficiência.

Parágrafo único. As vagas a que se refere o caput deste artigo
deverão ser em número equivalente á 2% (dois por cento) do total,
garantida, no mínimo, uma vaga, devidamente sinalizada e com as
especificações técnicas de desenho e traçado de acordo com as normas
técnicas em vigor.

Art. 77. Os estacionamentos, públicos e privados, e os
fornecedores de serviços de manobra e guarda de veículos em geral
estão obrigados a conceder aos veículos automotores utilizados por
pessoas com deficiência, período mínimo de gratuidade do pagamento
de tarifa equivalente ao dobro daquele concedido aos demais veículos.

§ 1º. Os estabelecimentos que não dispuserem de período
mínimo de gratuidade do pagamento de tarifa deverão conceder 30
(trinta) minutos aos veículos automotores de que trata o caput deste
artigo.

§ 2º. O detalhamento técnico do disposto no caput deste artigo
é definido em regulamento, nos termos da Lei Federal nº 10.098, de·19
de dezembro de 2010.

Art. 78. Os sinais de tráfego, semáforos, postes de iluminação
ou quaisquer outros elementos verticais de sinalização que devam ser
instalados em itinerário ou espaço de acesso para pedestres deverão
ser dispostos de forma a não dificultar ou impedir o livre trânsito e a
circulação com segurança das pessoas em geral, especialmente aquelas
com deficiência.

Art. 79. Os semáforos para pedestres instalados nas vias
públicas deverão estar equipados com mecanismo que emita sinal
sonoro suave, intermitente e sem estridência ou com mecanismo
alternativo, que sirva de guia ou orientação para a travessia de pessoas

com deficiência visual nos locais onde a intensidade do fluxo de veículos,
de pessoas ou a periculosidade da via assim determinarem.

Parágrafo único. A adequação dos semáforos, conforme
previsto neste artigo, será efetuada conforme disponibilidade
orçamentária, de forma gradativa, sendo, para tanto, considerados
prioritários os locais próximos às escolas de ensino regular, às
instituições voltadas à pessoa com deficiência, e onde haja intensidade
de tráfego de veículos automotores   e periculosidade das vias.

Art. 80. Os elementos do mobiliário urbano deverão ser
projetados e  instalados  em locais que permitam a sua utilização, com
autonomia e segurança, pelas pessoas com deficiência.

Art. 81. A infração ao disposto nesta Seção acarretará ao
responsável as seguintes penalidades:

I-  advertência e notificação para que se adeque no prazo de 15
(quinze) dias   úteis;

II- multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, caso não seja observado o prazo estabelecido  no inciso
anterior;

III- em caso de reincidência, a multa dobrará de valor a cada 30
(trinta) dias de descumprimento;

IV - após a incidência das penalidades previstas nos incisos I
e II, a cassação do alvará de funcionamento e interdição do
estabelecimento, independentemente da aplicação da multa de que trata
o inciso III.

§ 1º. As pessoas com deficiência poderão representar contra o
infrator, junto ao Estado do Maranhão, por meio de suas entidades
representativas.

§ 2º. Os valores arrecadados com as multas deverão ser
destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei. 

 
Seção IV

Da Acessibilidade a Locais de Uso Público e de Uso Coletivo
Subseção I

Da Adequação dos Balcões de Atendimento e Bilheterias
 
Art. 82. Os balcões de atendimento e as bilheterias em

edificações de uso público ou de uso coletivo, como terminais
rodoviários, estações de transporte, cinemas, teatros, casa de shows,
estádios, agências bancárias, casas lotéricas, correspondentes bancários
ou qualquer outro estabelecimento que utilize guichês de atendimento,
no Estado do Maranhão, deverão dispor de, pelo menos, uma parte da
superfície acessível para atendimentos pessoas com deficiência ou
com mobilidade reduzida, especialmente aquelas que utilizam cadeiras
de rodas, para que tenham um melhor contato visual e de comunicação
com os atendentes.

Art. 83. O descumprimento do disposto nesta Subseção
sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa,
correspondente a 500 (quinhentos) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, cujo pagamento não os isenta de seu posterior cumprimento.

§ 1°. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor
da sanção pecuniária a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

§ 2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser
destinados ao   Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei.

  
Subseção II

Do Acesso aos Elevadores
 
Art. 84. É vedada qualquer forma de discriminação à pessoa

com deficiência no acesso aos elevadores de todos os edifícios públicos
ou particulares, comerciais, industriais e residenciais multifamiliares
existentes no Estado do Maranhão.
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Art. 85. Todos os elevadores deverão possuir botoeiras internas

e externas com informações em Braille, sistema de áudio informando o
andar e o sentido de deslocamento e piso tátil direcional e de alerta, de
acordo com as normas técnicas em vigor.

Art. 86. Fica assegurado o acesso de pessoas com deficiência,
inclusive cadeirantes, pelo elevador social, que oferece maior conforto,
segurança e igualdade entre os usuários, desde que não estejam
deslocando cargas, para as quais podem ser utilizados os elevadores
destinados a esse fim.

Art. 87. Para conferir efetividade e o conhecimento das
disposições da presente Subseção, fica determinada a obrigatoriedade
da colocação de avisos no interior dos edifícios.

§ 1º. Os avisos de que trata o caput deste artigo devem
configurar-se em forma de cartaz, placa ou plaqueta com os seguintes
dizeres: “É vedada qualquer forma de discriminação em virtude de
raça, sexo, cor, origem, condição social, idade, deficiência ou doença
não contagiosa por contato social no acesso aos elevadores deste
edifício”.

§ 2º. Fica o responsável pelo edifício, administrador ou síndico,
conforme for o caso, obrigado a colocar na entrada do edifício, de
forma bem visível, em grafia comum e grafia Braille, o aviso de que
trata este artigo, incumbindo, ainda, aos porteiros dos prédios auxiliar
as pessoas com deficiência sobre o uso dos elevadores.

Art. 88. - Os edifícios a serem construídos com mais de um
pavimento além do pavimento de acesso, à exceção das habitações
unifamiliares, e que não estejam obrigados à instalação de elevador,
deverão dispor de especificações técnicas e de projeto que facilite a
instalação de um elevador adaptado, devendo os demais elementos de
uso comum destes edifícios atender aos requisitos de acessibilidade.

