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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05/11/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE:

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 05.11.2019

I - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 598,

615/19).

1. PROJETO DE LEI N° 431/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A CONSIGNAÇÃO
EM FOLHA DE PAGAMENTO NO ÂMBITO DO SISTEMA DE
GESTÃO DE PESSOAS DOS PODERES LEGISLATIVO,
EXECUTIVO E JUDICIÁRIO, BEM COMO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM FAVOR DO HOSPITAL ALDENORA BELLO
NA FORMA QUE ESPECIFICA. DEPENDE DE PARECER.

2. PROJETO DE LEI N° 375/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES
ESTADUAIS PARA AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS
SOBRE A FIBROMIALGIA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
DEPENDE DE PARECER.

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

3. PROJETO DE LEI N° 216/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, DECLARA COMO PATRIMÔNIO
CULTURAL IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO AS
MANIFESTAÇÕES CULTURAIS “BUMBA MEU BOI SOTAQUE
DA BAIXADA E COSTA DE MÃO” DENTRE OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO DA
SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª
SESSÃO).

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

4. PROJETO DE LEI N° 410/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DETINHA, INSTITUI AS DIRETRIZES PARA O
PROGRAMA DE COMBATE A VIOLÊNCIA NAS ESCOLAS DA
REDE PÚBLICA E PRIVADA DE ENSINO, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO WENDELL LAGES E DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA – RELATOR DEPUTADO HÉLIO SOARES.
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO
AUSÊNCIA DA AUTORA. (1ª SESSÃO).

5. PROJETO DE LEI N° 238/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO
DO CARTÃO DIGITAL DE VACINAÇÃO - CDV. -  COM

PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA E DA COMISSÃO DE SAÚDE
– RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO. TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTOR. (1ª SESSÃO).

6. PROJETO DE LEI N° 427/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA MICAL DAMASCENO, INCLUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, O “CENTENÁRIO
DA IGREJA ASSEMBLÉIA DE DEUS DO ESTADO DO
MARANHÃO”. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA
AUTORA. (1ª SESSÃO).

IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSAO EM VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – (REQ. 609/19)

7. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 128/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” AO SENHOR LUIS FELIPE BALEIA TENUTO
ROSSI. DEPENDE DE PARECER.

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 086/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DOUTOR LEONARDO SÁ,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA
GLAUCIA HELEN MAIA DE ALMEIDA, JUIZA DE DIREITO,
NATURAL DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, ESTADO DA
PARAÍBA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR
DEPUTADO NETO EVANGELISTA. TRANSFERIDA A
VOTAÇÃO DA SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (3ª SESSÃO).

VI - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

9.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR,
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE À
PROFESSORA DOUTORA KÁTIA EVANGELISTA RÉGIS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA.  – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (1ª SESSÃO).

VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

10.REQUERIMENTO N° 614/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE APLAUSOS AO
GOVERNADOR FLÁVIO DINO; AO PREFEITO DE SÃO LUÍS
EDIVALDO HOLANDA AO PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DEPUTADO OTHELINO NETO; AO
PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO DOS CRIADORES DO ESTADO
DO MARANHÃO – ASCEM, SENHOR IVALDECI MENDONÇA
E DEMAIS AUTORIDADES, PARABENIZANDO-OS PELO
EMPENHO DE TODOS PARA A REALIZAÇÃO DA 61ª
EXPOEMA. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA SESSÃO
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (1ª SESSÃO).
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11. REQUERIMENTO N° 616/2019, DE AUTORIA DO

DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM À
CÂMARA DE VEREADORES DE SÃO LUÍS, EM RESPOSTA AO
OFÍCIO 1393/19 E MOÇÃO 105/2019. AGRADECENDO PELAS
CONGRATULAÇÕES. TRANSFERIDA A VOTAÇÃO DA
SESSÃO ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (1ª
SESSÃO).

VIII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12.REQUERIMENTO N° 611/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJAM SOLICITADAS AO SECRETÁRIO
MUNICIPAL DA FAZENDA, O SR. DÉLCIO RODRIGUES,
INFORMAÇÕES SOBRE O VALOR TOTAL ATUALIZADO DAS
DÍVIDAS VENCIDAS E NÃO PAGAS DOS CONTRIBUINTES
(PESSOA FÍSICA E PESSOA JURÍDICA) QUE POSSUEM
DÉBITOS RELATIVOS AO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE
QUALQUER NATUREZA – ISSQN E AO IPTU DO MUNICÍPIO
DE SÃO LUÍS/MA. TRANSFERIDA  A VOTAÇÃO DA SESSÃO
ANTERIOR DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTOR. (1ª SESSÃO).

13.REQUERIMENTO N° 618/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA CLEIDE COUTINHO, REQUER DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
PESAR A FAMILIA DO SENHOR SANCLÉ CAMPOS LIMA,
FALECIDO EM 03 DE NOVEMBRO DE 2019.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 05/11/2019 - TERÇA-FEIRA

PRIORIDADE 1º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 534/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 094/19, que institui a Política Estadual de
Prevenção da Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá ser
implementada em cooperação com a União e os Municípios e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 535/19, de autoria do Poder Executivo,
enviado pela Mensagem Nº 095/19, que altera a Lei Nº 10.574, de 30
de março de 2017, que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
da cobrança judicial da dívida ativa considerada de pequeno valor e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 539/19, de autoria do Poder Judiciário,
enviado pelo Ofício Nº 8412019, que dispõe sobre a reposição de
perdas inflacionárias na remuneração dos servidores do quadro de apoio
técnico-administrativo do Ministério Público do Estado do Maranhão,
altera anexos da Lei Nº 8.077/2004 e dá outras providências.

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 536/19, de autoria do Senhor

Deputado Fernando Pessoa, que impõe a criação do Dossiê Mulher
Maranhense na forma que especifica e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 537/19, de autoria do Senhor
Deputado Adelmo Soares, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
premiação igual entre gêneros, nos eventos de competições esportivas
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 538/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre a inclusão dos doadores de
sangue e medula óssea nos grupos prioritários de vacinação gratuita
contra os vírus de gripe e hepatite, nas condições que especifica.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 144/19,
de autoria do Senhor Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman” ao atleta velocista José
Carlos Moreira (“o Codó).

5. MOÇÃO Nº 042/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao estudante Rômulo Fernandes, pela iniciativa de espalhar cestos de
lixo na Rua Rio Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência

de lixeiros padronizados, o que culminou na ação do poder público
municipal em restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas.

6. MOÇÃO Nº 043/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações
ao Dr. Cassius Guimarães Chai, pelo recebimento do título de professor
da Normal University of Political Science and Law Beijing, valorosa
instituição de ensino superior da China, país que mantém fortes laços
comerciais com o Estado do Maranhão.

7. MOÇÃO Nº 044/19, de autoria do Senhor Deputado
Othelino Neto, que envia Moção ao Presidente da Câmara dos
Deputados, Deputado Rodrigo Maia.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 533/19, de autoria do Senhor

Deputado Duarte Junior, que dispõe acerca do direito de usuários do
sistema de saúde privado a acompanhante durante todo o tempo de
permanência em atendimento ou internação.

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 143/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Vitor Mendes
Pereira e dá outras providências.

3. MOÇÃO Nº 039/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que envia Moção de Louvor pela canonização da Irmã Dulce
à Sua Santidade o Papa Francisco, através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva.

4. MOÇÃO Nº 040/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que seja encaminhada através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, Moção de Louvor pela
canonização da Irmã Dulce.

5. MOÇÃO Nº 041/19, de autoria da Senhora Deputada Helena
Duailibe, que seja encaminhada através do Arcebispo Metropolitano
de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Arquidiocese
de São Luís do Maranhão, Moção de Louvor pela canonização da Irmã
Dulce.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 531/19, de autoria do Senhor

Deputado Pará Figueiredo, que institui a Lei Estadual de Liberdade
Religiosa no Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 532/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o descarte de lixo
cortante no Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 529/19, de autoria do Senhor

Deputado Dr. Yglésio, que possibilita o oferecimento de desconto no
imposto sobre a propriedade de veículos automotores – IPVA aos
contribuintes e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 530/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre as doenças inflamatórias intestinais
e assistência aos portadores, e dá outras providências.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 141/19,
de autoria da Senhora Deputada Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” à Senhora Maria do Socorro
de Moura Matos.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVO Nº 142/
19, de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que concede
Medalha de Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Raimundo
Aristides Silva, e dá outras providências.

5. MOÇÃO Nº 037/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manisfestando congratulações
ao Dr. José Cláudio Pavão Santana, pelo recebimento das Palmas
Universitárias, distinção honorífica concedida pela Universidade Federal
do Maranhão – UFMA em reconhecimento àqueles que constroem tão
valorosa instituição de ensino superior pública do nosso Estado.

6. MOÇÃO Nº 038/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos manifestando congratulações
aos bailarinos Glenda Vasconcelos (natural de Colinas – MA) e Marcos
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Sousa (natural de Grajaú), pelo ingresso no concorrido processo seletivo
para compor a Escola de Teatro Bolshoi.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

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 a leitura da
Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO (lê Ata) - Ata lida, 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 a leitura do
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 094 /2019

São Luís, 04 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
institui a Política Estadual de Prevenção da Automutilação e do Suicídio
no Estado, que deverá ser implementada em cooperação com a União
e os Municípios e dá outras providências.

O direito à saúde é um direito social fundamental previsto pela
Constituição da República, nos artigos 6º e 196, devendo o Estado
garanti-lo mediante o provimento de políticas públicas sociais e

econômicas que possibilitem o acesso universal e igualitário às ações e
serviços voltados à sua promoção, proteção e recuperação, e à redução
dos riscos de doenças e outros agravos.

A Constituição Estadual, no mesmo sentido, estabelece, no
art. 12 e arts. 205 e seguintes, que compete ao Estado, enquanto
integrante do Sistema Único de Saúde, em conjunto com a União e os
Municípios, atuar na organização e defesa da saúde pública, mediante
a prestação dos serviços essenciais, assegurando a salubridade e o
bem-estar dos usuários e dos prestadores de serviço.

O suicídio, fenômeno complexo e multifacetado que atinge
toda a sociedade, encontra-se dentre os problemas listados pela
Organização Mundial de Saúde (OMS) como de saúde pública,
integrando o Objetivo 3.4 de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da
Agenda 2030 das Organizações das Nações Unidas, que dispõe sobre
a necessidade de redução, até 2030, de um terço da mortalidade
prematura por doenças crônicas não transmissíveis via prevenção e
tratamento.

No Brasil, existem normativas que retratam a importância do
enfrentamento à problemática do suicídio desde meados de 2006, dentre
as quais se cita a Portaria nº 1.876 do GM/MS, de 14 de agosto de
2006, que institui as Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio,
e a Portaria de Consolidação n° 2 do GM/MS, de 28 de setembro de
2017, que consolida as normas sobre as políticas nacionais de saúde do
SUS, elencando as Diretrizes Nacionais para Prevenção ao Suicídio, na
forma do Anexo VIII, enquanto política de controle de doenças e
enfrentamento de agravos de saúde.

Nesse diapasão, a Lei Federal nº 13.819, de 26 de abril de
2019, que institui o Plano Nacional de Prevenção de Suicídio,
anteriormente objeto da Portaria nº 3.479, de 18 de dezembro de 2017,
do Ministério da Saúde, que deverá ser implementado pela União, em
cooperação com os Estados, Distrito Federal e Municípios, evidencia
a necessidade de se promover a saúde mental e prevenir casos de
suicídio e de automutilação, por meio da garantia do acesso à assistência
psicossocial, e da informação e conscientização da população.

O Projeto de Lei em comento, nascido a partir de proposta
formulada pelo Fórum Estadual de Prevenção da Automutilação e do
Suicídio e encaminhado pelo Ministério Público, surge em virtude da
existência de demanda social de políticas estaduais que estabeleçam
metodologias de atuação coordenadas no território maranhense, que
estejam em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Prevenção
do Suicídio e com as Diretrizes Organizacionais das Redes de Atenção
à Saúde, visando à prevenção desses eventos.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 534 / 19

Institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá
ser implementada em cooperação com a União e
os Municípios e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituída a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio, a ser implementada pelo Estado, em
cooperação com a União e os Municípios, e com a participação da
sociedade civil e de instituições privadas, como estratégia permanente
de prevenção de suicídios e da automutilação e para o tratamento das
condicionantes associadas a esses eventos.

Art. 2º São objetivos da Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio:

I - promover a saúde mental;
II - prevenir a violência autoprovocada;
III - controlar os fatores determinantes e condicionantes da

saúde mental;
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IV - garantir o acesso à atenção psicossocial das pessoas em

sofrimento psíquico agudo ou crônico, especialmente daquelas com
histórico de ideação suicida, automutilações e tentativa de suicídio;

V - abordar adequadamente os familiares e as pessoas próximas
das vítimas de suicídio e garantir-lhes assistência psicossocial;

VI - informar e sensibilizar a sociedade sobre a importância e a
relevância da prevenção, retratando as lesões autoprovocadas como
problemas de saúde pública;

VII - promover a articulação intersetorial para a prevenção do
suicídio, envolvendo entidades de saúde, educação, esporte, lazer,
cultura, desenvolvimento e assistência social, comunicação, segurança
pública, imprensa, comunidades terapêuticas, conselhos estaduais de
direito, conselhos regionais de profissionais da área de saúde, entre
outras;

VIII - promover a notificação de eventos, o desenvolvimento e
o aprimoramento de métodos de coleta e análise de dados sobre
automutilações, tentativas de suicídio e suicídios consumados,
envolvendo o Estado e os demais entes federados, bem como os
estabelecimentos de saúde, de educação e de medicina legal, para
subsidiar a formulação de políticas e tomadas de decisão;

IX - promover a educação permanente de gestores e de
profissionais de estabelecimentos de saúde, de ensino público e
privado, de assistência social e de segurança pública, em todos os
níveis de atenção, quanto ao sofrimento psíquico e às lesões
autoprovocadas.

