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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 07/11/2019 – 5ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE: Deputado Fábio Macedo

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 07.11.2019

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

1. 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.

2. 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.

II - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2° TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3.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.

4.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 073/
2019, DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA TEMA,
CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL
BECKMAN” À SENHORA SILVIA CRISTINA COSTA LEITE,
COORDENADORA DO SETOR DE ATIVIDADES ESPECIAIS
ESPAÇO MULHER (SAEEM). COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

5. REQUERIMENTO N° 614/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO VINICIUS LOURO, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE APLAUSOS AO
GOVERNADOR FLÁVIO DINO; AO PREFEITO DE SÃO LUÍS,
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR 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 DO AUTOR. (3ª SESSÃO).

6.REQUERIMENTO N° 624/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RIGO TELES, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA INCLUÍDO NA ORDEM DO DIA DA
PRÓXIMA SESSÃO, PARA VOTAÇÃO EM REGIME DE
URGÊNCIA, O PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
127/2019, DE SUA AUTORIA.

7.REQUERIMENTO N° 626/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON, REQUER DEPOIS DE OUVIDO O
PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
BACABEIRA, PELO SEU 25º ANIVERSÁRIO A SER
COMEMORADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO.

8.REQUERIMENTO N° 627/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SENHOR GLAUCO
HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, NOVO SUPERINTENDENTE
REGIONAL DO ESTADO DO MARANHÃO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE
TRANSPORTES DNIT.

9.REQUERIMENTO N° 628/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA, REQUER DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA ENCAMINHADO OFÍCIO AO
SENHOR MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA,
SERGIO FERNANDO MORO, SOLICITANDO A PRESENÇA DA
FORÇA NACIONAL NO MARANHÃO, PARA QUE ATUE DE
FORMA PREVENTIVA E REPRESSIVA NO COMBATE A
EXPLORAÇÃO ILEGAL DE MADEIRAS NAS TERRAS DA
RESERVA INDÍGENA ARARIBÓIA, NA REGIÃO DE BOM JESUS
DAS SELVAS.

10.REQUERIMENTO N° 629/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, REQUER DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADO VOTOS DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SINDICATO DOS
RADIALISTAS DO MARANHÃO, ATRAVÉS DO SEU
PRESIDENTE JOSÉ DOS SANTOS FREITAS, PELO “DIA DO
RADIALISTA”, COMEMORADO EM 07 DE NOVEMBRO.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

11.REQUERIMENTO N° 625/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARNALDO MELO, REQUER DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, QUE SEJA DESARQUIVADO O PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 057/2018, DE AUTORIA DA EX-
DEPUTADA NINA MELO, QUE CONCEDE O TÍTULO DE
CIDADÃO MARANHENSE AO MÉDICO CARDIOLOGISTA DR.
OSCAR REYNALDO MOLINA BENITEZ.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 07/11/2019 - QUINTA-FEIRA
ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:

1. PROJETO DE LEI Nº 547/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
todos os hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter
uma equipe multidisciplinar especializada de saúde mental para
atendimentos e acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico,
em especial as tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades
decorrentes do uso de álcool e outras drogas, no âmbito do sistema
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147/19,

de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 148/19,
de autoria do Senhor Deputado Rigo Teles, que concede a Medalha
Manuel Beckman ao Desembargador Raimundo Nonato Magalhães
Melo.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149/19,
de autoria do Senhor Deputado Hélio Soares, que concede Título de
Cidadã Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

5. MOÇÃO Nº 047/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 540/19, de autoria do Senhor

Deputado Felipe dos Pneus, que estabelece as diretrizes para o Programa
Estadual Jovem Empreendedor Rural, no âmbito do Estado do Maranhão
e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 541/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que equipara os portadores de doença
renal crônica e as pessoas com deficiência para fins de acessibilidade e
oportunidades referentes ao percentual legal de vagas reservadas no
âmbito da administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 542/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que considera pessoa com deficiência,
para os fins de ingresso na reserva percentual de vagas para o provimento
de cargos e empregos públicos do Estado do Maranhão, o indivíduo
diagnosticado com audição unilateral, e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 543/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a isenção do
pagamento de taxa de inscrição para concursos públicos no âmbito do
Estado do Maranhão às pessoas desempregadas e/ou hipossuficientes.