Art. 89. Os responsáveis pelo descumprimento do disposto
nesta Subseção ficarão sujeitos às seguintes penalidades:

I-  advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90
(noventa) dias;

II-multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, no caso do não atendimento da advertência prevista no
inciso “I”, reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor;

III.- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I
e II, cassação do alvará e interdição  do estabelecimento.

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei.

Subseção III
Da Disponibilização de Cadeiras de Rodas

 
Art. 90. Todos os locais de uso público ou de uso

coletivo(privados), inclusive as agências e correspondentes bancários,
instalados no âmbito do Estado do Maranhão, são obrigados a
disponibilizar, ao menos, 02 (duas) cadeiras de rodas para uso por
pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida,
no interior de suas instalações, observadas as normas técnicas e de
segurança vigentes.

Parágrafo único. Os locais a que se refere o caput deste artigo,
assegurarão, ainda, o atendimento das pessoas com deficiência em
lugar de fácil acesso à utilização das cadeiras de rodas, órteses, próteses
e ajudas técnicas, tomando publica, mediante a afixação de placas, a
existência e disponibilização desse direito.

 Art. 91. O descumprimento do disposto nesta Subseção
sujeitará os responsáveis pela infração ao pagamento de multa,
correspondente a 500 (quinhentos) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, não os desobrigando de seu posterior cumprimento.

§ 1º. Em caso de reincidência, após decorrido o prazo de 30
(trinta) dias, contados a partir da aplicação da primeira multa, o valor
da sanção pecuniária a que se refere o caput deste artigo será dobrado.

§ 2°. Os valores arrecadados com as multas deverão ser
destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,

regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta 
 Lei.

  
Subseção IV

Dos Assentos nas Áreas de Embarque e Desembarque
 
Art. 92. Serão assegurados às pessoas com deficiência 10%

(dez por cento) dos assentos reservados nas áreas de embarque e
desembarque dos terminais rodoviários e rodoferroviários localizados
no Estado do Maranhão.

 Art. 93. Os assentos de que trata o artigo anterior desta
Lei terão identificação específica que informe a sua
destinação preferencial.

 
Subseção V

Dos Locais de Uso Público ou de Uso Coletivo
 
Art. 94. A construção, ampliação ou reforma de edifícios

públicos ou privados destinados ao uso coletivo deverão ser executadas
de modo que sejam ou se tomem acessíveis às pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Para os fins do disposto neste artigo, na
construção, ampliação ou reforma de edifícios públicos ou privados
destinados ao uso coletivo deverão ser observados, pelo menos, os
seguintes requisitos de acessibilidade:

I- nas áreas externas ou internas da edificação, destinadas à
garagem e ao estacionamento de uso público, deverão ser reservadas
2% (dois por cento) das vagas, próximas dos acessos de circulação de
pedestres, devidamente sinalizadas e demarcadas, conforme legislação
e normas técnicas em vigor, para veículos que transportem pessoas
com deficiência.

II- pelo menos um dos acessos ao interior da edificação deverá
estar livre de barreiras arquitetônicas e de obstáculos que impeçam ou
dificultem a acessibilidade de pessoa com deficiência;

III- pelo menos um dos itinerários que comuniquem horizontal
e verticalmente todas as dependências e serviços do edifício, entre si e
com o exterior, deverão cumprir os requisitos de acessibilidade de que
trata esta Seção;

IV- os edifícios deverão dispor de, pelo menos, 01 (um) banheiro
acessível para cada sexo, por pavimento, distribuindo-se seus
equipamentos e acessórios de maneira que possam ser utilizados por
pessoa com deficiência.

Art. 95. Os órgãos da Administração Direta, Indireta e
Fundacional, a Autarquias, empresas de economia mista e entidades
privadas que prestem atendimento diretamente ao público ficam
obrigados a implementar modificações físicas nas áreas destinadas ao
atendimento público, assim como soluções técnicas nos equipamentos
de autoatendimento, com vistas à acessibilidade e uso por pessoas
com deficiência.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no
caput deste artigo, entende- se como:

I- modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas
destinadas ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer
entrave ou obstáculo que limite e impeça o acesso de pessoas com
deficiência;

II- soluções técnicas: as alterações necessárias nos
equipamentos e programas para o uso, sem restrição, das pessoas com
deficiência.

Art. 96. Os hotéis, bares, restaurantes e locais de uso coletivo
similares existentes no Estado do Maranhão deverão disponibilizar
cardápios em grafia Braille para uso por pessoa com deficiência visual,
observando o número mínimo de 02(dois) cardápios e a necessidade de
atualização periódica dos mesmos.

 
Seção V

Das Edificações de Uso Público
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Art. 97. A construção, ampliação, reforma ou adequação de

edificações de uso público do Estado do Maranhão, incluindo os da
Administração Direta, Indireta e Fundacional, deverão ser executadas
de modo que sejam ou se tornem acessíveis à pessoa com deficiência
ou mobilidade reduzida, atendendo aos preceitos da acessibilidade na
interligação de todas as partes de uso comum ou abertas ao público,
conforme os padrões das normas técnicas em vigor.

 Art. 98. Os desníveis das áreas de circulação interna ou externa
serão transpostos por meio de rampas acessíveis ou equipamento
eletromecânico de deslocamento vertical, quando não for possível outro
acesso mais cômodo para pessoas com deficiência ou com mobilidade
reduzida.

 Art. 99. A instalação de novos elevadores nas edificações de
uso público, ou a adaptação dos já existentes, deve atender ao disposto
no nesta Lei, bem como aos padrões das normas técnicas de
acessibilidade em vigor.

§1º No caso da instalação de elevadores novos ou de troca dos
já existentes, qualquer que seja o número de elevadores das edificações
previstas no caput deste artigo, pelo menos um deles terá cabine que
permita acesso e movimentação cômoda de pessoa com deficiência.

§2° Os edifícios de uso público a serem construídos com mais
de um pavimento, além do pavimento de acesso, deverão dispor de
equipamentos eletromecânicos de deslocamento vertical para uso das
pessoas com deficiência, especialmente com deficiência tisica ou
mobilidade reduzida.