Art. 3º O Poder Público manterá ou apoiará serviço telefônico
destinado ao recebimento de ligações voltadas ao atendimento gratuito
e sigiloso de pessoas em sofrimento psíquico.

§ 1º Deverão ser adotados outros meios de comunicação, além
do previsto no caput deste artigo, que facilitem o alcance de pessoas
em sofrimento psíquico, observando-se, para tanto, aqueles mais
utilizados pela população.

§ 2º Os atendentes do serviço previsto no caput deste artigo
deverão ter qualificação adequada, na forma especificada em
regulamento.

§ 3º O serviço previsto no caput deste artigo deverá ter ampla
divulgação, em especial em estabelecimentos com alto fluxo de pessoas,
e por meio de campanhas publicitárias.

Art. 4º O Poder Público deverá disponibilizar um espaço de
escuta acolhedora e segura para os voluntários do Centro de Valorização
da Vida – CVV, cujo acesso se dará através do número gratuito 188.

Parágrafo único. O Poder Público deverá pactuar com o Centro
de Valorização da Vida - CVV o compartilhamento de dados provenientes
dos atendimentos para formulação de estratégias locais de
enfrentamento da automutilação e do suicídio.

Art. 5º O Poder Público manterá serviço telefônico em Centros
de Atenção Psicossocial - CAPS, responsáveis pelo atendimento às
pessoas em sofrimento psíquico, que deverá ser amplamente divulgado.

Parágrafo único. O Poder Público poderá celebrar parcerias
com empresas provedoras de conteúdo digital, mecanismos de pesquisa
da internet, gerenciadores de mídias sociais, entre outros, para a
divulgação dos serviços de atendimento às pessoas em sofrimento
psíquico.

Art. 6º Os casos suspeitos ou confirmados de violência
autoprovocada são de notificação compulsória pelos:

I - estabelecimentos de saúde públicos e privados às
autoridades sanitárias;

II - estabelecimentos de ensino públicos e privados ao Conselho
Tutelar.

§ 1º Para os efeitos desta Lei, entende-se por violência
autoprovocada:

I - o suicídio consumado;
II - a tentativa de suicídio;
III - o ato de automutilação, com ou sem ideação suicida.
§ 2º Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o

Conselho Tutelar deverá receber a notificação de que trata o inciso I
deste artigo, nos termos especificados em regulamento.

§ 3º A notificação compulsória prevista no caput deste artigo
tem caráter sigiloso, e as autoridades receptoras ficam obrigadas a
manter o devido sigilo.

§ 4º Os estabelecimentos de saúde públicos e privados previstos
no inciso I deste artigo deverão informar e treinar os profissionais que
atendem pacientes em seu recinto quanto aos procedimentos de
notificação a serem adotados, em consonância com o estabelecido nesta
Lei.

§ 5º Os estabelecimentos de ensino públicos e privados de que
trata o inciso II deste artigo deverão informar e treinar os profissionais
que trabalham em seu recinto quanto aos procedimentos de notificação
a serem adotados, em consonância com o estabelecido nesta Lei.

§ 6º Regulamento disciplinará como será realizada a
comunicação entre o Conselho Tutelar e a autoridade sanitária, de
forma a integrar as ações desenvolvidas.

Art. 7º Nos casos que envolverem investigação de suspeita de
suicídio, a autoridade policial competente deverá comunicar à
autoridade sanitária a conclusão do inquérito policial que apurou as
circunstâncias da morte.

Parágrafo único. Nos casos de confirmação de suicídio, o agente
pericial deverá proceder à realização de autópsia psicológica, cujo
resultado deverá constar na conclusão do inquérito.

Art. 8º Aplica-se, no que couber, à notificação compulsória
prevista nesta Lei, o disposto na Lei nº 6.259, de 30 de outubro de
1975.

Art. 9º Fica determinado que sejam incluídas estratégias de
avaliação e de triagem em saúde mental no momento de avaliação do
paciente, em todos os níveis de atenção à saúde, como forma de detectar,
de maneira precoce, os casos de risco de automutilação e de suicídio.

 Art. 10.  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 095/2019

São Luís, 04 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
altera a Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre o não
ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da dívida ativa
considerada de pequeno valor e dá outras providências.

É consabido que o Estado existe para a consecução do bem
comum e, para atingir tal mister, depende do exercício da atividade
tributária, a qual assume importante papel no financiamento de todas
as atribuições do Estado, dentre as quais se destacam a concretização
de direitos fundamentais e a satisfação das necessidades públicas.

Não obstante, considerando a existência de débitos tributários
cujos gastos com a cobrança são superiores ao montante do crédito a
ser recebido pelo Estado do Maranhão, a Lei nº 10.574, de 30 de março
de 2017, estabeleceu os valores e circunstâncias que autorizam o não
ajuizamento de cobrança judicial, bem como a desistência da execução
fiscal.

Com esteio nos princípios constitucionais da razoabilidade,
da proporcionalidade e da eficiência, a proposta legislativa em comento
tem por finalidade atualizar os termos da Lei nº 10.574/2017 para
alterar os limites para ajuizamento de cobrança judicial de valores dos
quais o Estado do Maranhão seja credor, bem como para desistência de
execuções fiscais em curso.

Assim, pelas modificações propostas, o Estado do Maranhão
ficará autorizado a não promover cobrança judicial de dívidas ativas
cujo valor atualizado não seja superior a R$ 20.000,00 (vinte mil reais),
R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 8.000,00 (oito mil reais) no caso de
créditos relativos, respectivamente, ao ICMS (Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações
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de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação), ao IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores) e ao ITCMD (Imposto sobre a Transmissão “causa
mortis” e Doação).

É prevista, ainda, a possibilidade de análise prévia, pela
Procuradoria Geral do Estado, quanto à viabilidade da cobrança judicial,
considerando, sobretudo, a solvabilidade do devedor.

Faz-se oportuno registrar que os limites e circunstâncias
propostos consideram levantamento realizado sobre os pisos de
execução em outros Estados-Membros, bem como pesquisa realizada
pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), por demanda
do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), cerca da viabilidade econômica
da execução fiscal da União e o custo médio do processo.

Ademais, há de se ressaltar que, em nenhuma hipótese, haverá
renúncia aos créditos relativos às dívidas não ajuizadas ou das quais se
desistiu da cobrança judicial, vez que ficarão sujeitas aos meios de
cobrança extrajudiciais (a exemplo, do protesto e da inscrição em
cadastros restritivos de crédito).

O projeto de lei em comento, ao afastar a obrigatoriedade do
ajuizamento de ações de cobrança antieconômicas e autorizar a
desistência de execuções fiscais nas quais não foram encontrados bens
passíveis de penhora, torna mais eficaz a cobrança da dívida ativa e
contempla os anseios de celeridade e eficiência na prestação
jurisdicional, vez que contribui para a redução do congestionamento
de execuções fiscais.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 535 / 19

Altera a Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017,
que dispõe sobre o não ajuizamento e a desistência
da cobrança judicial da dívida ativa considerada
de pequeno valor e dá outras providências.

Art. 1º Os incisos I, II e III e o § 2º, do art. 1º e o caput e os
incisos I, II, III e IV do art. 2º da Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017,
passam a vigorar com a seguinte redação:

 “Art. 1º (...)
(...)
I - R$ 20.000,00 (vinte mil reais), na hipótese de créditos
referentes ao Imposto sobre Operações relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços
de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS;
II - R$ 10.000,00 (dez mil reais), na hipótese de créditos
relativos ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos
Automotores - IPVA;
III - R$ 8.000,00 (oito mil reais), na hipótese de créditos
relativos ao Imposto sobre a Transmissão “causa mortis”
e Doação - ITCMD e dos créditos não tributários;
(...)
§ 2o Os créditos do mesmo devedor cujos valores, separada
ou conjuntamente, sejam inferiores aos previstos nos incisos
do caput deste artigo, serão monitorados para que a
execução fiscal seja ajuizada quando o montante dos créditos
da mesma natureza ultrapassar o respectivo limite e desde
que atestada a viabilidade prévia do ajuizamento pela
Procuradoria Geral do Estado quanto à solvabilidade do
devedor.
(...)
Art. 2º Os Procuradores do Estado ficam autorizados a
desistir de execução fiscal, sem renúncia ao crédito e desde

que não haja contestação do débito em juízo, nas seguintes
hipóteses:
I - nos processos cujo valor atualizado do crédito seja
equivalente ou inferior aos limites previstos nos incisos I a
III do art. 1º desta Lei, desde que não haja garantia do
crédito por qualquer meio ou suspensão de sua exigibilidade;
II - nos processos movidos contra massas falidas em que
não foram encontrados bens para serem arrecadados, ou
em que os bens arrecadados tenham sido insuficientes para
as despesas do processo ou para o pagamento dos créditos
preferenciais, desde que não mais seja possível o
direcionamento eficaz contra os responsáveis tributários;
III - nos processos movidos contra pessoas jurídicas em
que não encontrados bens sobre os quais possam recair a
penhora ou o arresto, desde que a responsabilização pessoal
dos respectivos sócios e/ou administradores seja
juridicamente inviável ou tenha se revelado ineficaz, por
não terem sido encontrados bens penhoráveis;
IV - nos processos movidos contra pessoa física ou jurídica,
que tramitem há mais de 5 (cinco) anos sem que tenha havido
causa suspensiva ou interruptiva da prescrição no período
e nos quais não tenham sido encontrados bens passíveis de
penhora ou de arresto.” (NR)

Art. 2º O art. 1º da Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017,
passa a vigorar acrescido do § 4º, o qual terá a seguinte redação:

“Art. 1º (...)
(...)
§ 4º Os Procuradores do Estado ficam autorizados a não
ajuizar execuções fiscais em relação a créditos fiscais e
devedores que estejam enquadrados nas hipóteses previstas
nos dispositivos anteriores e no art. 2º, obedecendo-se ao
disposto no art. 3º desta Lei.”

Art. 3º O art. 2º da Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017,
passa a vigorar acrescido do parágrafo único, o qual terá a seguinte
redação:

“Art. 2o (...)
(...)
Parágrafo único. A autorização contida no caput deste artigo
é extensiva à dispensa de eventual recurso em relação à
decisão judicial que tenha declarado a prescrição do crédito
tributário, mediante constatação pela Procuradoria Geral
do Estado.”

Art. 4º Fica revogado o inciso V do art. 2o da Lei nº 10.574, de
30 de março de 2017.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 096/2019

São Luís, 04 de novembro de  2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por
ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 021/2017, que
institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de
Útero e dá outras providências. O Projeto é idêntico a outro já
sancionado e publicado.
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Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa

Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto integral ao Projeto de Lei nº 021/2017, que
institui o Dia Estadual de Combate e Prevenção
ao Câncer d e Colo de Útero e dá outras
providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de
Lei nº 021/2017.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento objetiva instituir o Dia
Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer de Colo de Útero, a ser
comemorado anualmente no dia 11 de março.

Nos termos do Projeto de Lei nº 021/2017, a data terá por
finalidade estimular ações informativas visando à conscientização da
importância da prevenção do câncer do colo do útero, bem como
conscientizar as várias esferas do Poder Público sobre a importância
da aplicação da vacina que previne o câncer de colo de útero.

A despeito do relevante propósito da matéria, há de ser negada
sanção ao Projeto de Lei nº 021/2017 vez que veicula comando normativo
idêntico ao constante da Lei nº 11.132, de 15 de outubro de 2019,
aqui transcrita tal como publicada na Edição nº 198 do Diário Oficial
do Estado do Maranhão, de 16 de outubro de 2019:

LEI Nº 11.132, DE 15 DE OUTUBRO DE 2019.

 Institui o ‘Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer
de Colo de Útero’.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO,
Faço saber a todos os seus habitantes que a Assembleia
Legislativa do Estado decretou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º  Fica instituído o ‘Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero - HPV’, que será
comemorado, anualmente, no dia 11 de março.
Art. 2º  O ‘Dia Estadual de Combate e Prevenção ao Câncer
de Colo de Útero - HPV’ passa a integrar o Calendário
Oficial de Eventos do Estado do Maranhão.
Art. 3º  Os objetivos do ‘Dia Estadual de Combate e
Prevenção ao Câncer de Colo de Útero - HPV’ são:
I - estimular ações informativas visando à conscientização
da importância da prevenção do câncer do colo do útero;
II - conscientizar as várias esferas do Poder Público sobre a
importância da aplicação da vacina que previne o câncer de
colo de útero.
Art. 4º  As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta de dotações orçamentárias próprias,
suplementadas se necessário.
 Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.”
[grifo nosso]

Verifica-se, portanto, que os arts. 1º a 4º do Projeto de Lei em
apreço possuem o mesmo conteúdo normativo da Lei nº 11.132, de 15
de outubro de 2019.