5. PROJETO DE LEI Nº 544/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a criação do Programa
de Prevenção de Violências Autoprovocadas ou Autoinfligidas, com a
finalidade de atender e capacitar o policial civil, policial militar, bombeiro
militar e agente penitenciário no âmbito do Estado do Maranhão, para
o auxílio e o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e
do suicídio e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 545/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre o direito do usuário
de serviço de distribuição de água ao ressarcimento em casos de
interrupção da prestação dos serviços.

7. PROJETO DE LEI Nº 546/19, de autoria da Senhora
Deputada Thaiza Hortegal, que institui no âmbito do Estado do
Maranhão, as diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos
da pessoa com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 145/19,
de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “João do Vale” à Maria de Jesus Assis Marques,
Dona Cotinha.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 146/19,
de autoria do Senhor Deputado Arnaldo Melo, que concede a Medalha
Manoel Beckman ao Excelentíssimo Senhor João Batista Brito Pereira
e dá outras providências.

10. MOÇÃO Nº 045/19, de autoria do Senhor Deputado
Arnaldo Melo, que envia Moção de Aplausos e congratulações aos
Bailarinos Maranhenses, Glenda Linek Vasconcelos de Sousa, natural
de Colinas – MA, e Marcos Silva Sousa, natural de Grajaú – Ma,
parabenizando-os pela aprovação na seleção da escola de Bale Bolshoi
de Joinville, no Estado de Santa Catarina.

11. MOÇÃO Nº 046/19, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração à Cibele Loiola Coelho Dias, ao Colégio Militar
Tiradentes III, na pessoa do Professor Claudecy Alves dos Santos,
pela seleção no programa Jovem Senador, do Senador Federal.

PRIORIDADE 3º E ÚLTIMA 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 Ministério
Público, 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 3ª 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, que repudia as declarações do
Deputado Federal pelo Estado de São Paulo, Deputado Eduardo
Bolsonaro, em que sugere a utilização de instrumento não-democrático,
como forma de controlar eventuais movimentos populares.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA 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
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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.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto

Costa.
Segundo Secretário 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 Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Duarte
Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando
Pessoa, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo
Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo
Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Ausentes os Senhores Deputados Adelmo Soares,
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Rigo Teles, Vinícius Louro e
Wendell Lages.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - 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.

PROJETO DE LEI Nº 547 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os
hospitais de emergência do estado do Maranhão
em manter uma equipe multid isciplinar
especializada de saúde mental para atendimentos

e acompanhamento dos casos de sofrimento
psíquico, em especial as tentativas de suicídios e
de pacientes com necessidades decorrentes do uso
de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde (SUS) e dá outras providências.

Art. 1° Essa Lei regulamenta a obrigatoriedade de todos os
hospitais de emergência do Estado do Maranhão em manter uma equipe
especializada multidisciplinar de saúde mental para atendimentos e
acompanhamento dos casos de sofrimento psíquico em especial as
tentativas de suicídios e de pacientes com necessidades decorrentes do
uso de álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

Parágrafo único A equipe multidisciplinar funcionará de forma
articulada com a Rede de Atenção às Urgências e Emergências, em
especial junto ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU);

Art. 2° A equipe prestará assistência e suporte aos usuários do
SUS durante as 24 (vinte e quatro) horas do dia da semana, inclusive
finais de semana e feriados, acolhendo e direcionando todos que estejam
em sofrimento psíquico, tentativas de suicídios e com necessidades
relacionadas aos consumos de álcool e outras drogas.

Art. 3° As Unidades hospitalares de emergência deverão ter
sala destinada ao cuidado proteção e reabilitação para usuários e
familiares em situações de crise e maior gravidade.

§1° Deverão ter capacidade para atender urgências e
emergências psiquiátricas (tanto em termos de estrutura física, quanto
de equipe técnica);

§ 2° Deverão ler capacidade para acolher e tratar casos novos
ou já vinculados, sem agendamento prévio e sem qualquer outra barreira
burocrática de acesso quando o paciente estiver em crise;

 § 3° A equipe produzirá, em conjunto com o usuário e seus
familiares, um Projeto Terapêutico Singular (PTS) que auxilie o usuário
nos contextos cotidianos, promovendo e ampliando as possibilidades
de vida e mediando suas relações sociais sempre orientando os cuidados
de acordo com as diretrizes e as linhas de cuidados vigentes no SUS