§3° As especificações técnicas a que se refere o parágrafo
anterior devem atender:

I - à indicação em planta, aprovada pelo Poder Público
Municipal, do local reservado para a instalação do equipamento
eletromecânico, devidamente assinada pelo responsável técnico pelo
projeto;

II - à indicação da opção pelo tipo de equipamento, como
elevador, esteira, plataforma ou similar;

III - à indicação das dimensões internas e demais aspectos da
cabine do equipamento a ser instalado; e

IV - às demais especificações em nota na própria planta, tais
como a existência e as medidas de botoeira, espelho, informação de
voz, bem como a garantia de responsabilidade técnica de que a estrutura
da edificação suporta a implantação do equipamento escolhido.

 Art. 100. A construção, ampliação, reforma ou adequação das
edificações de uso público deve dispor de sanitários acessíveis
destinados ao uso por pessoa com  deficiência  ou  com mobilidade
reduzida, sendo distribuídos na razão de, no mínimo, uma cabine para
cada sexo em cada pavimento da edificação, com entrada independente
dos sanitários coletivos, obedecendo às normas técnicas de
acessibilidade em   vigor.

Parágrafo único. As edificações já existentes deverão garantir
pelo menos um banheiro acessível por pavimento,  com entrada 
independente,  distribuindo-se seus  equipamentos e acessórios de
modo que possam ser utilizados pelas pessoas com deficiência ou com
mobilidade reduzida.

Art. 101. O Sistema Penal e Penitenciário  do Estado do
Maranhão deverá possuir instalações   e celas acessíveis, aptas a receber
e abrigar pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Art. 102. Todas as edificações de uso público vinculadas à
Secretaria Estadual de Saúde   e às Secretarias Municipais de Saúde,
especialmente  hospitais,  postos  de saúde, postos de vacinação e
outros, deverão  ser plenamente  acessíveis  para pessoa com
deficiência  ou com mobilidade  reduzida.

Art. 103. As escolas das Redes Públicas Estadual e Municipais
deverão ser plenamente acessíveis para pessoa com deficiência ou com
mobilidade reduzida.

 

Seção VI
Das Edificações de Uso Coletivo

Subseção I
Das Instituições Financeiras

 
Art. 102. As instituições financeiras e bancárias sediadas no

Estado do Maranhão ficam obrigadas a implementar as modificações
físicas nas áreas destinadas ao atendimento ao público, assim como
soluções técnicas para os equipamentos de autoatendimento, com vistas
a garantir a acessibilidade e o uso por pessoas com deficiência.

Parágrafo único. Para o efetivo cumprimento do disposto no
caput deste artigo, entende- se como:

I- modificações físicas: as adequações necessárias nas áreas
destinadas  ao atendimento ao público para a eliminação de qualquer
entrave ou obstáculo que limite e impeça  o acesso de pessoas com
 deficiência;

II- soluções técnicas: as alterações necessárias nos
equipamentos e programas  para o uso, sem restrição, das pessoas
com  deficiência.

 Art. 103. As instituições financeiras a que alude o artigo
anterior ficam obrigadas a possuir  banheiros  acessíveis  para  ambos 
os sexos  compatíveis  com  a  pessoa com deficiência, para uso de
seus clientes, conforme normas técnicas de acessibilidade em vigor.

§ 1º. Consideram-se instituições financeiras para os fins desta
Subseção os bancos, caixas econômicas, sociedades de crédito,
associações de poupança e suas agências, subagências e seções, bem
como as agências conveniadas, e outras de  natureza  congênere.

§ 2°. Os banheiros acess1ve1s deverão estar disponíveis nos
mesmos horários de funcionamento  das instituições financeiras.

 Art. 104. Os locais destinados ao atendimento ao público nas
instituições financeiras deverão possuir bebedouros acessíveis para
pessoas com deficiência, disponibilizando, ainda, cadeiras de rodas
para os clientes que necessitarem.

 Art. 105. É obrigatória a instalação de caixas eletrônicos
acessíveis para  uso  preferencial  por pessoas com deficiência no andar
térreo das instituições financeiras   .

 Art. 106. O acesso do deficiente visual ao caixa eletrônico de
que trata o artigo anterior deste Estatuto se dará mediante a instalação
de piso tátil (direcional e de alerta), de acordo com as normas técnicas
de acessibilidade em vigor.

 
Subseção II

Dos Hotéis, Motéis e Similares
 
Art. 107. Os hotéis, motéis e locais de uso coletivo similares

estabelecidos no Estado do Maranhão ficam obrigados a adaptar suas
instalações a fim de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência
nos locais· de uso comum dos empreendimentos, tomando plenamente
acessíveis o equivalente a 2% (dois por cento) de seus apartamentos,
garantida, no mínimo 01 (uma), unidade adaptada.

Parágrafo único. As adaptações de que trata: o caput serão
definidas em conformidade com o disposto nas normas técnicas de
acessibilidade em vigor.

Art. 108. Os hotéis, motéis e locais de uso coletivo similares
que infringirem o disposto nesta Subseção ficarão sujeitos às
seguintes penalidades:

I- advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90
(noventa) dias;

II- multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, no caso do não atendimento da advertência prevista no
inciso “I”, reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor;

III- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e
II, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei.
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Subseção III
Dos Shoppings Centers e Similares

Art. 109. Os shoppings centers e locais de uso coletivo similares
situados no Estado do Maranhão deverão, obrigatoriamente,
disponibilizar cadeiras de rodas para pessoas com deficiência, em
número igual ou superior a 10 (dez) unidades disponíveis, de acordo
com as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

 Art. 110. O fornecimento das cadeiras de rodas, referido no
artigo anterior, será gratuito, sem qualquer ônus para o usuário, cabendo
exclusivamente àqueles locais de uso coletivo o seu fornecimento e
manutenção em perfeitas condições de uso.

 Art. 111. Os shoppings centers e locais de uso coletivo similares
deverão afixar em suas dependências internas, inclusive nas garagens,
cartazes ou placas indicativas dos locais onde as cadeiras de rodas
encontram-se disponíveis aos usuários.

 Art. 112. Os bares e restaurantes existentes nos locais a que se
refere esta Subseção deverão obedecer ao preceituado neste Estatuto,
com a disponibilização de cardápios na escrita Braille.