Não havendo qualquer acréscimo que justifique sua sanção e a
consequente manutenção, no ordenamento jurídico, de duas leis com o
mesmo objeto, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº 021/2017 por
ser contrário ao interesse público.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar integralmente o Projeto de Lei nº 021/2017.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE NOVEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 097/2019

São Luís, 04 de novembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput,
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei nº 435/2019,
que Institui a Campanha DIGA NÃO À IMPORTUNAÇÃO no Estado
do Maranhão.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 435/2019, que
Institui a  Campanha DIGA NÃO À
IMPORTUNAÇÃO no Estado do Maranhão.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o
art. 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto
de Lei nº 435/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa detém por finalidade instituir a
Campanha DIGA NÃO A IMPORTUNAÇÃO no Estado,
determinando às casas de eventos, de shows e de diversões, bem como
cinemas, teatro e shopping centers, que incentivem a denuncia diante
da configuração do crime de importunação sexual, tipificado no art.
215-A do CP, por meio da afixação de cartazes informativos em
banheiros.

Não obstante o mérito da proposta legislativa, há de ser
negada sanção ao caput do art. 3º do Projeto de Lei nº 435/2019,
que assim dispõe:

Art. 3º  O cartaz de que trata a presente Lei deverá ser
redigido em formato mínimo de A4 (297mm de largura e
210mm de altura), com texto impresso com letras
proporcionais às dimensões da área do local exposto de forma
a facilitar o acesso e compreensão de todos os usuários do
transporte.
[...]
[grifo nosso]

A redação do dispositivo está intrincada, o que compromete a
compressão da proposta legislativa, em especial no trecho destacado
supra.

Uma vez que faz menção aos usuários de transporte, quando
os cartazes objetos da Campanha serão afixados em estabelecimentos
comerciais, consoante determinação do art. 1º, que indica “ficam
obrigadas as casas de eventos, de shows e de diversões, bem como
cinemas, teatro e shopping centers, a divulgarem a configuração do
crime de importunação sexual”.
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Nessas circunstâncias, ante os vícios redacionais e a inadequada

técnica legislativa, a aplicação dessa parte da proposta legislativa resta
prejudicada, razão pela qual forçoso reconhecer a necessidade de veto,
por interesse público, ao caput do art. 3º do Projeto de Lei nº 435/
2019.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 435/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 04 DE NOVEMBRO  DE 2019,
198º DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 098 /2019

São Luís, 04 de novembro  de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares que,
autorizado pelo Decreto Legislativo nº 495/2018, de 17 de dezembro
de 2018, o Vice-Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Júnior,
se ausentará do País, no período de 16 a 23 de novembro de 2019, a fim
de que cumpra agenda institucional, nas cidades de Paris, Roma e
Berlim, no âmbito do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento
Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste).

O Consórcio Nordeste tem por finalidade a gestão associada
de serviços nas áreas de infraestrutura, ciência, tecnologia e inovação,
segurança pública, administração penitenciária, proteção do meio
ambiente, bem como a elaboração de políticas públicas para o
desenvolvimento econômico e social (saúde, educação e cultura,
assistência social e direitos humanos) da região.

A missão tem por objetivo construir relações econômicas e
institucionais, bem como apresentar um mapa de oportunidades para
investimentos no Nordeste brasileiro, nas diversas áreas de atuação do
Consórcio.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos nobres
Deputados e Deputadas os meus elevados protestos de apreço e
consideração.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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PROJETO DE LEI Nº 536 / 19

Impõe a criação do Dossiê Mulher Maranhense
na forma que especifica e dá outras providências.

Art. 1º. Fica criado o Dossiê Mulher Maranhense no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2°. O Dossiê consistirá na elaboração de estatísticas
periódicas sobre as mulheres vítimas de violência atendidas pelas
políticas públicas, sob administração do Governo do Estado do
Maranhão.

§ 1º - Para os fins desta lei, deverá ser considerada a identidade
de gênero autodeclarada, independentemente do que constar em
documento ou registro público, abrangendo assim mulheres transgênero
e transexuais.

§ 2º - Deverão ser tabulados e analisados todos os dados –
mantendo padrão único – em que conste qualquer forma de violência
que vitime a mulher, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou
patrimonial; devendo existir codificação própria e padronizada para
todos os órgãos responsáveis.

§ 3º - Os dados analisados serão extraídos das bases de dados
das Secretarias, empresas públicas, autarquias e fundações ligadas, ao
menos, à Administração Penitenciária, Desenvolvimento Social, Justiça,
Saúde e Segurança Pública.

§ 4º - A periodicidade da divulgação dos dados não poderá ser
superior a doze meses.

Artigo 3º. Os dados coletados deverão ser centralizados e estarão
disponíveis para acesso de qualquer interessado através de publicação
no Diário Oficial do Estado e no sítio do Governo do Estado do
Maranhão.

Artigo 4°. As despesas decorrentes desta lei correrão por conta
das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

Artigo 5º - O Executivo regulamentará esta lei, no que couber,
no prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias a contar da data de sua
publicação.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 31 de outubro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, mais conhecida como
Constituição Cidadã, consagrou o princípio da inafastabilidade da
jurisdição em seu artigo 5º, inciso XXXV que diz: “a lei não excluirá da
apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

A Lei Federal 11.340 de 7 de agosto de 2006, conhecida como
Lei Maria da Penha, em seu artigo 1º diz: “Esta Lei cria  mecanismos
para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher,
nos termos do § 8º do art. 226 da Constituição Federal, da Convenção
sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher,
da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência
contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela
República Federativa do Brasil; dispõe sobre a criação dos Juizados de
Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher; e estabelece medidas
de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica
e familiar”.

O presente Projeto de Lei é inspirado em um PLO de autoria
da ex-Vereadora Marielle Franco, da cidade do Rio de Janeiro – mais do
que um símbolo, uma das poucas mulheres negras no legislativo que
defendia a pauta das mulheres, dos marginalizados e dos grupos
vulneráveis. E da Deputada Estadual Isa Penna, do Estado de São
Paulo.

É impossível o poder público formular políticas públicas
eficientes sem ter um diagnóstico correto da realidade que as mulheres
enfrentam. Ter um dossiê mulher não é apenas dar visibilidade, mas
dar viabilidade para a superação dessa realidade devastadora.

De acordo com o Mapa da Violência de Gênero, no Estado do
Maranhão, foram registrados 5.530 casos de violência física e 1.189
estupros entre 2014 e 2017 no SINAN (Sistema de Informação de
Agravos de Notificação). As mulheres foram 74% das vítimas de
violência física e 93% das vítimas nos casos de estupro. Além disso, de
acordo com o SIM (Sistema de Informações sobre Mortalidade), 32%
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das mulheres assassinadas, entre 1996 e 2016, ocorreram dentro de
casa.

Dito isso, resta evidente a necessidade de produção de dados a
partir de outras fontes e portas de entradas das políticas públicas para
as mulheres. É preciso utilizar como base as informações confiáveis
produzidas e compartilhadas pelos diversos atores sociais envolvidos
no atendimento a estas mulheres, que muitas vezes não chegam a
delegacia, mas são atendidas pelas políticas públicas estaduais.

Destarte, a aprovação do presente Projeto de Lei é
imprescindível para viabilizar periodicamente as estatísticas de violência
contra as mulheres no Estado, das políticas públicas estaduais, o que
contribuirá para a construção de produção políticas públicas
intersetoriais e eficazes de acolhimento e proteção às mulheres em
situação de violência. Dessa maneira, conseguiremos o aperfeiçoamento
e a modernização do Estado do Maranhão garantindo mais efetividade
na atuação do Poder Público no atendimento às mulheres vítimas de
violência doméstica ou familiar.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 31 de outubro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual

LEGISLAÇÃO CITADA
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988;
Lei Federal 11.340, de 7 de agosto de 2006;
“Convenção de Belém do Pará” (1994).

PROJETO DE LEI Nº 537 / 19

“Dispõe sobre a obrigatoriedade de premiação
igual entre gêneros, nos eventos de competições
esportivas no âmbito do estado do Maranhão e dá
outras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, DECRETA:

Art. 1° Esta lei estabelece a obrigatoriedade de premiação igual
entre gêneros para garantir a isonomia das premiações para homens e
mulheres nos eventos de competições esportivas do estado do
Maranhão e dá outras providências.

Art. 2º Fica proibida, nos eventos ou competições esportivas,
a concessão de premiação diferenciada para homens e mulheres, tanto
financeira, quanto simbólica.

Parágrafo único.  A proibição de que trata o caput deste
artigo refere-se a provas ou competições equivalentes.

Art. 3º O descumprimento do artigo 2º, desta lei, acarretará
multa aplicada aos organizadores do evento ou competição, no valor
de 10 (dez) vezes a diferença constatada na premiação de homens e
mulheres.

Art. 4º Os valores arrecadados por ocasião do descumprimento
desta lei, serão destinados a Secretaria do Estado de Esportes, aplicados
preferencialmente no estímulo a práticas esportivas femininas.

Art. 5º É vedado fazer distinção de valores entre atletas homens
e mulheres nas premiações concedidas em competições em que haja o
emprego de recursos públicos, ou por entidades que se beneficiem
desses recursos.

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 7º O descumprimento desta lei implicará nas penalidades
legais aplicáveis pelos órgãos e entidades de controle social dessas
atividades.

Art. 8º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 31 DE

OUTUBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

JUSTIFICATIVA

Este projeto de lei tem por objetivo garantir a isonomia das
premiações, para homens e mulheres, nas competições esportivas. A

iniciativa de exigir a isonomia no valor das premiações pagas a homens
e mulheres em competições organizadas vai ao encontro da luta contra
a discriminação de gênero e tem o intuito de corrigir as assimetrias que
se consolidaram na sociedade ao longo da história.

A desigualdade nas premiações esportivas é questão a ser
enfrentada, pois representa uma forma de agressão grave de
discriminação no mundo do trabalho. Em 2011, conforme a Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios, o rendimento médio mensal de
trabalho das mulheres representava apenas 70,4% do rendimento de
trabalho dos homens. Enquanto 22% dos homens recebiam até 1 salário
mínimo, 31% das mulheres estavam nessa situação.

Muitos outros números poderiam ser trazidos aqui, mas creio
que não resta dúvida sobre a necessidade de continuarmos avançando
na luta pela igualdade de gênero. Só teremos uma sociedade efetivamente
justa e solidária se assegurarmos respeito aos direitos de todos, mulheres
e homens. Qualquer forma de discriminação, sob qualquer pretexto,
significa, de fato, um entrave à construção de um mundo melhor.

É preciso cada vez mais políticas públicas que fomentem a
participação das mulheres no esporte. Nossa iniciativa visa combater
a ausência de equidade entre gêneros no esporte, fruto de histórico
preconceito, ainda arraigado na sociedade. Diante desse cenário, no
qual muitas barreiras precisam ser superadas, a garantia de premiações
equivalentes por certo representará significativo avanço para as
mulheres terem ainda mais autonomia e ocupar lugares que são delas
por direito.

Nesta senda, só teremos uma sociedade efetivamente justa e
solidária se assegurarmos respeito aos direitos de todos, mulheres e
homens. Nossa luta pela valorização profissional das mulheres também
abrange o esporte e, por esta razão, contamos com o apoio dos nobres
parlamentares para a aprovação do presente projeto de Lei.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 31 DE
OUTUBRO DE 2019. - Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

PROJETO DE LEI Nº 538 / 19

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DOS DOADORES
DE SANGUE E MEDULA ÓSSEA NOS GRUPOS
PRIORITÁRIOS DE VACINAÇÃO GRATUITA
CONTRA OS VÍRUS DE GRIPE E HEPATITE,
NAS CONDIÇÕES QUE ESPECIFICA.

Art. 1º - Ficam incluídos nos grupos prioritários de vacinação,
no âmbito do Estado do Maranhão, os doadores voluntários e
sistemáticos de sangue e doadores voluntários de medula óssea para
imunização gratuita contra os vírus de gripes como o H1N1, o H3N2 e
o Influenza, além de outros tipos que estejam previstos no Programa
Nacional de Imunizações – PNI, bem como nas campanhas de vacinação
contra as hepatites.

§ 1º - Para efeitos desta Lei, considera-se:
I – doador voluntário e sistemático de sangue: a pessoa que

comprovar, por certidão ou outro documento expedido por órgão
competente, a realização de 4 (quatro) doações anuais, no caso dos
homens, e 3 (três) doações anuais, no caso das mulheres;

II – doador voluntário de medula óssea: a pessoa que comprovar
a sua inscrição junto ao Registro Nacional de Doadores Voluntários de
Medula Óssea – REDOME, mediante apresentação da respectiva
carteira de doador.

§ 2º - A vacinação do grupo prioritário indicado nesta Lei
seguirá a mesma programação da Campanha Nacional de Vacinação
contra a gripe e as hepatites, definida pelo Ministério da Saúde, e
ocorrerá nos mesmos locais indicados pela Secretaria da Saúde do
Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 31 DE

OUTUBRO DE 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva a inclusão
dos doadores voluntários e sistemáticos se sangue, bem como dos
doadores voluntários de medula óssea, nos grupos prioritários de
vacinação gratuita contra os vírus de gripes H1N1, o H3N2 e Influenza,
além de outros tipos que estejam previstos no Programa Nacional de
Imunizações – PNI, e das hepatites.