§ 4° Promover a inserção, proteção e suporte de grupo para
seus usuários, no processo de reabilitação psicossocial com a visão de
transferência imediata para continuidade do tratamento se necessário;
assim como acompanhamento permanente e monitoramento aos
tentadores de suicídio;

 § 5° Essa equipe estará em constante articulação com a rede
do SUS para que forneçam abrigo/moradia transitória com finalidade
terapêutica, como unidades de acolhimento e comunidades terapêuticas
onde está inserido e está integrado ao sistema de regulação de vagas do
território;

 § 6° A equipe de suporte será treinada para atuarem em urgências
e emergências psíquicas em âmbitos hospitalares, nas tentativas de
suicídio;

§ 7° O paciente será encaminhado para tratamento nos CAPS
de referência de seu território em no máximo 24 horas, podendo ficar
por mais 24 horas, com indicação por escrito da equipe de saúde
mental.

Art. 4° A equipe multidisciplinar especializada deve funcionar
com, pelo menos, uma equipe mínima para atendimento, sendo que,
em situações de férias, licenças e outros afastamentos, caberá ao gestor
de saúde local garantir a composição dessa equipe, conforme
regulamento a ser expedido pelo Chefe do Executivo.

Art. 5° Toda equipe deverá ser especializada ao atendimento
dos casos de suicídio, sabendo da condição de sofrimento desse
paciente, tendo a equipe uma conduta acolhedora. É necessária a
capacitação profissional acerca da temática por meio de atividades de
educação permanente, não esquecendo a necessidade de pensar em
estratégias que consigam prevenir o suicídio.

Art. 6° - Essa lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O suicídio é um problema de saúde pública e um fenômeno
multicausal, ou seja, não tem uma única causa definida, mas é
influenciado por uma combinação de fatores, como transtornos mentais
e questões socioculturais, genéticas, psicodinâmicas, filosófico
existenciais e ambientais. A adoção de medidas preventivas se torna
ainda mais necessária se considerarmos que aproximadamente 75%
dos casos de suicídio ocorrem em países de renda baixa ou média que
nem sempre dispõe de sistemas de saúde acessíveis a toda população.
O modo como as equipes de saúde recebe os pacientes que tentaram o
suicídio pode ser crucial para evitar que o mesmo paciente venha a
tentar cometer o ato novamente. Por outro lado, se o paciente não for
acolhido, encaminhado para serviços especializados e devidamente
acompanhado, o risco de que ele venha a tentar se matar outra vez
aumenta consideravelmente.

Em nosso estado precisamos redirecionar as ações da assistência
especializada, na medida em que privilegia o oferecimento de tratamento
em serviços de base comunitária e dispõe ainda, sobre a proteção e os
direitos das pessoas com transtornos mentais nos quais se incluem os
dependentes de substâncias psicoativas.

A referida propositura vem ao encontro da legitima Política
Nacional de Saúde Mental que tem entre suas diretrizes a
desinstitucionalização com a redução progressiva de leitos em hospitais
psiquiátricos, a expansão e consolidação da Rede de Atenção
Psicossocial (RAPS), a inclusão das ações de saúde mental na atenção
básica, a atenção integral ao usuário, a implantação de um programa
permanente de formação de profissionais para Reforma Psiquiátrica, a
promoção dos direitos de pacientes e familiares e, por fim, a implantação
de um programa de geração de renda e trabalho de usuário (BRASIL,
2005).

Para atender à lógica do modelo de Atenção Psicossocial foi
instituída, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com sofrimento ou
transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de álcool e
outras drogas, que tem como finalidade criar, ampliar e articular pontos
de atenção à saúde para todos aqueles que necessitam de atendimento
especializado.

Nesse sentido, tendo sempre em mente que esses usuários do
SUS entram em crise e necessitam de atendimento e direcionamento
avaliado por uma equipe especializada, conto com o apoio dos nobres
pares para aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa, em 04 de novembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 147 / 19

Concede Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Josimar Cunha Rodrigues.