 Art. 113. Os centros comerciais, shoppings centers,
hipermercados e supermercados no âmbito do Estado do Maranhão,
deverão fornecer, gratuitamente, veículos motorizados para facilitar a
locomoção de pessoas com deficiência, garantido, ainda, caixas de
atendimento exclusivos e prioritários para as pessoas elencadas no art.
1º da Lei Federal nº 10.048/2000, que teve sua redação alterada pela Lei
nº 13.146/2015.

§ 1º. Os estabelecimentos referidos neste artigo afixarão, em
local de grande visibilidade, nas dependências externas e internas, placas
indicativas dos postos de retirada dos veículos motorizados.

§ 2º. Obrigatoriamente, serão afixados dois tipos de placas de
atendimento, sendo uma de atendimento exclusivo e outra alertando
que todos ·os demais caixas garantirão o atendimento prioritário,
independentemente da concessão daqueles que estiverem nas filas,
sendo vedada a afixação de placas que indiquem, tão-somente, que
“todos os caixas são prioritários”.

 Art. 114. O estabelecimento que violar o previsto  nesta
Subseção  ficará sujeito   às seguintes penalidades:

I- advertência e notificação para se adequarem no prazo de 90
(noventa) dias;

II-multa de 20.000 (vinte mil) UFIR - Unidade Fiscal de
Referência, no caso do não atendimento da advertência prevista no
inciso “I”, reajustável a cada 30(trinta) dias no dobro deste valor;

III- após a incidência das penalidades previstas nos incisos I e
II, cassação do alvará e interdição do estabelecimento.

Parágrafo Único. Os valores arrecadados com as multas deverão
ser destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei.

 
Seção VII

Da Acessibilidade aos Empreendimentos de Interesse Turístico
 
Art. 115. Os empreendimentos desenvolvidos no Estado do

Maranhão que envolvam interesse turístico, de lazer ou negócios,
eventos, feiras, convenções e afins deverão adequar seus projetos
arquitetônicos e de engenharia às normas e especificações de
acessibilidade contidas na legislação vigente.

 Art. 116. Para os fins desta Seção entende-se por:
I - adaptações arquitetônicas: quaisquer alterações promovidas

em edificações com objetivo de permitir à pessoa com deficiência superar
as barreiras da mobilidade, bem como entrave ou obstáculo que limite
ou impeça o acesso, a liberdade de movimento e a circulação com
segurança.

II- adaptações das áreas comuns: modificações promovidas
em locais como banheiros, estacionamentos, pistas de dança, quadras,
áreas de lazer e esportes, arquibancadas e áreas de assentos, decks

(saunas, piscinas), áreas de hidromassagem, bares, restaurantes e
similares, ou onde mais aconteça fluxo de visitantes e turistas.

 Art. 117. O Estado do Maranhão fomentará o turismo
acessível, de modo a atender todas as necessidades das pessoas com
deficiência nos locais de turismo existentes ou por serem criados.

 
Seção VIII

Da Acessibilidade aos Bens Culturais Imóveis
 
Art. 118. As soluções destinadas à eliminação, redução ou

superação de barreiras na promoção da acessibilidade a todos os bens
culturais imóveis devem estar de acordo com as exigências dos órgãos
federais e estaduais responsáveis pelo patrimônio histórico,
especialmente o Instituto do Patrimônio   Histórico   e  
Artístico Nacional - IPHAN.

 
Seção IX

Da Acessibilidade aos Serviços de Transportes Coletivos
Rodoviário

 
Art. 119. Os veículos de transporte coletivo, metropolitano e

intermunicipal, público e privado, em utilização ou em trânsito no
Estado do Maranhão deverão cumprir os requisitos de acessibilidade
estabelecidos nas normas técnicas específicas em vigor.

Parágrafo único. A substituição da frota operante atual por
veículos acessíveis, a ser feita pelas empresas concessionárias e
permissionárias de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e
intermunicipal, público e privado, dar-se-á de forma gradativa,
conforme os prazos previstos na legislação em vigor, especialmente
no Decreto Federal nº 5.296/2004.

 Art. 120. As empresas concessionárias e permissionárias dos
serviços de transporte coletivo rodoviário, metropolitano e
intermunicipal, público e privado, deverão garantir a acessibilidade da
frota de veículos em circulação, inclusive de seus equipamentos,
observado o disposto na legislação federal em vigor.

 Art. 121. Os ônibus das linhas metropolitanas e intermunicipais
de transporte coletivo do Estado ficam autorizados a parar fora dos
pontos obrigatórios de parada, para embarque e desembarque de
passageiros com deficiência, podendo este indicar o melhor local para
desembarque, desde que o itinerário original da linha seja respeitado.

Art. 122. É garantido o Passe Livre para pessoas com deficiência
no sistema de transporte coletivo intermunicipal do Estado do
Maranhão, nos moldes da Lei Estadual nº 8.053, de 11.07.2006, e nos
Decretos que a regulamentam.

 
Seção X

Da Acessibilidade dos Sistemas de Comunicação, Informação 
e Sinalização

 
Art. 123. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá

a eliminação de barreiras e a criação de mecanismos e alternativas
técnicas que tomem acessíveis os sistemas de informação e comunicação
para as pessoas com deficiência sensorial, garantindo-lhes o direito de
acesso à informação, à comunicação, ao trabalho, à educação, ao
transporte, à cultura, ao esporte e ao lazer.

Art. 124. O Poder Público Estadual formará profissionais nas
áreas voltadas ao atendimento das pessoas com deficiência visual e
auditiva, capacitando-os no Sistema Braille e
na Língua Brasileira de Sinais- LIBRAS, para facilitar qualquer tipo
de comunicação direta com a pessoa com deficiência sensorial e com
dificuldade de comunicação.

Art. 125. Fica reconhecida, oficialmente, pelo Estado do
Maranhão, a Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, competindo aos
órgãos da Administração Pública Direta, Indireta e Fundacional garantir
tal comunicação em suas dependências com a disponibilização de
intérpretes e tradutores de LIBRAS;
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 Art. 126. As mensagens publicitárias de atos, programas,

serviços e campanhas da Administração Direta, Indireta e Fundacional
do Estado do Maranhão, veiculadas na mídia televisiva e nos portais
de internet, terão tradução simultânea para a Língua Brasileira de Sinais
- LIBRAS, e serão apresentadas em legendas com o objetivo de tomarem-
se acessíveis as pessoas com deficiência auditiva, descrição e narração
em voz de cenas e imagens (áudio descrição) para pessoas com
deficiência visual.