Segundo informações disseminadas pelo Ministério da Saúde,
as diversas formas de manifestação do vírus da gripe substanciam
impedimentos temporários para a doação de sangue. Por isso, os
objetivos da prioridade que se pretende instituir com essa proposição
são: a) prevenir o doador voluntário e sistemático de contaminação
pelos vírus de gripe que estejam previstos no Programa Nacional de
Imunizações; b) garantir ao doador de sangue e de medula óssea
condições de saúde e de bem-estar necessárias à doação; c) aumentar a
quantidade de doadores e salvar vidas a partir do incentivo à doação; d)
suprir a carência dos bancos de sangue e de medula da rede pública e
privada; e) facilitar o acesso à vacinação ao grupo de doadores regulares
de sangue e de medula óssea.

São cediças as dificuldades que os bancos de sangue enfrentam
para que consigam manter um estoque razoável de bolsas para o
atendimento dos hospitais públicos e particulares do Maranhão. Por
isso, é imperioso garantir aos doadores regulares que tenham a
assistência necessária para que não sejam impedidos, mesmo que
temporariamente, de realizar um ato de tamanha solidariedade.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição Estadual), conto
com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, SÃO LUIS -MA, 31 DE
OUTUBRO DE 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 144 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao atleta velocista José Carlos
Moreira (“o Codó”).

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao atleta velocista José Carlos Moreira (“o
Codó”).

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 31
de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O esporte é sem dúvida, um instrumento para a promoção de
integração e bem-estar social, capaz de colaborar de forma eficaz na
diminuição das desigualdades socioculturais.

Recentemente, o Mundo do Esporte tomou conhecimento da
desclassificação da equipe Jamaicana na prova de “Revezamento 4x100
metros” ocorrida nas Olimpíadas de 2008, fazendo com que o time
Brasileiro conquistasse a importantíssima medalha de bronze. Dentre
os medalhistas brasileiros, o maranhense José Carlos Moreira (mais
conhecido como “Codó”) – o primeiro atleta de nosso Estado a
conquistar esta condecoração olímpica.

Além desta importante honraria, o Maranhense guarda em seu
currículo o título de campeão brasileiro da prova dos “100 metros
rasos” da Taça Brasil de Atletismo em 2006 e ouro no “Revezamento
4x100” no Pan-americano no Rio de Janeiro em 2007, sendo exemplo
de dedicação para o desenvolvimento do esporte no Maranhão.

O desempenho do esportista representa um novo paradigma
no mundo do esporte maranhense, tornando-se referência para muitas
crianças, adolescentes e jovens que almejam alcançar lugar de destaque
no cenário global.

Reconhecendo-se a importância do ilustre velocista,
imprescindível a homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. - São
Luís, 31 de outubro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual

MOÇÃO N.º 039/2019
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 05/11/2019

Senhor Presidente

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o Plenário, seja encaminhada Moção de Louvor pela
canonização da Irmã Dulce à Sua Santidade o Papa Francisco, através
do Arcebispo Metropolitano de São Luís do Maranhão Dom José
Belisário da Silva, nos seguintes termos:

É com imensa alegria que a família maranhense se rejubila pela
canonização da Irmã Dulce num reconhecimento a uma vida heroica e
virtudes de fé esperança e caridade.

Dulce Lopes Pontes - Irmã Dulce, teve uma trajetória de vida
como exemplo para nós que temos Deus como Pai.

Nasceu em 26 de maio de 2014 em Salvador-BA e a vocação
para trabalhar em benefício da população teve influência direta da
família. Ainda muito jovem já acolhia pessoas carentes em sua casa.

Em 1933 entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da
Imaculada Conceição da Mãe de Deus, continuando a exercer a honrosa
missão de ajudar os pobres e doentes.

O processo de sua canonização foi iniciado no ano de 2000, em
2009 o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes da serva de Deus,
autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável.

Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passou a ser
chamada após a cerimônia de canonização que a tornou santa na missa
celebrada pelo Papa Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na
Praça de São Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis.

Ressalte-se, ainda, as mensagens desta santa maravilhosa e
encerramos com a seguinte:

“ As pessoas que espalham o amor
Não tem tempo para jogar pedras.”

Irmã Dulce

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLA TIV A
DO ESTADO DO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher.

MOÇÃO N.º 040/2019
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 05/11/2019

Senhor Presidente

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada através do Arcebispo Metropolitano de São Luís do
Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil- CNBB, Moção de Louvor pela canonização da Irmã
Dulce, nos seguintes termos:

É com imensa alegria que a família maranhense se rejubila pela
canonização da Irmã Dulce num reconhecimento a uma vida heroica e
virtudes de fé esperança e caridade.

Dulce Lopes Pontes - Irmã Dulce, teve uma trajetória de vida
como exemplo para nós que temos Deus como Pai.

Nasceu em 26 de maio de 2014 em Salvador-BA e a vocação
para trabalhar em benefício da população teve influência direta da
família. Ainda muito jovem já acolhia pessoas carentes em sua casa.

Em 1933 entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da
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Imaculada Conceição da Mãe de Deus, continuando a exercer a honrosa
missão de ajudar os pobres e doentes.

O processo de sua canonização foi iniciado no ano de 2000, em
2009 o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes da serva de Deus,
autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável.

Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passou a ser
chamada após a cerimônia de canonização que a tornou santa na missa
celebrada pelo Papa Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na
Praça de São Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis.

Ressalte-se, ainda, as mensagens desta santa maravilhosa e
encerramos com a seguinte:

“ As pessoas que espalham o amor
Não tem tempo para jogar pedras.”

Irmã Dulce

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher.

MOÇÃO N.º 041/2019
REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 05/11/2019

Senhor Presidente

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada através do Arcebispo Metropolitano de São Luís do
Maranhão Dom José Belisário da Silva, à Arquidiocese de São Luís do
Maranhão, Moção de Louvor pela canonização da Irmã Dulce nos
seguintes termos:

É com imensa alegria que a família maranhense se rejubila pela
canonização da Irmã Dulce num reconhecimento a uma vida heroica e
virtudes de fé esperança e caridade.

Dulce Lopes Pontes - Irmã Dulce, teve uma trajetória de vida
como exemplo para nós que temos Deus como Pai.

Nasceu em 26 de maio de 2014 em Salvador-BA e a vocação
para trabalhar em benefício da população teve influência direta da
família. Ainda muito jovem já acolhia pessoas carentes em sua casa.

Em 1933 entra para a Congregação das Irmãs Missionárias da
Imaculada Conceição da Mãe de Deus, continuando a exercer a honrosa
missão de ajudar os pobres e doentes.

O processo de sua canonização foi iniciado no ano de 2000, em
2009 o Papa Bento XVI reconheceu as virtudes da serva de Deus,
autorizando oficialmente a concessão do título de Venerável.

Santa Dulce dos Pobres. É assim que Irmã Dulce passou a ser
chamada após a cerimônia de canonização que a tornou santa na missa
celebrada pelo Papa Francisco, na manhã do dia 13 de outubro na
Praça de São Pedro, no Vaticano, lotada de fiéis.

Ressalte-se, ainda, as mensagens desta santa maravilhosa e
encerramos com a seguinte:

“ As pessoas que espalham o amor
Não tem tempo para jogar pedras.”

Irmã Dulce

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 29 de outubro de 2019. HELENA
DUAILIBE – Deputada Estadual – Procuradora da Mulher.

MOÇÃO Nº 042 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações ao estudante RÔMULO
FERNANDES, pela iniciativa de espalhar cestos de lixo na Rua Rio
Branco, alertando a Prefeitura de São Luís da ausência de lixeiros

padronizados, o que culminou na ação do poder público municipal em
restituir as lixeiras do local, que outrora foram danificadas.

Cumpre mencionar que RÔMULO FERNANDES integra
iniciativas como o Renova BR e o Politizarte, que formam novos
agentes públicos para servir ao Brasil.

Por tudo isso e por todos os serviços que certamente ainda
serão prestados por RÔMULO FERNANDES, o parabenizamos e
externamos admiração por seu trabalho, espírito cívico e empenho em
ajudar a solucionar os problemas de São Luís.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 31 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 043 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações ao DR. CASSIUS
GUIMARÃES CHAI, pelo recebimento do título de professor da
Normal University of Political Science and Law Beijing, valorosa
instituição de ensino superior da China, país que mantém fortes laços
comerciais com o Estado do Maranhão.

Cumpre mencionar que o DR. CASSIUS GUIMARÃES
CHAI é distinto constitucionalista, além de desempenhar valoroso
ofício como Promotor de Justiça do Estado do Maranhão.

Por tudo isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica
que certamente ainda serão prestados pelo DR. CASSIUS
GUIMARÃES CHAI, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 31 de outubro
de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO N° 044 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja encaminhado MOÇÃO
ao Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia,
com o seguinte teor:

“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão vem
repudiar as declarações do Deputado Federal pelo Estado de São
Paulo, Deputado Eduardo Bolsonaro, em que sugere a utilização
de instrumento não-democrático, utilizado durante a ditadura
militar implantada no Brasil, no período de 1964 a 1985, no caso
o AI-5, como forma de controlar eventuais movimentos populares.

A simples menção às restrições de liberdades individuais,
intervenção em outros poderes e o desrespeito aos direitos do
cidadão já atentam contra a nossa Constituição, merecendo,
portanto, o nosso firme e contundente repúdio”.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís - MA, em 04 de novembro de 2019. - Othelino Neto -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 617 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, retirar de tramitação o Projeto de Lei Ordinária 246/2019,
de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 31 de outubro de 2019. - Fernando Pessoa - Deputado
Estadual
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NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.19
EM: 04.11.19

REQUERIMENTO Nº 618 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeremos a Vossa Excelência, após aprovação da Mesa Diretora, que
seja enviada Mensagem de Pesar a família do senhor Sanclé Campos
lima, falecido em 03 de novembro do corrente ano.

Sanclé, como era conhecido, marcou sua passagem, na
administração pública estadual quando exerceu o cargo de secretário
particular do ex governador e senador Epitácio Cafeteira.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 04 DE NOVEMBRO DE
2019. - Drª Cleide Coutinho - Deputada Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 05.11.19
EM: 04.11.19

INDICAÇÃO Nº 1460 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Tutoia - MA, Raimundinho da
Seriema, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1461 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Grajaú - MA, Eduardo José
Ribeiro Conceição, o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
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152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p. 03)

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1462 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Itapecuru-Mirim - MA, Dr. Carlos
Júnior, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
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de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - P
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1463 / 19
Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Barra do Corda - MA, Gilvan José
Oliveira, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p. 03

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1464 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Pinheiro - MA, Elizeu de Tantan,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p. 03

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1465 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Coroatá - MA, Júnior Buhatem,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na

circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
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benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1466 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Barreirinhas - MA, Carlos Dutra,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de

vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL - PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1467 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Inês - MA, Luis Carlos
Siqueira, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
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municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1468 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Buriticupu - MA, Jairo do Cikel,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo

152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1469 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada a Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Chapadinha - MA, Vera Lúcia, o
com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre
a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 31 de
outubro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE ESPECIAL ÀS
PESSOAS ACOMETIDAS POR FIBROMIALGIA
NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO.

Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

Art. 2º - A infração ao disposto nesta lei sujeitará os
responsáveis às sanções previstas na Lei Federal 10.408 de 2000, ou o
que lhe venha a substituir.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
São Luís, 31 de outubro de 2019.
________________________________
DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma

interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p. 03).

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.

DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1470 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senhora
Secretária Estadual da Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana
Villar Rodrigues, solicitando a destinação de kits de irrigação para
o município de Araioses.

Tal solicitação se fundamenta na promoção do desenvolvimento
da agropecuária irrigada, visando incentivar a produção agrícola familiar
e coletiva com significativo cunho social, proporcionando aumento da
produção e produtividade e, por consequência, aumento da renda e
padrão de vida à família do produtor rural.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 29 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1471 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão –
CAEMA, Senhor Carlos Rogério Santos Araújo, solicitando a
conclusão da implantação de sistema de esgotamento sanitário
do Município de Itapecuru Mirim.

A Obra de sistema de esgotamento localizada no Município de
Itapecuru Mirim, foi iniciada em Dezembro de 2011 e executada pelo
Projeto de Aceleração do Crescimento (PAC), a obra se encontra
inacabada há mais de 3 (três) anos e vem gerando grandes transtornos
e perigo para a população que reside ao entorno.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 01 DE NOVEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1472 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
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Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e
ao Secretário de Desportos e Lazer, Rogério Cafeteira, solicitando a
implementação de uma academia popular nos povoados Sede,
Carnaubeira e João Peres do Município de Araioses

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer dos
habitantes daquele Município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 25 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1473 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Estadual de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva e
ao Secretário de Desportos e Lazer, Rogerio Cafeteira, solicitando a
construção e a manutenção das quadras poliesportivas nos
povoados Vassoura e Carnaubeira, do município de Araioses
respectivamente.