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Josimar Cunha Rodrigues, natural da cidade de Várzea Alegre,
Estado do Ceará.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de novembro de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto tem o condão de conceder o Título de

Cidadão Maranhense ao Senhor Josimar Cunha Rodrigues,
Administrador, natural do município de Várzea Alegre, na Região do
Cariri (CE), filho de um casal de lavradores, que soube enfrentar as
dificuldades do sertão Cearense com muito otimismo e fé. Empresário,
foi Prefeito da Cidade de Maranhãozinho (MA), por 2 mandatos
consecutivos de 2005 a 2008 e 2009 a 2012.  Josimar Maranhãozinho,
nome político, foi Deputado Estadual, eleito pelo PR (Partido da

República), em 2014, para legislatura 2015 a 2019 com a expressiva
votação de 99.252 votos.

Josimar Maranhãozinho tem ocupado local de destaque no
cenário político do Estado do Maranhão, líder nato, no exercício do
mandato de Deputado Estadual na Assembleia Legislativa do Maranhão,
demonstrou responsabilidade compartilhada, por esse espírito de
liderança, foi guindado ao posto de Líder do Bloco União Parlamentar
(BUP), cujas votações, no Parlamento Estadual, foram importantes na
aprovação de projetes em prol da sociedade maranhense.

Foi membro titular da Comissão de Administração Pública
Seguridade Social e Relações de Trabalho (2015-2016), membro titular
da Comissão de Saúde (2015), membro suplente da Comissão de
Educação, Cultura Desporto, Ciência e Tecnologia (2015), membro
suplente da Comissão de Segurança Pública (2015-2016), membro
suplente da Comissão de Saúde (2016), membro suplente da Comissão
de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias (2016), membro
suplente da Comissão de Assuntos Econômicos (2016) e, membro
titular da Comissão de Ética (2016)

Em 2017 foi eleito 3º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão para o biênio 2017-2018, mais tarde confirmado
no cargo de 2º Vice-Presidente.

Movido pelo senso de responsabilidade com o municipalismo
e com o povo que o elegeu, as ações do Deputado Josimar
Maranhãozinho, foram essencialmente voltadas para a melhoria da
qualidade de vida dos Maranhenses.

Atualmente, Josimar Maranhãozinho, exerce o mandato de
Deputado Federal pelo Partido Liberal – PL. Um político de forte
densidade eleitoral, obteve no sufrágio das eleições do ano de 2018,
para legislatura 2019 a 2023, 195.768 votos. Foi o parlamentar com a
maior votação em uma eleição proporcional na história política do
Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de novembro de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 148 / 19

CONCEDE a Medalha Manuel Beckman ao
Desembargador Raimundo Nonato Magalhães
Melo

Art. 1º - É concedida Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman ao Excelentíssimo Senhor Raimundo Nonato Magalhães de
Melo, Desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO

ESTADO DO MARANHÃO, 30 de outubro de 2019.  - RIGO TELES
- Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 149 / 19

Concede Título de Cidadã Maranhense a Senhora
Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues.

Art. 1º – Fica concedido o Título de Cidadã Maranhense a
Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues, natural da cidade de
Carius, Estado do Ceará.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de novembro de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto visa conceder o Título de Cidadã

Maranhense a Senhora Maria Deusdete Lima Cunha Rodrigues, natural
do município de Carius, na Região Centro Sul Cearense do Cariri (CE).
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Filha de comerciante com uma costureira, soube enfrentar as agruras
do agreste cearense. Casada mãe de 3 filhos. Boa filha, boa mãe e boa
esposa, tem lutado pelo fortalecimento das mulheres na sociedade,
especialmente na política.

Carinhosamente chamada de Detinha, nome político, é graduada
em Serviço Social. Foi Secretária de Ação Social, no Município de
Maranhãozinho, cujo modelo de gestão a projetou para o mundo da
política. Alguns anos depois assumiu a Prefeitura do Município de
Centro do Guilherme. O Povo aprovou e ratificou o mandato da Prefeita
Detinha, que permaneceu no cargo por dois mandatos consecutivos:
2009 a 2012 e 2013 a 2016.

Detinha foi eleita com 51% (cinquenta e um por cento) dos
votos e reeleita com 92% (noventa e dois por cento). Como gestora
mudou radicalmente a qualidade de vida dos Guilhermenses, tirando o
município da incomoda situação de pobreza, para patamares aceitáveis.
Elevou o Índice de Desenvolvimento Humano do município,
consequentemente melhorou a qualidade de vida de cada munícipe.

Detinha, atualmente exerce a Presidência Estadual do PL
Mulher, antigo PR. As suas ações, através da política, contribuirão
decisivamente para que o Maranhão encontre o caminho do
desenvolvimento sócio, político e econômico.