 Art. 127. No prazo de até doze meses a contar da data de
publicação deste Estatuto, será obrigatória a acessibilidade nos portais
e sítios eletrônicos da Administração Pública Estadual e Municipais
na rede mundial de computadores (internet), para o uso das pessoas
com deficiência, garantindo-lhes o pleno acesso às informações
disponíveis.

 Art. 128. As editoras instaladas no Estado do Maranhão e
que, no território Maranhense, comercializem livros, apostilas ou outras
obras literárias de quaisquer gêneros deverão atender às solicitações
dos consumidores com deficiência visual para impressão em Braille ou
em fonte ampliada das obras que editam, assim como disponibilizar
versão em áudio.

 Art. 129. As empresas de energia elétrica, água e esgoto,
telefonia fixa e telefonia celular no Estado do Maranhão deverão, no
modo que estabelece o presente diploma legal, fornecer nas faturas e
documentos de cobrança informações básicas no sistema Braille ou em
fonte ampliada.

§1º A impressão em Braille ou em fonte ampliada será,
obrigatoriamente, na parte superior do documento;

§2º As empresas concessionárias poderão optar pela impressão
em Braille em todos os documentos ou realizar o cadastramento das
pessoas com deficiência visual interessadas;

§3° Caso a empresa opte pelo cadastramento das pessoas com
deficiência visual, deverá promover ampla publicidade da forma como
será efetuado esse cadastramento;

§4º A impressão em Braille ou em fonte ampliada deverá conter,
no mínimo,  as seguintes informações: data de vencimento; valor da
fatura, valor dos juros, multa por atraso; nome da empresa, nome do
usuário e endereço    para fins de confirmação.

§5º Em caso de reaviso de vencimento a palavra REAVISO
também será impressa em Braille ou em fonte  ampliada.

 Art. 130. As empresas de que trata a presente Seção
deverão providenciar  a  impressão no sistema Braille desde a
promulgação da presente   Lei.

§ 1º As empresas que não cumprirem quaisquer dos dispositivos
desse instrumento sofrerão multa de 15.000 (quinze mil) UFIR por
mês, até a devida regularização.

§ 2° Os valores arrecadados com as multas deverão ser
destinados ao Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência - FEPD,
regulamentado pela Lei Ordinária nº 10.711/2017, nos termos desta
Lei.

 Art. 131. Os programas e as linhas de pesquisa a serem
desenvolvidos com o apoio de organismos públicos estaduais e
municipais de auxílio à pesquisa e de agências de financiamento deverão
contemplar temas voltados para tecnologia  da  informação acessível
para pessoas com  deficiência.

Parágrafo único. Será estimulada a criação de linhas de crédito
para a  indústria  instal-ada no Estado do Maranhão que produza
componentes e equipamentos relacionados à tecnologia da informação 
acessível  para pessoas com deficiência.

 
Seção XI

Das Ajudas Técnicas
 
Art. 132. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá

a supressão de barreiras urbanísticas, arquitetônicas, de transporte e
de comunicação, mediante ajudas técnicas.

 Art. 133. Para os fins do disposto no artigo anterior, o Poder
Público do Estado do Maranhão, por meio dos organismos de apoio à

pesquisa e das agências de financiamento, fomentará  programas
destinados:

I- à promoção de pesquisas científicas voltadas ao tratamento
e prevenção de deficiências;

II- ao desenvolvimento tecnológico orientado à produção de
ajudas técnicas para as pessoas com deficiência;

III- à formação e especialização de recursos humanos em
acessibilidade.

 Art. 134.  É assegurado à pessoa com deficiência visual usuária
de cão-guia, bem como treinador ou acompanhante habilitado, o direito
de ingressar e permanecer com o animal em locais de uso público ou de
uso coletivo no Estado do Maranhão, nos termos da Lei Federal nº
11.126/2005.

§ 1º. A deficiência visual a que se refere o caput deste artigo
restringe-se à cegueira e à baixa visão.

§ 2°. Nos locais onde haja cobrança de ingresso é vedada a
cobrança de qualquer taxa ou contribuição extra pelo ingresso e
permanência do cão-guia.

Art. 135. O ingresso do cão-guia que conduz pessoa com
deficiência visual será permitido inclusive nas habitações de uso
multifamiliares, ainda que os condomínios, por convenção ou regimento
interno, restrinjam a presença ou circulação de animais, observadas as
condições impostas pela Lei Federal 11.126/2005, seja o deficiente
visual morador ou visitante.

 
Seção XII

Das Linhas de Crédito Especiais
 

Art. 136. As instituições financeiras estaduais manterão linha
de crédito especial destinada à pessoa com deficiência e às entidades
que trabalhem na sua promoção e na defesa de seus direitos.

§1º Os recursos de que trata o caput serão exclusivamente
destinados para a aquisição de ajudas técnicas, compra de equipamentos
para as instituições voltadas à defesa dos direitos da ,pessoa com
deficiência, e a outros fins que se mostrem relevantes para a garantia
dos direitos estabelecidos neste Estatuto;

§2° A liberação do crédito especial fica condicionada à prova
documental, pelos interessados - pessoas físicas e jurídicas -, de que
sua aplicação será feita estritamente na área da deficiência.

 Art. 137. A concessão do crédito especial para as pessoas
físicas ou jurídicas se dará com a observância dos critérios utilizados
pelas instituições financeiras, respeitada a capacidade de liquidez dos
financiados, demonstrada por documentos que lhes forem solicitados.

Art. 138. As pessoas físicas comprovarão a deficiência por
meio de documento público de identificação de uso restrito da pessoa
com deficiência (Passe Livre, cartão do BPC – Benefício de Prestação
Continuada),ou laudo médico expedido por equipe multiprofissional
do SUS, cabendo às entidades fazer prova de que se dedicam à promoção
dos direitos da pessoa com deficiência por meio de seus estatutos e da
comprovação de seu efetivo e regular funcionamento.

 
CAPÍTULO VIII

DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA
 
Art. 139. O Poder Público do Estado do Maranhão promoverá

e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação
tecnológica, voltados para a melhoria da qualidade de vida e trabalho
das pessoas com deficiência.