Tal solicitação se fundamenta na necessidade iminente de
garantia aos direitos básicos de atenção à saúde, esporte e lazer dos
habitantes daquele Município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 25 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1474 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício a Excelentíssima Senhora
Secretária Estadual da Agricultura, Pecuária e Pesca, Senhora Fabiana
Villar Rodrigues, solicitando a construção da casa de farinha para o
povoado Baixão das Porteiras do município de Araioses

Tal proposição busca dispor de um local adequado para o
processamento da farinha, onde não existe no referido povoado, de
modo a atender a necessidade da comunidade no beneficiamento da
mandioca para a transformação desta em farinha e demais derivados,
gerando renda para o povoado e município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 25 DE OUTUBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1475 / 19

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 Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando
que seja concedida passagem gratuita nas linhas de ônibus semiurbanas
e do expresso metropolitano, às pessoas que irão realizar as provas do
Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos dias 03 e 10 de
novembro de 2019, mediante apresentação do cartão de inscrição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 31 DE OUTUBRO DE
2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1476 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luis, o Sr. FRANCISCO CANINDÉ BARROS; ao Prefeito
Municipal de São Luis, o Sr. EDIVALDO HOLANDA JUNIOR; e
ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luis – SET, o Sr. JOSÉ GILSON CALDAS
NETO, solicitando que no APP MEU ÔNIBUS, utilizado para
informações sobre as linhas de ônibus, seja implementada a função que
possibilite a denúncia e comunicação de casos de assédio no transporte
público, semelhante ao que já acontece em outros locais, como
Fortaleza.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 31 DE OUTUBRO DE
2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1477 / 19

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. Edivaldo Holanda Júnior,
solicitando que seja concedida passagem gratuita nas linhas de ônibus
urbanas da região metropolitana de São Luís/MA, às pessoas que irão
realizar as provas do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM, nos
dias 03 e 10 de novembro de 2019, mediante apresentação do cartão de
inscrição.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 31 DE OUTUBRO DE
2019. - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1479 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador
Flávio Dino, bem como ao Superintendência do ITERMA, Dr.
Raimundo de Oliveira Filho, solicitando providências no sentido da
instalação de uma unidade do referido órgão, no município de Presidente
Dutra, para atendimento também dos habitantes dos municípios
limítrofes.

O ITERMA vem prestando relevantes serviços através do
assentamento de famílias de trabalhadores rurais, aplicação dos créditos
disponibilizados pelo Programa Oficial de Reforma Agrária a Projetos
Estaduais de Assentamento, cadastramento, recadastramento de
famílias assentadas, além da expedição de contratos de Concessão de
Direito Real de uso de áreas matriculadas em nome do Estado do
Maranhão, também para a implantação de projetos de natureza social.
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Entretanto, a ausência deste setor de atendimento do referido órgão,
muitas vezes complica e/ou inviabiliza a tramitação e execução desses
serviços.

Portanto, a instalação de uma unidade do ITERMA no
município de Presidente Dutra é de grande importância também, para
os demais municípios da Região Central do Maranhão, motivo pelo
qual, contamos com o atendimento ao presente pleito.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 30 de outubro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1480 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que depois de ouvida a
Mesa, seja encaminhado ofício a Superintendência do INCRA no
Maranhão, solicitando providências no sentido da instalação de uma
unidade avança do referido órgão no município de Presidente Dutra
para atendimento também dos moradores dos municípios limítrofes.

Considerado um dos mais importantes da Região Central, o
município de Presidente Dutra, necessita de um atendimento na área
ambiental, bem como do Programa de Apoio Científico e Tecnológico
aos Projetos de Assentamento da Reforma Agrária, entre outros
programas, que possam garantir o desenvolvimento da região.

É preciso ressaltar ainda, que os demais municípios da referida
região, também carentes de um atendimento do INCRA justificando,
assim, a presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 30 de outubro de 2019. - CIRO NETO
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO   Nº 1481 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município
de BARÃO DE GRAJAU – MA. Essa indicação é muito importante
por se tratar de um serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 31 de outubro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO   Nº 1482 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado

ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município
de SÃO LUÍS GONZAGA DO MARANHÃO – MA. Essa indicação
é muito importante por se tratar de um serviço que irá atender toda a
região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 31 de outubro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO   Nº 1483 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Ilustríssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flavio Dino, solicitando que a Secretária da Mulher do Estado, Senhora
Ana do Gás, disponibilize a “Carreta da Mulher” para o Município
de GRAJAÚ – MA. Essa indicação é muito importante por se tratar de
um serviço que irá atender toda a região.

Tal solicitação se faz necessária, em virtude que a população
feminina dessa localidade não possui acesso aos serviços ofertados
pela referida Carreta, sendo necessário que se desloque para cidades
mais distantes, elevando os custos financeiros ao ponto de inviabilizar
o acesso aos serviços públicos garantidos.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman”. São Luís, 31 de outubro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1484 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Senhor AUGUSTO
DANTAS, Presidente da Companhia Energética do Maranhão -
CEMAR, solicitando que sejam feitas as implantações dos serviços de
eletrificação no bairro Nova Jerusalém, localizado no município de
Santa Inês / MA.

O atendimento desta reivindicação possibilitará o
desenvolvimento de grande parcela da população de Santa Inês,
considerando que as dificuldades pela falta de energia se apresentam
em vários segmentos como saúde, educação, dentre outros. Tal benefício
trará ainda a melhoria de renda e qualidade de vida para os moradores
das comunidades próximas pois o bairro fica a caminho do aeroporto
municipal e com aproximadamente 500 (quinhentas) famílias.
Lembramos ainda que todos necessitam de energia elétrica, bem-este,
de suma importância para fomentar o desenvolvimento sustentável da
região.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 31 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1485 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino, que autorize ao órgão competente, em regime
de urgência que seja perfurado 01 (um) poço artesiano no povoado
Eliete, localizado no município de SANTA LUZIA / MA.

Em decorrência do desabastecimento d’água no Povoado acima
citado, os moradores estão sendo obrigados a caminhar longa distância
para ter acesso ao precioso líquido. A medida é considerada emergencial,
pois a situação é considerada grave e requer uma atenção especial do
Governo do Estado através da Companhia de Águas e Esgoto do
Maranhão - CAEMA, como também da Secretaria de Estado de
Desenvolvimento Social - SEDES, através do Sistema Simplificado de
Abastecimento de Água – SSAA, dentro do Programa Água para Todos.

Referido programa visa à expansão e democratização do acesso
à água potável em todos os municípios maranhenses promovendo a
universalização do acesso a esse importante benefício que é ter água
potável e de qualidade, contribuindo também com a melhoria do
saneamento básico e da saúde pública nos locais beneficiados.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes
para minimizar o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do povoado Eliete, no município de Santa Luzia / MA, beneficiará
inúmeras famílias que vivem naquela região, possibilitando assim o
acesso à água potável para a comunidade em geral.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”. São Luís, 31 de outubro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1486 / 19

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. Sr. Governador de Estado, o
Sr. Flávio Dino, para análise e encaminhamento do anteprojeto anexado
que, por sua vez, versa sobre a proibição que as empresas de concessão
de água e energia elétrica realizem a suspensão do fornecimento de
seus serviços, em dias específicos, por falta de pagamento de contas e
dá outras providências.

DUARTE JUNIOR - 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 ROBERTO COSTA - 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 gostaria de se inscrever no
Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão, por dois minutos, até
que alguém se inscreva ou consigamos atingir o quórum para Ordem do
Dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, demais Parlamentares, Deputados
Estaduais, Deputadas, com imensa alegria que, mais uma vez, retorno
à tribuna desta Casa, Deputado Zito Rolim, meu querido amigo
Deputado Edivaldo Holanda. No último final de semana, dia 1º de
novembro, o município de Santo Amaro, Deputada Daniella, recebeu
uma audiência pública com o Senador Roberto Rocha para tratar de um
projeto de lei do Senado, o 465 de 2018, que versa, Deputado Edivaldo,
para a nossa surpresa, acerca de um novo reordenamento, um novo
realinhamento, ou digamos, um novo mapeamento do Parque Nacional
dos Lençóis Maranhenses, o nosso grande patrimônio. Mas isso,
Deputado Edivaldo Holanda, Deputada Daniella, Deputado Rildo
Amaral, Vossa Excelência, que certamente está lutando pela Região
Tocantina e por todo o Maranhão, não pode ser feito a toque de caixa
sem ouvir quem vive na comunidade, sem sentir os anseios da
comunidade. Está errado! No início desta legislatura, Deputada Daniella
e Deputada Helena Duailibe, eu fiz um pronunciamento aqui falando
sobre esse projeto de lei do Senado, do Senador Roberto Rocha, e nós
não podemos deixar, esta Casa não pode deixar passar um projeto de
lei meramente com interesses empresariais, deixando de lado os
interesses das comunidades tradicionais que ali vivem durante muitos
anos, aliás, desde a sua existência, pois, antes do Parque Nacional, as
famílias já moravam lá. Como você chega agora, vai mudar o
mapeamento, mudar os limites do parque para beneficiar grupos
empresariais B ou C?! Está errado! Esta Casa, Senhor Presidente, tem
que se posicionar, nós estamos realizando a “Assembleia em Ação” em
vários municípios, Senhor Presidente, e eu solicito que nós façamos,
Deputado Zito Rolim, uma “Assembleia em Ação” lá, nos Lençóis
Maranhenses, para ouvir a comunidade acerca da necessidade dela a
fim de dar um suporte a ela. Deputado Zé Inácio sabe muito bem
porque é lutador da causa da minoria. Os quilombolas que lá estão, os
extrativistas que lá estão não podem ser penalizados pelo interesse
empresarial de um pequeno grupo. Claro que nós queremos o
desenvolvimento da região, queremos sim, mas nós queremos o
desenvolvimento da região em comum acordo com a comunidade e não
com grupos empresariais. Por isso, eu estou trazendo hoje a esta tribuna
esse assunto, para que os nobres companheiros, Deputados Estaduais,
que amam o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, que sabem da
necessidade da comunidade que ali está, que possam verdadeiramente
lutar conosco, para que a gente possa formar um grande cordão,
Deputado Pará Figueiredo, para ajudar as comunidades que lá precisam.
Faço um apelo a cada um dos senhores e das senhoras, meu querido
líder, companheiro Rafael Leitoa, para que a gente possa somar forças
com a comunidade e não deixar que aconteça a demarcação dos limites
do Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses apenas por interesses
empresariais, mais uma vez, esquecendo a comunidade que mora lá
antes mesmo do parque ser criado. Por isso, amigos e amigas, esta é
minha pauta que eu queria trazer hoje para cá, Deputado Paulo Neto,
Vossa Excelência que também é da região, que conhece a região, não
podemos permitir que isso aconteça, Deputado Felipe dos Pneus,
vamos juntos e irmanados neste mesmo propósito de ajudar as
comunidades que mais precisam. Era só isso que eu queria falar, Senhor
Presidente. Que Deus o abençoe hoje e sempre.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Zito Rolim, por cinco minutos,
sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (sem revisão do

orador) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, servidores
da Casa, imprensa. Senhor Presidente, na última quinta-feira, 31, depois
de 11 anos de espera o Maranhão teve mais uma alegria no esporte. O
atleta José Carlos Moreira, o qual nos deixa muito orgulhoso porque,
além de maranhense, e eu estaria feliz também se tivesse sido qualquer
outro maranhense, mas este me deixa mais feliz ainda por ser um
conterrâneo da cidade de Codó, recebeu a medalha de bronze na Suíça.
José Carlos Moreira que esperava há 11 anos por uma decisão e que
isso veio acontecer agora no dia último 31 de outubro, em Pequim. E
nós ficamos muito felizes por isso, uma vez que nós sabemos das
dificuldades daquele atleta, atleta que foi descoberto nos jogos escolares
e com muitas dificuldades fez foco e disse: “vou sair e vou viver do
atletismo”. E conquistou várias medalhas para o Brasil e para o
Maranhão, porque aonde ele foi ele não representava só o Maranhão,
ele representava também o Brasil. Nós não podíamos deixar de registrar
aqui nesta Casa esse grande acontecimento para o esporte do nosso
país e para o esporte do nosso Estado. É um momento de grande
alegria comemorarmos esse grande resultado para o esporte brasileiro,
que foi a conquista de mais uma medalha desse grande atleta
maranhense. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Por sugestão da Deputada Cleide Coutinho, vamos fazer um
Minuto de Silêncio em razão do falecimento do Senhor Sancler Lima,
empresário, que faleceu neste domingo, pai do ex-Deputado e atual
Secretário de Esportes, Rogério Cafeteira.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Nós temos o item 1 da pauta uma PEC nº 17, como temos só
24 Deputados, eu nem vou retirar de pauta ainda, mas vamos seguir
com o restante da Ordem do Dia. A PEC dispõe em síntese sobre a
Procuradoria-Geral da Assembleia, ela passar a representar a Assembleia
nas demandas judiciais. Hoje, quem representa a Assembleia é a
Procuradoria-Geral do Estado. Com esta PEC, de autoria do Deputado
Neto Evangelista, nós vamos corrigir essa distorção e quem passa a
fazer representação judicial da Assembleia passa a ser a própria
Procuradoria da Casa, assim, claro, dando mais atenção às demandas
judiciais que envolvam o Poder Legislativo. Item 2 da Pauta: Parecer nº
588, da CCJ, em Redação Final ao Projeto de Lei nº 237/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages, que dispõe sobre o Cadastro
Estadual de Informações para Proteção da Infância e da Juventude. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 216/2019, de autoria
da Deputada Detinha. A Deputada está ausente. Fica transferida para
a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 352/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final.
Projeto de Lei nº 475/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
009/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. O item 6, projeto aprovado, vai à sanção. Item 7. Projeto
de Lei nº 371/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 377/2019, de autoria do
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção, aliás, vai à
Redação Final em razão de ter tido uma Emenda. Item 9, Projeto de Lei
nº 453/2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Parecer nº 655/2019 da CCJ, contrário ao
Projeto de Lei nº 446/2019, de autoria do Deputado Duarte Junior (lê).