Detinha foi eleita Deputada Estadual, legislatura 2019 a 2013,
pelo Partido da República – PR, com 88.402 votos.

Eleita para compor a Mesa diretora da Assembleia Legislativa,
ocupa atualmente o Cargo de 2ª Vice-Presidente, Biênio 2019 – 2020 e
reeleita 2021 a 2022.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de outubro de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

MOÇÃO Nº 047 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Dr. Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral.

O ministro Luis Felipe Salomão assumiu o cargo de membro
efetivo do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para o biênio 2019-2021.
Oriundo do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o magistrado foi
empossado no cargo pela presidente da Casa, ministra Rosa Weber, em
sessão solene realizada no começo da noite de hoje, pouco antes da
sessão plenária de julgamento da Corte Eleitoral.

O ministro Luis Felipe Salomão nasceu em Salvador (BA) em
1963. Graduou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), onde também fez
pós-graduação em Direito Comercial.

Lecionou Direito Comercial e Direito Falimentar na UFRJ e
Direito Processual Civil na Escola da Magistratura fluminense, em que
é professor emérito. Também é professor honoris causa da Escola
Superior da Advocacia do Rio de Janeiro (ESA-RJ), além de exercer
outras atividades docentes.

Advogou no Rio de Janeiro antes de assumir o cargo de promotor
de Justiça em São Paulo, passando em seguida para a magistratura. Foi
desembargador do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ). Em
2008, Luis Felipe Salomão tomou posse como ministro do STJ.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr.
Luis Felipe Salomão, pela posse de Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de outubro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 624 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a V. Exa. que, depois de ouvido o
Plenário, seja incluído na ordem do dia da próxima sessão, para votação
em regime de urgência, o projeto de resolução nº 127/19, de minha
autoria.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO N° 625 / 19

Senhor Presidente,

Na forma Regimental desta casa, requeiro a Vossa Excelência,
que depois de ouvida a mesa, seja solicitado o desarquivamento do
Projeto de Resolução Legislativa n.º 057/2018, que concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Médico Cardiologista Dr. Oscar Reynaldo
Molina Benitez, de autoria da Ex-Deputada Nina Melo, tomando por
base o fundamentado no Artigo 132, Parágrafo Único do Regimento
Interno.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA). São Luís, 05 de novembro de 2019. - ARNALDO
MELO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO Nº 626 / 19

Senhor Presidente,

Requeiro, nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do
Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, que se
registre nos anais desta Casa um voto de congratulações com a população
de Bacabeira, pelo 25º aniversário do Município, a ser comemorado no
dia 10 de novembro.

Requeiro, ainda, que desta manifestação dê-se ciência a Senhora
Prefeita, Fernanda Gonçalo, e ao Senhor Presidente da Câmara
Municipal, Vereador Tchabal.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 5 de novembro de 2019.
- Ariston Ribeiro - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO Nº 627 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao Senhor
GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, novo Superintendente
Regional no Estado do Maranhão do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.



QUINTA-FEIRA, 07 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA8
O excelente trabalho realizado à frente da Coordenação de

Engenharia da Superintendência Regional no Estado do Maranhão é
digno de aplausos da sociedade maranhense, tendo em vista as diversas
ações desenvolvidas naquela Coordenação, vindo a ser parabenizado
posteriormente com a sua devida nomeação ao cargo de
Superintendente.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Senhor GLAUCO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA, pela
importância na defesa dos interesses da sociedade, seja pela manutenção
ou recuperação e construção de vias de transportes interurbanas, que
podem ser denominadas de federais ou estaduais.

Plenário “Gervásio dos Santos do Palácio MANOEL
BECKMAN”.  Em São Luís, 04 de novembro de 2019. - FELIPE DOS
PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO Nº 628 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvido o plenário, esta Casa encaminhe ofício ao Exmº Senhor
Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Fernando Moro,
solicitando a presença da Força Nacional no Maranhão, para que atue
de forma preventiva e repressiva ao combate a exploração ilegal de
madeiras nas terras indígenas, bem como reforço à Superintendência
da Polícia Federal no Maranhão, objetivando apoiar e intensificar as
investigações na Terra Indígena Governador, próximo a Terra Indígena
Araribóia, na região de Bom Jesus das Selvas, onde as Etnias Ka’apor,
Guajajaras e Awá-Guajás vivem e que, no dia 1º deste mês, o índio
Paulo Paulino Guajajara, um dos líderes do grupo “Guardiões da
Floresta”, foi morto com um tiro no rosto em emboscada feita por
madeireiros e caçadores.