§1º O desenvolvimento e a pesquisa promovidos ou
incentivados pela Administração Pública darão prioridade à geração de
conhecimentos e técnicas que visem à prevenção e ao tratamento das
deficiências, assim como à produção de ajudas técnicas e tecnologias
de apoio.

§2° Será incentivada e apoiada a capacitação tecnológica de
instituições públicas, conveniadas e privadas que produzam e ofereçam,
no Estado, medicamentos,  próteses, órteses, instrumentos,
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equipamentos, serviços e sistemas voltados para melhorar a
funcionalidade de pessoas  com deficiência.

 Art. 140. O Poder Público do Estado do Maranhão adotará
medidas de incentivo à produção e ao desenvolvimento científico e
tecnológico voltado para a produção de ajudas técnicas.

 Art. 141. Serão estimulados a pesquisa e o desenvolvimento,
assim como a difusão de tecnologias voltadas para ampliar o acesso de
pessoas com deficiência às tecnologias da informação e comunicação.

§1º Será estimulado, em especial, o emprego das tecnologias da
informação e comunicação como instrumento de superação de limitações
funcionais e de barreiras à comunicação  e à educação  de pessoas com
deficiência.

§2º Serão estimuladas a adoção de soluções e a difusão de
normas que visem a ampliar a acessibilidade de pessoas com deficiência
à computação, aos sítios da rede mundial de computadores (internet)
em geral e, em especial, aos serviços eletrônicos do Governo.

 
CAPÍTULO IX

DA DISCRIMINAÇÃO  E MAUS-TRATOS
 
Art. 142. É vedada qualquer forma de preconceito,

discriminação e maus-tratos à pessoa com deficiência.
Art. 143. Constitui  preconceito e discriminação  à pessoa

com deficiência:
I- impedir, dificultar, obstar ou recusar o livre acesso aos órgãos

públicos da Administração Direta, Indireta ou Fundacional e das
concessionárias de serviços públicos;

II- impedir, dificultar, obstar ou restringir o acesso às
dependências de bares, restaurantes, hotéis, cinemas, teatros, clubes,
centros comerciais e similares;

III- fazer exigências específicas, não contidas na legislação em
vigor, para a concessão  ou manutenção de  emprego;

IV- induzir ou incitar à prática de atos discriminatórios;
V- veicular, por meio de comunicação escrita, sonora,

audiovisual ou eletrônica, conteúdo discriminatório ou preconceituoso;
VI- praticar qualquer ato relacionado à pessoa com deficiência

que lhe cause constrangimento;
VIII- ofender a honra ou a integridade física de pessoa em

razão de sua deficiência.
§ 1º. Incide nas discriminações previstas nos incisos I e II deste

artigo a alegação da existência de barreiras arquitetônicas para negar,
dificultar ou restringir atendimento ou prestação de serviço à pessoa
com deficiência.

§ 2º. A ausência de atendimento preferencial à pessoa com
deficiência é forma de prática discriminatória prevista nos incisos VI e
VII deste artigo.

 Art.144. O Poder Público Estadual desenvolverá ações de
cunho educativo visando combater o preconceito e a discriminação
relativos à pessoa com deficiência.

 Art. 155. A notificação compulsória de maus-tratos praticados
contra a pessoa com deficiência é obrigatória e será emitida por
profissionais dos órgãos públicos das áreas de saúde, educação,
assistência social e segurança pública que prestem atendimento às
pessoas com deficiência no Estado do Maranhão.

 Art. 146. A notificação compulsória será encaminhada por
intermédio dos responsáveis pelas unidades das políticas públicas
setoriais aos Conselhos de Direitos da Pessoa com Deficiência, ao
Ministério da Saúde, aos Conselhos Tutelares, quando se tratar de
criança e adolescente, e ao Ministério Público, quando se tratar de
pessoa com deficiência adulta.

Art. 147. Compete à autoridade policial e aos órgãos de
segurança pública proceder, com absoluta prioridade, a busca e
localização de pessoa com deficiência desaparecida, seja qual for a
idade, imediatamente após a comunicação do fato.

 

TÍTULO IV
DOS DIREITOS SOCIAIS E DAS POLÍTICAS DE

INCLUSÃO NO MERCADO DE TRABALHO
CAPÍTULO I

DA IGUALDADE E DA NÃO-DISCRIMINAÇÃO

Art. 148. O Estado reconhece que todas as pessoas são iguais
perante e sob a lei reconhecendo às pessoas com deficiência igualmente
produtivas frente às sem deficiência.

Art. 149. O Estado coibirá qualquer discriminação baseada na
deficiência e garantirá às pessoas com deficiência igual e efetiva proteção
legal contra a discriminação por qualquer motivo.

Parágrafo único. A fim de promover a igualdade e eliminar a
discriminação, o Estado adotará todas as medidas apropriadas para
garantir que a adaptação razoável seja oferecida.

Art. 150. Nos termos da presente Política, as medidas
específicas bem como as ações afirmativas que forem necessárias para
acelerar ou alcançar a efetiva igualdade social e de oportunidades no
mercado de trabalho das pessoas com deficiência não serão consideradas
discriminatórias.

CAPÍTULO II
RECONHECIMENTO IGUAL PERANTE A LEI

Art. 151. Por meio do presente Estatuto, o Estado promove
uma Política Pública de Afirmação de potencial igualdade produtiva
entre às pessoas com deficiência frente às sem deficiência.

Art. 152. O Estado reconhece que as pessoas com deficiência
potencialmente gozam de capacidade legal em igualdade de condições
com as demais pessoas em todos os aspectos da vida.

Art. 153. O Estado tomará medidas apropriadas para prover o
acesso de pessoas com deficiência ao apoio de que necessitarem no
exercício dos direitos assegurados por esta Lei.

Art. 154. O Estado assegurará que todas as medidas relativas
ao exercício de todos os direitos assegurados por esta Política Pública
sejam apropriadas e efetivas para prevenir quaisquer tipos de abusos
e preconceitos dentro do ambiente de trabalho, em conformidade com
o arcabouço legislativo aplicável ao tema.

Parágrafo único. Essas salvaguardas assegurarão, inclusive, que
as medidas relativas à segurança das pessoas com deficiência sejam
efetivadas dentro de um período de tempo mais curto possível e sejam
submetidas à revisão regular por uma autoridade pública ou órgão
fiscalizatório.