Os Deputados que mantêm a decisão da CCJ permaneçam como estão.
Mantida a decisão. Vai para o arquivo. Projeto de Lei nº 145/19, de
autoria do Deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Projeto
de Lei n°410/2019, de autoria da Deputada Detinha. Fica transferido
para a próxima Sessão, em razão da ausência da autora. Item 13 da
pauta. Projeto de Lei nº 238/2019, de autoria do Deputado Wendell
Lages. O Deputado está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão.
Projeto de Lei nº 427/2019, de autoria da Deputada Mical Damasceno.
A Deputada está ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Item
15 da pauta: Projeto de Resolução Legislativa n º 086/2019, de autoria
do Deputado Dr. Leonardo Sá. O Deputado está ausente. Fica transferido
para a próxima Sessão. Item 16 da pauta: Projeto de Resolução
Legislativa nº 107/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa n° 113/2019,
de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que concede Medalha do
Mérito Legislativo Terezinha Rego ao senhor Marco Antônio Barbosa
Pacheco. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 063/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Deputado ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa
nº 073/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que concede
Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman à senhora Sílvia
Cristina Costa Leite, coordenadora do Setor de Atividades Especiais,
Espaço Mulher. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento n° 598/2019,
de autoria do Deputado Ciro Neto, que requer, depois de ouvido o
Plenário, que seja submetido, em regime de tramitação de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo
após a presente Sessão, o Projeto de Lei n° 431/2019, de sua autoria.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia de amanhã.
Requerimento n° 609/2019, de autoria do Deputado Roberto Costa,
que requer, depois de ouvido o Plenário, que seja discutido e votado,
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária a ser realizada
logo após a aprovação do presente requerimento, o Projeto de Resolução
Legislativa n° 128/2019, de sua autoria. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Estará
na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento n° 614/2019, de autoria do
Deputado Vinícius Louro. Deputado ausente. Fica transferido para a
próxima Sessão. Requerimento nº 615/2019, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 616/2019, de
autoria do Deputado Glalbert Cutrim. Deputado ausente. Fica
transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 601/2019, de
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). O Deputado está inscrito
para discutir por 10 minutos com apartes. Registro a presença do
Deputado Federal Eduardo Braide no Plenário. Seja muito bem-vindo,
Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
todos os dias, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
jornalistas, radialistas, a imprensa que acompanha e divulga os nossos
trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, apresentamos o Requerimento nº 601/2019 ao Secretário
de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, e ao
Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Maranhão, coronel
Ismael de Sousa Fonseca, solicitando que informe a quantidade de
policiais militares que já realizaram ou estão em tratamento psicológico
no período de 2015 a 2019. E aí pode ficar a pergunta no ar: qual o
motivo da preocupação? Nós temos uma defesa desde o início do
nosso mandato dos servidores públicos do Estado do Maranhão, uma
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defesa desde o início do nosso mandato dos policiais militares e policiais
civis do Estado do Maranhão e, concomitantemente, a isso, a nossa
defesa da população em uma causa que é muito cara para nós, que é o
combate à depressão, o combate ao suicídio. E observamos isso que no
meio militar, no seio militar há uma sobrecarga da função. Eu fui militar
durante 15 anos e conheço muito bem a função do policial militar,
muito embora tenha sido sargento do Exército, muito embora tenha
sido militar das Forças Armadas o desgaste com por qual passa o
policial militar é muito maior. E não só eu que estou dizendo, mesmo
tendo conhecimento da rotina do policial militar, mas as pesquisas
também mostram as dificuldades que passam os policiais militares,
todos os dias, o desgaste na sua rotina, no combate à criminalidade. E
esse desgaste, Deputado Edivaldo Holanda, muitas vezes traz
consequências graves para o policial militar, individualmente. O policial
militar que sai de casa, todos os dias, se despede da esposa, se despede
dos filhos, se despede do pai e da mãe, sai de casa para defender as
nossas vidas, para cuidar da nossa segurança, muitas vezes não sabe se
volta vivo para casa, e passa, Dra. Thaiza Hortegal, por um desgaste
diário. E muitos de nós não temos a percepção deste desgaste pelo
qual passa o policial militar. O enfrentamento da criminalidade, a troca
de tiro com o bandido, isso traz sequelas, traz graves problemas, nós,
inclusive, apresentamos um Projeto de Lei. É por isso que solicitamos
as informações, o trabalho que realizamos no nosso mandato é de
ouvir a comunidade, é de ouvir a população, é de ouvir o Maranhão. E
ouvimos os policiais militares, as esposas de policiais militares, a
família dos policiais militares, e nós apresentamos o Projeto de Lei, e
demos entrada hoje, e essa discussão que estamos travando no meio
militar, dispõe sobre a criação do Programa de Prevenção de Violências
Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a finalidade de atender a
capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro e agente
penitenciário do Estado do Maranhão, para o auxílio e enfrentamento
de manifestação do sofrimento psíquico, do suicídio e do combate à
depressão. As pesquisas que são realizadas mostram que os números
de policiais militares que recorrem ao suicídio, Deputado Edivaldo
Holanda, hoje é muito maior do que a quantidade de policiais militares
que morrem no confronto com a marginalidade no combate ao crime
organizado. Então, vejam, hoje, nós temos policiais militares que estão
morrendo muito mais recorrendo ao suicídio do que o enfrentamento e
o combate à criminalidade. Nós temos que ter o olhar cuidadoso, o
olhar atencioso, para os nossos policiais militares, para nossos policiais
civis. É por isso que apresentamos o Projeto de Lei, é por isso que
estamos solicitando as informações à Polícia Militar e à Secretaria de
Segurança Pública e não estamos confrontando e muito menos
enfrentando a Polícia Militar e o comando da Secretaria de Segurança
Pública, pelo contrário, essas informações, esses elementos, para que
nós possamos dar a contribuição, nós, do Poder Legislativo, nós 42,
Deputados Estaduais, nós, a força do Poder Legislativo, a força da
Assembleia Legislativa, muito embora seja capitaneada pelo Deputado
Wellington, seja iniciativa do Deputado Wellington, mas é um projeto
de nossa envergadura, do Poder Legislativo, e o Poder Legislativo um
apoio dado aos policiais civis e militares do estado do Maranhão. A
nossa preocupação com o psicológico dos nossos policiais. Nós temos
a preocupação para que esse policial seja bem remunerado, para que
ele possa morar bem, para que ele possa ter uma boa escala de folga, ele
possa ter momentos de lazer com a família e que ele possa superar
seus traumas, principalmente esses traumas advindos de um trabalho
difícil, diário, do dia a dia na rua, no combate à criminalidade. Então
apresentamos um projeto de lei que vai beneficiar os policiais civis e
militares do Estado do Maranhão. A nossa luta permanente em defesa
dos policiais civis do Estado do Maranhão, em defesa da Polícia Militar.
Nós estamos lutando para a quebra da cláusula de barreira, a nomeação
de mais policiais civis no Estado do Maranhão, a reestruturação de
delegacias. A nossa luta permanente em defesa da Polícia Civil do
Estado do Maranhão, em defesa da Polícia Militar. A nossa luta para a
nomeação de mais policiais militares do Estado do Maranhão para que
nós tenhamos, na prática, na realidade, o número de oficiais, o número

de praças, o número de policiais militares que o Governador Flávio
Dino já usa na propaganda, que possa ser adequado, possa ser utilizado
na prática e não só na propaganda. Nós, inclusive, temos travado uma
luta permanente para que o Governador Flávio Dino possa nomear
mais policiais militares. Nós apresentamos todos os elementos, todos
os documentos, todas as provas e levamos até a OAB.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Deputado
Wellington, V. Exa. me permite? Eu gostaria de um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Eu vou só concluir o raciocínio com relação à nomeação de policiais
militares na Polícia Militar, Deputado Rafael Leitoa. Em nossa luta
para a nomeação de mais policiais, apresentamos todos os elementos,
documentos, informações, levamos até a OAB. Nós não temos
competência jurídica para ajuizar ação civil pública. Outros deputados
querem se aparecer, de forma midiática e, às vezes, enrolam e mentem
para a população. Nós temos que tratar com muita seriedade e
responsabilidade. Nós não temos como ajuizar uma ação civil pública,
a não ser a Defensoria Pública, o Ministério Público, a OAB. E não é
por que não é competência nossa que nós nos acovardamos ou fomos
omissos, não! Nos reunimos várias vezes com todos os aprovados;
fizemos várias reuniões com todos os aprovados em respeito a todos
aqueles candidatos que estudaram, que lutaram para passar no concurso.
Apresentamos a documentação na OAB; a OAB ajuizou uma ação
civil pública. Nós aprovamos nesta Casa, para o Orçamento de 2019,
a possibilidade da nomeação de 2 mil novos policiais. A OAB ajuizou
uma ação civil pública. O Governo do Estado não fez nenhuma
composição para que pudessem tratar, no Judiciário, a possibilidade
de nomeação de novos aprovados, a nomeação de novos policiais.
Inclusive, desde o dia 23 de agosto, está pronto para a decisão do
Judiciário, decisão favorável aos policiais aprovados para que eles
sejam nomeados no Estado do Maranhão. Então a nossa luta
permanente. E, na tarde de hoje, um requerimento tão simples
solicitando à Mesa que possa autorizar a solicitação, de nossa autoria,
para que o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Segurança
Pública e da Polícia Militar, possa dar as informações da quantidade de
policiais militares e policiais civis que estão em tratamento psicológico.
Nós, da Assembleia Legislativa, Deputado Rafael Leitoa, já lhe
concedendo a palavra, e aí fazendo um contexto, temos os casos de
três servidores que recorreram à tentativa de suicídio. Então, uma
causa e uma temática muito importante que nós tratamos com muita
responsabilidade diante dessa preocupação que temos hoje com a
Polícia Militar e a Polícia Civil do Estado do Maranhão. Com a palavra,
o Deputado Rafael Leitoa. Só espero, Deputado Rafael Leitoa, que
não seja igual o último pronunciamento de V.Ex.ª que fez um aparte ao
Deputado Wellington e que ainda está marcado na memória, que foi
com relação ao pedido para que o Plenário rejeitasse um projeto
aprovado pelo Presidente desta Casa. Com a palavra, o Deputado
Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (aparte) - Na
verdade, é só para contribuir com sua discussão. O Governador Flávio
Dino, dia 4 de novembro agora, submete à Assembleia Legislativa o
projeto de lei que institui a Política Estadual de Prevenção da
Automutilação e do Suicídio no Estado, que deverá ser implementado
em cooperação com a União e os Municípios e dá outras providências.
Projeto de lei importante, uma vez que traz toda essa temática acerca
da qual V.Ex.ª fala na tribuna. É realmente relevante, é importante nós
estarmos atentos e nada melhor do que políticas públicas eficientes.
Acho que nossa contribuição vai ser muito salutar, principalmente no
aperfeiçoamento do texto com relação ao tema específico que V.Ex.ª
traz da Polícia Militar e da Polícia Civil, dos agentes penitenciários,
que são profissões realmente com grande nível de stress. Inclusive o
Governador, na sua mensagem, coloca que o projeto de lei, nascido a
partir de proposta formulada pelo Fórum Estadual de Prevenção da
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Automutilação e do Suicídio e encaminhado pelo Ministério Público,
surge em virtude da existência da demanda social de políticas estaduais
que estabeleçam metodologias de atuação coordenada no território
maranhense que estejam em consonância com as diretrizes nacionais
para prevenção do suicídio e com as diretrizes organizacionais das
redes de atenção à saúde, visando a prevenção desses eventos. Inclusive
colocá-lo imediatamente para que a gente possa iniciar a discussão
desse projeto. Com relação ao requerimento opinião do Deputado
Rafael Leitoa, acho que nós vamos contribuir mais discutindo e
aperfeiçoando o projeto, no meu ponto de vista uma informação pública
como essa pode de repente expor a nossa Polícia Militar, a Polícia
Civil no que diz respeito aos servidores que passam por este tipo de
tratamento. Acho que essas informações são de um cunho sigiloso e o
projeto de lei que chega a esta Casa se bem discutirmos inclusive aí
podemos apresentar propostas que visem esse público específico
interessante para que a gente possa melhorar o projeto. Obrigado pelo
aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado Rafael Leitoa, agradeço seu pronunciamento, seu aparte. O
seu pronunciamento me remete a duas importantes observações: uma
lamentação, mas ao mesmo tempo recheada de uma alegria. Vou concluir,
Senhor Presidente. A lamentação é porque o projeto, hoje encaminhado
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, não faz uma única
referência à paternidade, à autoria, à iniciativa que nasceu, nesta Casa,
de um parlamentar desta Casa. Deputado Wellington foi o primeiro a
tratar sobre a questão do suicídio. Apresentamos o projeto de lei que
tramitou, nesta Casa, e ao ser apreciado pela CCJ, com alguns vícios
de inconstitucionalidade, nós reconhecemos, mas fizemos isso de forma
proposital para que pudesse ser travada essa discussão na Assembleia
Legislativa, nós apresentamos em forma de anteprojeto de lei ao
Governo do Estado, provocamos essa discussão com o Ministério
Público, com o Judiciário e lamentamos que o Governo do Estado
encaminhe um Projeto de Lei a esta Casa e não faz uma única menção
ao anteprojeto elaborado, trabalhado inicialmente por um parlamentar,
por um deputado estadual que representa o Poder Legislativo. Mas ao
mesmo tempo nos enche de alegria que em saber que mesmo não
fazendo o reconhecimento ao Deputado Wellington, mas o projeto
veio para esta Casa. Não temos problema nenhum com a paternidade,
com o DNA do projeto, nós vamos nos regozijar com o projeto em ser
colocado em prática e que possa ser estendido para todo o Estado do
Maranhão e que possamos combater a depressão e o suicídio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington, já está com 18 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Vou concluir, Senhor Presidente. É a única alegria que nos move neste
momento. Então graças a Deus que o projeto chega à Assembleia
Legislativa. Muitas reuniões, muitas audiências públicas, inclusive uma
audiência pública memorável nesta Casa com a presença de pessoas
renomadas para discutir o tema e projeto iniciado na Casa do Povo, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e que o Governador
Flávio Dino, mais uma vez, não tem hombridade para pelo menos ter
o reconhecimento e fazer o registro nesta Casa, mas é assim mesmo.
Presidente, mais uma vez só solicitando à Mesa que tenha a benevolência
e a complacência com relação a esse pedido, é tão simples, na verdade,
é um apoio que estamos dando à caserna, ao público militar, policiais
civis e militares no Estado do Maranhão. E aproveito para finalizar,
Senhor Presidente, para cumprimentar de forma especial o amigo,
Deputado Federal Eduardo Braide que hoje visita a Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Deputado Eduardo Braide, seja
bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
cumprimentando os pares, os amigos. O bom filho à casa retorna,
relembrando aí dois mandatos de Deputado Estadual na Assembleia