Nesta data, houve também a morte de um suposto madeireiro
na troca de tiros ocorrida em razão do enfrentamento que ocorreu.
Outro “Guardião da Floresta”, o índio Laércio Guajajara, foi atingido
por dois tiros, mas conseguiu fugir e sobreviveu.

No momento o clima é extremamente tenso e o sentimento é de
insegurança e desamparo frente às ameaças aos indígenas, suas
comunidades e a Floresta Amazônica na região, necessitando
URGENTEMENTE que o Estado Brasileiro proteja o seu povo nativo
e o grande bem da Nação Brasileira que é a Floresta Amazônica, tão
importante para o clima no nosso país e do mundo inteiro, especialmente
nesse momento em que madeireiros e caçadores da região se sentem
amparados diante da omissão das autoridades federais nas questões
que dizem respeito aos direitos dos povos, notadamente indígenas e
quilombolas.

Desse modo, apresento este Requerimento, na certeza de sua
aprovação e na expectativa de que a Força Nacional atue de forma
conjunta com as forças de segurança do Governo do Estado visando
amparar as comunidades, as populações indígenas e o território da
Terra Indígena Governador, e que, por extensão, também dará proteção
à região circunvizinha que envolve a Terra Indígena Arariboia.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 05 de novembro de 2019. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado
ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO Nº 629 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispões o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido o Plenário, seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos ao
Sindicato dos Radialistas do Maranhão, através de seu Presidente
José dos Santos Freitas, pelo “Dia do Radialista”, comemorado em
07 de Novembro.

Vale ressaltar que o rádio como um meio de comunicação tem
uma importância fundamental na vida do cidadão e da comunidade a
que ele pertence, através do radialista que entra todos os dias na casa
de milhões de pessoas, informando, educando, fazendo companhia, e
regando com dedicação, zelo e amor, recebem como consequência
natural a audiência e carinho do público ouvinte.

O radialista é aquela pessoa que parece que fala conosco através
do rádio, com voz motivante e repleta de sentimentos. É um profissional
que não transmite apenas notícias, mas informações com visão humana,
que nos tornam próximos dos fatos, sendo relevante, o serviço que os
radialistas prestam à sociedade, muitas vezes se antecipando aos fatos
e cobrando soluções de problemas da comunidade.

Por tudo isso, o objetivo deste Requerimento é mais do que
justo, pois são os radialistas que atingem os mais longínquos rincões
onde outros meios de comunicação não alcançam, falando a linguagem
do povo.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 05 de Novembro de 2019.
- Helena Duailibe - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

REQUERIMENTO N° 630 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 168, do Regimento Interno, solicitamos a
Vossa Excelência que seja retirado de tramitação o Requerimento n°
611/19, de minha autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 06 de novembro de 2019. - Duarte
Junior - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 07.11.19
EM: 06.11.19

INDICAÇÃO Nº 1487 / 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 na Vila Chicoleira, comumente conhecido como “invasão”,
localizado no município de Lago Verde / MA.

O atendimento desta reivindicação possibilitará o
desenvolvimento de grande parcela da população de Lago Verde,
considerando que as dificuldades pela falta de energia se apresentam
em vários segmentos como saúde, educação, dentre outros e, em referido
local, residem aproximadamente 1000 (mil) famílias. Tal benefício trará
ainda a melhoria de renda e qualidade de vida para os moradores das
comunidades próximas da Vila Chicoleira. Lembramos ainda que todos
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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, 05 de novembro 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 1488 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Exmo. Sr. Secretário de Educação
do Governo do Estado do Maranhão, Felipe Costa Camarão, e o
Secretário de Estado da Secretaria de Infraestrutura, Clayton Dias
Noleto a fim de que providencie a revitalização da quadra poliesportiva
e da Praça do povoado Almeida (Zona Rural),  da cidade de Colinas.