CAPÍTULO III
CONSCIENTIZAÇÃO

Art. 155. O Estado se compromete a adotar medidas imediatas,
efetivas e apropriadas para:

I - conscientizar toda a sociedade, inclusive as famílias, sobre
as condições de assistência especial às pessoas com deficiência com o
objetivo de fomentar a exploração das capacidades e do perfil
profissional dos mesmos;

II - combater, no ambiente de trabalho, estereótipos,
preconceitos e práticas nocivas em relação às pessoas com deficiência;
e

III - promover a conscientização sobre as amplas capacidades
e igualdade de contribuição das pessoas com deficiência dentro do
ambiente laborativo por meio de efetivas campanhas de conscientização
pública destinadas a:

a) favorecer atitude receptiva das empresas particulares em
relação à contratação de pessoas com deficiência;

b) promover maior consciência de responsabilidade social por
parte das empresas por meio de estímulo à percepção da alta capacidade
contributiva em ambiente laborativo das pessoas com deficiência;
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c) promover o reconhecimento das habilidades, dos méritos e

das capacidades das pessoas com deficiência e de sua contribuição ao
local de trabalho e ao mercado laboral;

d) incentivar toda a sociedade a retratar as pessoas com
deficiência de maneira compatível com os propósitos afirmativos, de
inclusão social e econômica do presente Estatuto;

e) promover programas de formação profissional para pessoas
com deficiência abordando, inclusive, orientações sobre seus direitos.

TÍTULO V
DA VULNERABILIDADE SOCIAL

CAPÍTULO I
MENORES E MULHERES COM DEFICIÊNCIA NO

MERCADO DE TRABALHO

Art. 156. O Estado reconhece que, em particular os menores
de idade e as mulheres com deficiência, estão sujeitos a múltiplas
formas de discriminação no mercado de trabalho e, portanto, tomará
medidas para lhes assegurar o pleno e igual exercício de todos os direitos
humanos e liberdades fundamentais voltados à sua inserção no mercado
de trabalho.

Art. 157. O Estado tomará todas as medidas apropriadas para
assegurar o pleno desenvolvimento do menor bem como o
empoderamento da mulher com deficiência, por meio da promoção de
independência financeira, a fim de garantir-lhes o exercício e o gozo
dos direitos humanos e liberdades fundamentais estabelecidos na
presente Lei.

TÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO E DAS MEDIDAS DE PROTEÇÃO À

INTEGRIDADE DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
CAPÍTULO I

DA FISCALIZAÇÃO

Art. 158. Em conformidade com as obrigações decorrentes de
legislação federal e internacional, inclusive do direito humanitário
internacional e do direito internacional dos direitos humanos, o Estado
tomará todas as medidas necessárias para assegurar no ambiente
laborativo a fiscalização bem como a proteção, tanto no âmbito da
administração pública como no âmbito das empresas particulares que
usufruam de benefícios contidos em parceria público-privada que
venham a ser celebradas, o ambiente em que as pessoas com deficiência
estão trabalhando e a segurança das mesmas.

Seção I
Prevenção contra a exploração, a violência e o abuso no

ambiente laborativo

Art. 159. O Estado tomará, de forma preventiva e repressiva,
todas as medidas apropriadas de natureza legislativa e administrativa
para proteger as pessoas com deficiência, tanto no âmbito da própria
Administração Pública como no âmbito das empresas particulares que
gozem dos benefícios previstos nesta Política, contra todas as formas
de exploração, violência ou abuso.

Art. 160. O Estado adotará prioritariamente as medidas
apropriadas para prevenir todas as formas de exploração, violência ou
abuso, assegurando, dentre outros, formas apropriadas de atendimento
e apoio que levem em conta o gênero, a idade bem como o tipo de
deficiência, tanto para as pessoas com deficiência como para os seus
familiares, inclusive mediante a provisão de informação e educação
sobre a maneira de se evitar, reconhecer e denunciar casos de exploração,
violência ou abuso praticados em face das pessoas com deficiência.

Art. 161. A fim de prevenir a ocorrência de quaisquer formas
de exploração, violência ou abuso, o Estado assegurará que todos os
programas e instalações, tanto da Administração Pública como das
Empresas Privadas, destinados a atender pessoas com deficiência sejam

efetivamente monitorados pelas autoridades fiscalizatórias
competentes.

CAPÍTULO II
PROTEÇÃO À INTEGRIDADE DAS PESSOAS COM

DEFICIÊNCIA

Art. 162. Toda pessoa com deficiência tem o direito a que sua
integridade física e mental seja respeitada, em igualdade de condições
com as pessoas sem deficiência.

TÍTULO VII
DO MERCADO DE TRABALHO

CAPÍTULO I
VIDA INDEPENDENTE, INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA

Art. 163. O Estado reconhece o igual direito de todas as pessoas
com deficiência a viver em comunidade, com a mesma liberdade de
escolha que as demais pessoas, e tomará medidas efetivas e apropriadas
para facilitar às pessoas com deficiência o pleno gozo desse direito e
sua plena inclusão no mercado de trabalho bem como sua participação
na comunidade, inclusive assegurando que:

I - sejam estabelecidas parcerias público-privadas bem como
outros mecanismos aptos a dar incentivo fiscal para que empresas
particulares aumentem o número de contratados com deficiência além
do disposto em legislação federal;

II - os serviços públicos, as vias, bem como as edificações
públicas, sejam construídos respeitando-se padrões de acessibilidade;

III - as pessoas com deficiência tenham acesso a uma variedade
de serviços de apoio em domicílio ou em instituições residenciais ou a
outros serviços comunitários de apoio, inclusive os serviços de
atendentes pessoais que forem necessários como apoio para que as
pessoas com deficiência vivam e sejam incluídas na comunidade com
enfoque a se evitar que fiquem isoladas ou segregadas da comunidade.

CAPÍTULO II
DA HABILITAÇÃO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL

Art. 164. O Estado tomará medidas efetivas e apropriadas,
inclusive mediante celebração de parcerias público-privadas, para
possibilitar que as pessoas com deficiência conquistem e conservem o
máximo de autonomia e plena capacidade física, mental, social e
profissional, bem como a plena inclusão e participação em todos os
aspectos da vida.