Legislativa do Estado do Maranhão. Seja bem-vindo à Assembleia,
uma boa tarde a todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Roberto, V. Ex.ª pode se dirigir à Mesa para
apreciarmos os requerimentos? Como vota o Senhor Primeiro Secretário
em exercício Deputado Roberto Costa?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Indeferido. Requerimento nº 610/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral (lê). Deferido.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Já
dei a bronca aqui no Eduardo Braide aqui, é porque eu não entendi, é
deferido meu 26.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O seu requerimento foi indeferido.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Negado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Negado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Solicitar, por gentileza, para que a gente possa trazer à apreciação do
Plenário, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está incluído na Ordem do Dia, de amanhã, eu estou me
lembrando aqui que o Deputado Braide lhe tirou a atenção.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Coloquei na conta aqui do Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Que V. Ex.ª quase perde a oportunidade de recorrer do
indeferimento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Tranquilo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Mas não foi combinado, não foi de propósito, viu?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas meu Presidente sempre muito atento. Muito obrigado, Senhor
Presidente.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Requerimento nº 611, item 28. O Deputado Duarte Júnior
está ausente. Fica transferido para a Sessão de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – O Duarte está
ausente, mas Yglésio está aí.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Requerimento nº 612/2019, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA.
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Requerimento nº 613, de autoria do Deputado
Antônio Pereira (lê). Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

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

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de
terça-feira: Requerimento nº 617/2019, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, aliás, Fernando Pessoa. Também o Requerimento nº 598/2019.
O Projeto de Lei nº 931/2019, de autoria do Deputado Ciro Neto,
também está incluído na Ordem do Dia de amanhã e o Projeto de
Resolução nº 128, de autoria do Deputado Roberto Costa.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente Othelino, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Se
não tiver ninguém inscrito no Grande Expediente, que V. Exa. possa
me conceder o obséquio de utilizar o Grande Expediente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - V. Exa. tem trinta minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,

Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa. Senhoras e Senhores
Deputados, eu já tive a oportunidade de me apresentar diversas vezes
na tribuna desta Casa ao povo do Maranhão e de registrar o orgulho
que eu tenho de ser Deputado. Quando eu vou a uma palestra, quando
eu estou em sala de aula, é um momento de deleite, o Deputado
Wellington em sala de aula. No último final de semana, por exemplo,
prova do Enem no domingo, passei o dia todo, antecedendo a prova,
em sala de aula, o sábado que antecedeu a prova em sala de aula,
orientando, palestrando, motivando. E sempre me vem à memória que
esta Casa tem um parlamentar, que esta Casa tem um representante,
que esta Casa tem um deputado de origem humilde, que estudou em
escola pública, que foi resgatado pela educação. E ontem aguardando
apreensivamente os alunos que foram fazer a prova do Enem, já na
noite de domingo, preparando para segunda-feira, para o início de uma
ótima semana, nós fomos surpreendidos, de forma negativa, com uma
matéria no Fantástico que expôs a situação caótica de escolas públicas
no Estado do Maranhão. A alusão se fez principalmente a duas cidades,
cidade de Monção e a cidade de Miranda. Senhoras e senhores, ao
iniciar o programa, a gente faz uma reflexão, poxa, poderia ser em
qualquer lugar, mas menos no Estado do Maranhão. Por que no Estado
do Maranhão? O Estado do Maranhão onde o Governador diz que tem
Escola Digna, mas como? Que Escola Digna? Uma escola que está
parecendo agora na TV, uma escola de taipa, um casebre, onde os
alunos não têm a menor dignidade para estudar. E o mais grave, desvio
de recursos públicos na educação do Estado do Maranhão, desvio de
recurso público do Fundeb, desvio de recurso público que era para
melhorar a qualidade de vida das pessoas, para dar uma oportunidade
para as pessoas mudarem de vida por meio da educação. E retira, retira
a última possibilidade de dignidade do ser humano. Crianças estudando
num barracão, crianças estudando numa tapera, numa casa de taipa. E
a denúncia gravíssima de desvios de recursos do Fundeb. Senhoras e
senhores, o Brasil ficou estarrecido diante daquelas cenas mostrando a
gestão municipal em alusão ao município de Monção com desvio de
recurso público, de dinheiro público, dinheiro destinado à educação,
fraudando documentos públicos, colocando na relação de pessoas que
já morreram, de pessoas que não existem e de figuras da história do
Brasil, como Pedro Alvares Cabral.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington, quando puder, conceda-me um aparte.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Quanta honra, Presidente Othelino. Concluindo, Presidente Othelino,
fraudando documentos públicos de pessoas que já morreram, de nomes
ilustres no Brasil sendo colocados para comprovar que estão
matriculados a fim de receber dinheiro público quando, na verdade, os
alunos estão estudando em taperas, em casas de taipa, sem a mínima
condição de receber o aluno. Trata-se, portanto, de uma denúncia
gravíssima que está sendo investigada e apurada pela Polícia Federal,
pelo Ministério Público Federal. Nós já fizemos várias denúncias, nós
recebemos inclusive denúncias de professores da cidade de Monção e
é estarrecedor, é deprimente, é lamentável, beira ao ridículo. A Secretária
de Educação não tinha nenhum tipo de argumento, não sabia nem o que
explicar, mas as imagens mostradas são muito fortes, as imagens
mostradas expõem para a população do Estado do Maranhão e do
Brasil o descaso com a educação pública em muitos municípios, 137
municípios são alvos de investigação da Polícia Federal e do Ministério
Público Federal. Com a palavra, o Presidente Othelino.

O SENHOR DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado
Wellington, realmente foi vexatória aquela matéria que saiu no Fantástico
ontem, reprisada hoje no Bom Dia Maranhão e também no horário do
almoço. Triste ver aquilo que aconteceu na cidade de Monção. Dados
sendo supostamente fraudados, pessoa morta constando como aluno,
bebê de um ano constando como aluno de uma creche inexistente,
professora constando também como se aluna fosse, ou seja, uma grave
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fraude promovida pela Prefeitura de Monção com o objetivo de receber
mais recursos do Fundeb e, pior, sem aplicar onde deveria ter sido
aplicado. Aquelas cenas são lamentáveis: ver crianças estudando em
escolas sem a mínima condição, mas agrava mais o episódio o fato de
saber que foram recursos para serem aplicados naquelas áreas que não
foram aplicados. Então, é algo que entristece a todos nós não só por
saber do escândalo que acontece na cidade de Monção, aliás, eu que
milito na política da cidade de Monção já tinha informação dessa
denúncia há algum tempo. Essa matéria que foi veiculada na TV Globo
ontem é fruto de denúncia que foi feita por cidadãos e cidadãs de
Monção há cerca de quase um ano. Foi encaminhada denúncia à Polícia
Federal, ao Ministério Público Federal, ao Ministério Público Estadual,
Controladoria-Geral da União pedindo a todos que tomassem
providências com relação a essa fraude no Censo Escolar. Então é
lamentável que a prefeita da cidade de Monção tenha promovido isso,
cometido esses atos irregulares. Acho que o caso tem que ser mesmo
apurado e os envolvidos responsabilizados, porque é algo muito grave,
a população de Monção não merece isso e o nosso Maranhão não
merece passar por uma vergonha nacional, como passou ontem e hoje
também e vai continuar passando por alguns dias, porque esse fato
não se acabou na matéria em razão da irresponsabilidade com o desejo
apenas de arrecadar mais, mas sem ser com o objetivo principal que é
promover educação de qualidade, fazer com que as crianças possam
estudar em escolas dignas e tenham de fato as creches. Enfim, as escolas
que o município cadastrou como existentes e que comprovadamente,
infelizmente, não existem. Quero cumprimentá-lo pelo pronunciamento
e dizer que realmente ontem aquela matéria entristeceu todos nós,
maranhenses, que temos muito carinho e zelamos pela imagem do
nosso Estado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Presidente Othelino, muito obrigado pelo aparte. Solicito à Taquigrafia
que possa incorporar ao nosso pronunciamento. E, mais uma vez,
também agradecer à Taquigrafia, sei que damos muito trabalho à
Taquigrafia, usamos muito a tribuna desta Casa, mas temos a melhor
Taquigrafia do Brasil. De todas as Assembleias Legislativas do Brasil
pode ter certeza que a Taquigrafia da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão é a melhor Taquigrafia de todas as Assembleias do Brasil,
podem ter a certeza disso. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado
a todos vocês, da Taquigrafia, da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Presidente Othelino, o seu registro retrata o que nós
ouvimos e vimos ontem no Fantástico. A fraude descarada, e o mais
grave é o extermínio de uma geração. O que que as crianças e os
adolescentes serão no futuro? Ou terão no futuro? Perspectiva
nenhuma. Então é abominável a forma como fizeram na cidade de
Monção. Não a tentativa de fraude, mas a fraude para burlar o sistema
para captar mais recursos. E o mais grave, os recursos que não foram
aplicados para a educação da população, das crianças e adolescentes.
Uma mãe foi questionada se a filha estava na creche. E a resposta:
“Que creche? Aqui não tem creche. Não existe creche”. Então, uma
fraude praticada na cidade de Monção, a denúncia de pais, mães,
professores, uma fraude denunciada pela população. E o mais grave,
uma fraude que foi denunciada e que o dinheiro que foi burlado, que foi
desviado precisa ser retornado aos cofres públicos e, o mais importante,
ser construída a creche, ser construída escola. E um apelo que fazemos
também ao Governo do Estado do Maranhão. O Governo do Estado
do Maranhão se vangloria tanto de Escola Digna e por que não fazer
escola digna também lá na cidade de Monção? Parceria com as
Prefeituras, com os 217 municípios, seja aliado ou seja adversário
político. Lá mora um maranhense, todos são maranhenses, não importa
se o prefeito ou a prefeita é adversária política, lá são maranhenses que
esperam e aguardam políticas públicas, que aguardam a construção de
creches, que aguardam a escola digna do Governador Flávio Dino.
Então, nós estamos aqui lamentando esse episódio, a denúncia que já
havíamos formalizada, a denúncia que já havíamos feito, hoje alvo da
Polícia Federal de investigação, mas também solicitar ao governo do

Estado que possa realizar atividades, políticas públicas na cidade
Monção. Estamos solicitando por meio de indicação ao Governador
Flávio Dino, para que possa dar apoio à prefeitura, já que o Governador
Flávio Dino não manda o recurso para a Prefeitura, ele mesmo faz a
construção por meio da Secretaria de Educação do estado que possa
construir escolas dignas na cidade de Monção, que possa dar exemplo
para o Brasil, que na escola digna de Monção vai funcionar, vai sair do
papel, vai sair do projeto, e que nós não sejamos mais humilhados com
fatos como esses, como aconteceu no último domingo na cidade de
Monção, na cidade de Miranda, e que depois foi reprisado também,
hoje, no Bom dia Maranhão, hoje no horário do almoço, meio dia , mais
uma vez, no horário do Jornal Hoje, e que, com certeza, será palco da
apresentação também do Jornal Nacional. Então, o fato lamentável que
nós podemos dar a nossa contribuição podemos, mas, enquanto Poder
Legislativo, que é fiscalizar, que é cobrar, vamos cobrar do Governador
Flávio Dino, para que possa construir não uma, mas Escolas Dignas na
cidade de Monção. E aproveito também para cumprimentar, de forma
especial, a apresentadora e jornalista Mônica Moreira Lima, minha
amiga particular que foi candidata a Vereadora, candidata a Deputada
no Estado do Maranhão. Mônica, seja muito bem-vinda à Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Muito obrigado por acompanhar
os nossos trabalhos na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
Para finalizar, Senhor Presidente, solicitamos ao Governador Flávio
Dino, ao Governo do Estado que possa construir Escola Digna na
cidade de Monção. Era o que tínhamos para o momento, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar Democrático PL/PMN.
Declina. Bloco Parlamentar de Oposição. Declina. Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Declina.

VI -  EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não há oradores inscritos.

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

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella
Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Felipe dos
Pneus, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Vinícius Louro, Wendell Lages, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):
Ariston, Arnaldo Melo, César Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutora Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Hélio Soares, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor
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Cavalcante e Wellington do Curso. 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.
Não havendo oradores inscritos no Pequeno Expediente, a Presidente
informou que não havia quórum regimental para a apreciação da matéria
constante na Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima Sessão.
No primeiro horário do Grande Expediente não houve orador inscrito.
No tempo dos Partidos e Blocos, o Deputado Rildo Amaral falou pelo
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Pelo Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, falaram os Deputados Rafael Leitoa, Professor Marco
Aurélio, Duarte Júnior e Mical Damasceno. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final se
pronunciou novamente o Deputado Rildo Amaral. 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, 04 de novembro de
2019.

Ata da Centésima Trigésima Primeira Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e três de outubro de dois mil e dezenove.

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo,  Carlinhos Florêncio, César Pires,
Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Fábio Macedo, Felipe
dos Pneus, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio e Wendell Lages. O Presidente declarou aberta a Sessão,
em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou a
leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
Expediente a seguir: Projetos de Lei nºs: 521/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que institui o Estatuto da Pessoa com Câncer no
Estado do Maranhão; 522/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
que dispõe sobre a proibição da comercialização, importação e
publicidade de cigarros eletrônicos no Estado do Maranhão; 523/19,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que institui a Semana
Estadual de Proteção aos Manguezais na Rede Estadual de Ensino do
Estado do Maranhão e 524/19, de autoria da Deputada Doutora Thaíza
Hortegal, que institui, no calendário oficial de eventos do Estado do
Maranhão, o Dia Estadual de Conscientização, Prevenção e Combate
à Dependência Tecnológica; Projeto de Resolução Legislativa nº 140/
19, de autoria do Deputado Roberto Costa, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo João do Vale, ao ex-Presidente José Sarney;
Requerimentos nºs: 598/19, de autoria do Deputado Ciro Neto,
solicitando que seja incluído na Ordem do Dia, para discussão e votação
em regime de urgência, o Projeto de Lei nº 431/19, de sua autoria; 599/
19, do Deputado Rildo Amaral, solicitando que seja justificada sua
ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro do
corrente ano, quando esteve participando da Missão Empresarial à
China; 600/19, do Deputado Rildo Amaral, também solicitando
justificativa de ausência nas Sessões Ordinárias dos dias 07, 08, 09 e

10 de outubro do corrente ano, conforme atestado médico e 601/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado de Segurança
Pública, Senhor Jefferson Portela e ao Comandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão, Coronel Ismael de Souza Fonseca, solicitando
que informe a quantidade de policiais militares que realizaram e/ou
estão em tratamento psicológico no período de 2015 a 2019; Indicações
nºs:  1387/19, do Deputado Fernando Pessoa, ao Superintendente da
Vigilância Sanitária, Senhor Edmilson Diniz, solicitando o envio de
uma equipe da vigilância sanitária, para fiscalização do Centro Cirúrgico
do Hospital Municipal de Arame; 1388/19, da Deputada Doutora
Thaíza Hortegal, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino, solicitando que o Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, proceda a execução de serviços de recuperação
asfáltica da MA – 201 no Município de São José de Ribamar; 1389/19,
do Deputado Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão
e ao Secretário de Estado do Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira,
solicitando a construção e urbanização de área para praça localizada à
esquina das ruas Henrique Pinheiro e Milton Bispo, na Vila Sarney,
Vila Industrial de São Luís; 1390/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao
Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, bem como ao
Secretário Municipal de Educação, Senhor Moacir Feitosa, solicitando
a reforma e revitalização da quadra poliesportiva Marcio Pereira,
localizada na Vila Sarney, Zona Rural do Município de São Luís; 1391/
19, ainda do Deputado Doutor Yglésio, ao Prefeito de São Luís e ao
Secretário de Obras e Serviços Públicos de São Luís, Senhor Antônio
Araújo solicitando recomposição da pavimentação asfáltica do corredor
de ônibus e das ruas dos bairros Vila Industrial, Vila Primavera,
Residencial Antônio Dutra e Vila Sarney, localizados na Zona Rural do
Município de São Luís entre os Kilômetros 06 e 07 da BR-135; 1392/
19, também do Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário de Estado de
Saúde, Senhor Carlos Lula e ao Presidente da Empresa Maranhense de
Serviços Hospitalares-EMSERH, Senhor Rodrigo Lopes da Silva,
solicitando a reforma e ampliação da UPA-Maracanã, localizada na
Zona Rural de São Luís; 1393/19, do referido Deputado, ao Prefeito de
São Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo solicitando pavimentação
e drenagem da Avenida Principal, do Residencial Dois Mil, localizado
na Zona Rural do Município de São Luís; 1394/19, do Deputado
Duarte Júnior ao Secretário de Estado da Saúde e ao Governador do
Estado, solicitando a ampliação dos serviços do Centro de
Especialidades Médicas e Diagnóstico Dr. Luiz Alfredo Netto Guterres
(Pam Diamante) e 1395/19, do mesmo autor, ao Prefeito de São Luís e
ao Secretário Municipal de Urbanismo e Habitação, Senhor Mádison
Leonardo Andrade Silva, ao Secretário Adjunto de Fiscalização/Blitz
Urbana, Senhor Samuel Doria de Carvalho Junior e ao Delegado Titular
da Delegacia de Costumes e Diversões Públicas de São Luís, Senhor
Joviano Furtado, solicitando providências  no sentido de combater a
poluição sonora da Rua Grande, especialmente nas imediações do
Edifício Caiçara (R. Oswaldo Cruz, 490 - Centro, São Luís. Não
havendo mais matéria para leitura, o Presidente encaminhou à
publicação o Expediente lido pelo Primeiro Secretário, deferiu as
Indicações acima mencionadas e concedeu a palavra aos (as) Deputados
(as): Doutor Yglésio, Hélio Soares, Daniella Tema, Duarte Júnior e
Vinícius Louro. O Deputado Doutor Yglésio comemorou na Tribuna a
destinação de R$ 4,2 milhões para o Hospital Aldenora Bello, que
poderá contar com esse reforço para o tratamento oncológico no Estado,
graças ao comprometimento dos 42 Deputados, pois cada um dos
parlamentares destinou R$ 100 mil de suas emendas para a Fundação
Antônio Dino, mantenedora do hospital. Em seguida, o Deputado
Hélio Soares elogiou o protagonismo dos Deputados na busca de
soluções para o Hospital Aldenora Bello.  Por sua vez, a Deputada
Daniella Tema também comemorou a assinatura da Carta Compromisso
dos Deputados, no sentido de destinar recursos das emendas para o
Hospital Aldenora Bello. Na Tribuna, o Deputado Duarte Júnior,
propôs isentar parte dos impostos da iniciativa privada para reformar
os Terminais de Integração da cidade de São Luís, que precisam de
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conservação e reforma urgentes, especialmente o Terminal de Integração
da Praia Grande. Segundo o Deputado, os terminais podem funcionar
como verdadeiros shoppings de serviços municipais, como marcação
de consultas e outros atendimentos. Por fim, o Deputado Vinícius
Louro ocupou a tribuna da Assembleia para convidar os pares para se
fazerem presentes na EXPOEMA. Parabenizou o Presidente da
ASCEM, o Senhor Ivaldeci Rolim e os demais criadores do Estado, os
pecuaristas, os criadores de equinos e todas as pessoas que fazem
parte desta organização. Agradeceu também ao Governador Flávio
Dino, a EMAP, a Secretaria de Indústria e Comércio, Prefeitura
Municipal de São Luís, em nome do Prefeito Edivaldo Holanda, ao
Deputado Edivaldo Holanda, e demais Deputados que destinaram
recursos de suas Emendas parlamentares para que a EXPOEMA
pudesse acontecer. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em único turno, a Medida Provisória nº 295/19, de autoria do Poder
Executivo, encaminhada pela Mensagem nº 044/19, que institui o
Programa de Regularização Fundiária Urbana no Estado do Maranhão
(REURB) e o Fundo Estadual e Imobiliário (FEI). Com parecer
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC),
esta MP foi discutida pelo Deputado César Pires que se manifestou
contrariamente à sua aprovação. Contudo, a mesma foi aprovada,
registrando-se os votos contrários dos Deputado Adriano, César Pires
e Wellington do Curso. O Projeto de Emenda Constitucional nº 006/19,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, foi transferido por falta de
“quórum” qualificado. Em primeiro e segundo turnos, regime de
urgência, com parecer favorável da CCJC, o Plenário aprovou o Projeto
de Lei n° 072/17, de autoria do Deputado Wellington do Curso, sobre
a criação da Semana para Sensibilização e Defesa da Educação Inclusiva
de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais, no ensino público
e privado do Maranhão. Apesar do parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do
Trabalho, o Plenário rejeitou o Projeto de Lei n° 222/17, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, que estabelece a necessidade de
publicação de relatório de viagem oficial pelo Governo do Estado do
Maranhão, registrando-se os votos contrários dos Deputados Adriano,
César Pires e Wellington do Curso. Em primeiro turno, tramitação
ordinária, foram aprovados os Projetos de Lei n° 216/19, de autoria da
Deputada Detinha, que declara como Patrimônio Cultural Imaterial do
Estado do Maranhão as manifestações culturais Bumba Meu Boi
Sotaque da Baixada e Costa de Mão e 398/19, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado do Maranhão, que altera a Lei nº 9.936, de 22 de
outubro de 2013, que dispõe sobre a organização administrativa do
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão e dá outras providências,
com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão de Administração
Pública, Seguridade Social e Ralações de Trabalho acatando Emenda nº
001/19, apresentada pelo Deputado Fernando Pessoa. Também em
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou os Projetos
de Resolução Legislativa n°s: 123/19, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa, que concede a Medalha do Mérito Legislativo Maria Aragão,
ao Tenente-Coronel, Senhor Valtermar Pinto Ribeiro e 095/19, de autoria
da Mesa Diretora, que altera dispositivos da Resolução Legislativa
n°460/05, que trata da estrutura administrativa da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, ambos com parecer favorável da
CCJC. Sujeito a deliberação do Plenário, foi aprovado o Requerimento
n° 597/19, do Deputado Wellington do Curso, solicitando regime de
urgência para os Projetos de Resolução Legislativa nºs 095 e 129/19,
ambos de autoria da Mesa Diretora. Os Requerimentos n°s: 587 e 588/
19, do Deputado Fábio Macedo, foram transferidos devido à ausência
do autor. Por força de acordo das lideranças, os Projetos de Resolução
Legislativa nºs 095/19, da Mesa Diretora, “altera e acrescenta
dispositivos da Resolução Legislativa nº 460/2005, que trata da estrutura
administrativa da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e dá
outras providências e 129/19, também da Mesa Diretora, que trata da
criação do Programa Discutindo o Brasil, foram apreciados na presente
Ordem do Dia. Com pareceres favoráveis das competentes Comissões

Técnicas, foram os mesmos aprovados nos seus turnos regimentais e
encaminhados à promulgação. Na forma regimental, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 598/19, de
autoria do Deputado Ciro Neto; 599 e 600/19, de autoria do Deputado
Rildo Amaral. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o
Deputado Wellington do Curso que criticou a não aprovação de projeto
de sua autoria que cobra do Governo do Estado a transparência com
relação aos gastos com viagens. O Deputado Wellington do Curso
reclamou que o Projeto recebeu parecer favorável na CCJC, na Comissão
de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho e
mesmo assim foi rejeitado pelo Plenário, porque, segundo o deputado
Wellington, o Deputado Rafael Leitoa, líder do Governo, orientado
pelo Governador Flávio Dino pediu à base do governo que votasse
contra o Projeto. No tempo dos Partidos e Blocos, não houve oradores
inscritos. Da mesma forma ocorreu no Expediente Final. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que
lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de outubro de
2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputada Doutora 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 075/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 988/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Daniel Domingues de Sousa
Filho.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Ilustre Senhor Daniel Domingues de Sousa
Filho.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará 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, a faça imprimir,
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 30 de outubro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária

P O R T A R I A   Nº 952/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no
art. 291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no
Memorando nº 853/2019-DA.,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores RAIMUNDO DE JESUS
CAVALCANTE FRAZÃO, matrícula nº 1647247 e LEANDRO AIRES
LIMA, matrícula nº 1648153, ambos lotados na Diretoria de
Administração, para atuarem, respectivamente, como Gestor e
Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 011/2019, relacionada com
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a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
confecção de placas, totens e películas adesivas, para atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/
2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 31
de outubro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente

P O R T A R I A   Nº 824/2019

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e
tendo em vista o que consta do Processo nº 4099/2019-AL.,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor LUCINO PEREIRA SOUSA FILHO,
matrícula nº 701268, para responder pela Função de Chefe do Núcleo
de Distribuição de Expediente, deste Poder, durante o afastamento
legal e temporário do titular, nos meses de junho, julho e agosto do ano
em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 27
de setembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO  - Presidente.
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