Parágrafo único. Para tanto, o Estado fortalecerá e ampliará
serviços e programas completos de habilitação e reabilitação,
particularmente nas áreas de saúde, emprego, educação e serviços sociais,
de modo que esses serviços e programas:

I - comecem no estágio mais precoce possível da detecção da
deficiência e sejam baseados em avaliação multidisciplinar das
necessidades e pontos fortes de cada pessoa;

II - apoiem a participação e a inclusão da comunidade em
todos os aspectos da vida social, para que o objeto do caput do presente
artigo esteja disponível às pessoas com deficiência o mais próximo
possível de suas comunidades, inclusive na zona rural;

III - o Estado apoiará iniciativas comunitárias que efetivem o
disposto no inciso anterior.

Art. 165. O Estado promoverá o desenvolvimento da
capacitação inicial e continuada de profissionais e de equipes que atuem
nos serviços de habilitação e reabilitação.

Art. 166. O Estado promoverá a disponibilidade, o
conhecimento e o uso de dispositivos e tecnologias assistivas, de que
tratam os incisos VII, VIII e IX do art. 3º do presente Estatuto,
projetados para pessoas com deficiência e relacionados com a habilitação
e a reabilitação.
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CAPÍTULO III

TRABALHO E EMPREGO

Art. 167. O Estado reconhece o direito das pessoas com
deficiência ao trabalho, em igualdade de oportunidades com as pessoas
sem deficiência.

Parágrafo único. O direito previsto no caput deste artigo abrange
o direito à oportunidade de se manter em um trabalho de sua livre
escolha ou aceitação, em um ambiente de trabalho que seja receptivo,
inclusivo e acessível às pessoas com deficiência.

Art. 168. O Estado salvaguardará e promoverá a realização do
direito ao trabalho, inclusive daqueles que tiverem adquirido uma
deficiência no emprego, adotando medidas apropriadas, incluídas na
legislação federal pertinente ao tema, com o objetivo de, sem prejuízo
de outros:

I - proibir a discriminação baseada na deficiência no que tange
a todas as questões relacionadas com as formas de emprego, inclusive
condições de recrutamento, contratação e admissão, permanência no
emprego, ascensão profissional e condições seguras e salubres de
trabalho;

II - proteger os direitos das pessoas com deficiência, em
condições de igualdade com as pessoas sem deficiência, a condições
justas e favoráveis de trabalho, incluindo iguais oportunidades e igual
remuneração por trabalho de igual valor, condições seguras e salubres
de trabalho, além de reparação de injustiças e proteção contra qualquer
tipo de assédio no trabalho;

III - assegurar que as pessoas com deficiência possam exercer
seus direitos trabalhistas e sindicais, em condições de igualdade com as
demais pessoas;

IV - possibilitar às pessoas com deficiência o acesso efetivo a
programas de orientação técnica e profissional e a serviços de colocação
no trabalho e de treinamento profissional continuado;

V - promover oportunidades de emprego e ascensão
profissional às pessoas com deficiência no mercado de trabalho, bem
como assistência na procura, na obtenção, na manutenção e no retorno
ao emprego;

VI - promover oportunidades de trabalho autônomo,
empreendedorismo, desenvolvimento de cooperativas e
estabelecimento de negócio próprio;

VII - empregar pessoas com deficiência no setor público,
inclusive mediante celebração de parceria público-privada;

VIII - promover o emprego de pessoas com deficiência no
setor privado, mediante políticas e medidas apropriadas, que poderão
incluir programas de ações afirmativas, incentivos, parceria público-
privadas dentre outras medidas;

IX - assegurar que adaptações físicas razoáveis sejam feitas no
ambiente de trabalho para melhor adaptá-lo às pessoas com deficiência;

X - promover a reabilitação profissional, manutenção do
emprego e programas de retorno ao trabalho às pessoas com deficiência.

Art. 169. O Estado assegurará que as pessoas com deficiência
não serão mantidas em escravidão ou servidão e que serão protegidas,
em igualdade de condições com as pessoas sem deficiência, contra o
trabalho forçado ou compulsório.

TÍTULO VIII
PADRÃO DE VIDA E PROTEÇÃO SOCIAL ADEQUADOS

Art. 170. O Estado reconhece o direito das pessoas com
deficiência a um padrão adequado de vida para si e para suas famílias,
inclusive o acesso à alimentação, ao vestuário e à moradia que sejam
adequados a atender as particularidades de cada deficiência, bem como
à melhoria contínua de suas condições de vida, e tomará as providências
necessárias para salvaguardar e promover a realização desse direito.

Art. 171. O Estado reconhece o direito das pessoas com
deficiência à proteção social e ao exercício desse direito e tomará as
medidas apropriadas para salvaguardar e promover a realização desse
direito, tais como:

I - assegurar igual acesso das pessoas com deficiência a serviços
de saneamento básico e assegurar o acesso aos serviços, dispositivos e
outros atendimentos apropriados para as necessidades relacionadas
com a deficiência;

II - assegurar o acesso das pessoas com deficiência,
particularmente mulheres, crianças e idosos, a programas de proteção
social e de redução da pobreza;

III - assegurar o acesso às pessoas com deficiência e a suas
famílias em situação de pobreza à assistência do Estado em relação a
seus gastos ocasionados pela deficiência, inclusive treinamento
adequado, aconselhamento, ajuda financeira e cuidados de repouso;

IV - assegurar seu acesso prioritário a programas habitacionais
públicos.

TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES  FINAIS

 
Art. 172. Os direitos e garantias expressos neste Estatuto não

excluem outros decorrentes da Constituição Federal, da Constituição
Estadual, da legislação e normas federais, estaduais e municipais
vigentes.

Parágrafo único. Ficam preservados todos os direitos e
garantias fundamentais das pessoas com deficiência constantes de leis
e regulamentos estaduais específicos, desde que em consonância com o
regime de proteção e os princípios adotados neste Estatuto.

Art. 173. O Poder Público fará periodicamente ampla
divulgação dos direitos das pessoas com deficiência nos meios de
comunicação social.

Parágrafo único. A divulgação a que se refere o caput do
presente artigo será veiculada em linguagem clara, compreensível e
adequada a todas as pessoas com deficiência.

Art. 174. As despesas decorrentes desta Lei serão arcadas por
dotações orçamentárias próprias.

Art. 175. Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 (noventa)
dias após sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em 12 de fevereiro de 2020.
ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
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