A presente indicação tem como objetivo proporcionar
ambientes de lazer para o povoado Almeida na zona rural do município
de Colinas. Este pedido, resulta de apelos feitos pelos moradores do
povoado, por intermédio da vereadora Regia Barroso, em forma de
Ofício, (Nº. 164/2019) ao nosso gabinete, tendo em vista que a quadra
se encontra em péssimas condições estruturais, assim como a praça,
apresentando graves deficiências na iluminação, limpeza e forte
deterioração de seus cercados e alambrados. A quadra é usada
intensamente pelos moradores que ali não apenas pratica esportes,
mas também onde promovem seus encontros e festividades, bem como
a praça, sendo o principal centro da vida comunitária.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 05 de novembro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 1489 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida
a Mesa, seja encaminhada Indicação ao Excelentíssimo Senhor
Governador Flávio Dino, bem como ao Exmo. Sr. Secretário de
Segurança, Sr. Jefferson Portela, solicitando a instalação de um posto
policial no bairro residencial, Vila Paraíso, do município de Caxias.

A presente indicação tem como objetivo proporcionar segurança
a união dos moradores do Residencial Vila Paraíso, tendo em vista o
alto índice de assaltos, no qual implica na adoção de urgentes
providências com vistas a combater a marginalidade para garantir o
direito de ir e vir do cidadão com segurança.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, em São Luís, 05 de novembro
de 2019. - Deputado Adelmo Soares - Deputado Estadual – PCdoB

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

INDICAÇÃO Nº 1490 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor

Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de Fortaleza dos Nogueiras - MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 04km (quatro quilômetros) de
asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas,
as intervenções realizadas ajudarão na mobilidade urbana, desafogando
o trânsito, através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e
drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1491 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a
cidade de Fortaleza dos Nogueiras- MA.

A solicitação acima tem como finalidade minimizar a carência
hoje enfrentada pela população desse município, renovando a frota de
veículos, garantindo mais segurança e qualidade no transporte dos
estudantes, no centro urbano e zonas rurais, tratando-os de forma
mais humanizada, contribuindo para a diminuição da evasão escolar.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1492 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Jefferson Portela, Secretário de Segurança do Estado- SSP, solicitando,
em caráter de urgência, 01 (uma) viatura policial para a cidade de
Fortaleza dos Nogueiras- MA.

Nosso pedido justifica-se pela dificuldade hora enfrentada pelo
efetivo policial, ronda tem sido feita por veículos cedidos pela prefeitura
do município, com a nova viatura teremos uma maior qualidade no
patrulhamento, buscando dessa forma diminuir a sensação de
insegurança sentida pela população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
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 1493 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Saúde do Estado- SES,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (uma) ambulância para a cidade
de Fortaleza dos Nogueiras- MA.

Medidas que devem ser tomadas pelos órgãos competentes
para que diminua o desconforto, com a aquisição do novo veículo,
teremos um transporte mais rápido e maior qualidade no atendimento
da população.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1494 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como a senhora
Fabiana Vilar Rodrigues, Secretária da Agricultura, Pesca e Pecuária do
Estado- SAGRIMA e o senhor Júlio Cesar Mendonça Correia,
Secretário da Agricultura Familiar do Estado- SAF, solicitando, em
caráter de urgência, 01 (uma) patrulha agrícola para a cidade de
Fortaleza dos Nogueiras- MA.

A presente solicitação tem como finalidade trazer benefícios
as comunidades desse município, o equipamento requerido irá auxiliar
no preparo do solo e plantio dos pequenos produtores rurais, trazendo
mais agilidade na colheita, reforçando a produção familiar rural e de
subsistência, trazendo desenvolvimento econômico.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 05 DE
NOVEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1495 / 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. Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos de São Luís, o Sr. Antonio Araújo
Costa, ao Excelentíssimo Sr. Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr.
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando a recuperação asfáltica da rua Bom Jesus, do bairro Vila
Nova República, nesta Capital.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1496 / 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,
e à Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Urbana de São
Luis, a Sra. Carolina Estrela, solicitando serviço de limpeza na Rua
Costa e Silva, no Alto do Itapiracó, em São Luis.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais, tendo em vista que há acúmulo de lixo e de outros
resíduos sólidos no local.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1497 / 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 José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, e ao Secretário Adjunto de Serviços Públicos, o
Sr. Antonio José Garrido Costa, solicitando serviço de limpeza na
Rua Costa e Silva, no Alto do Itapiracó, em São José de Ribamar.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos
moradores locais, tendo em vista que há acúmulo de lixo e de outros
resíduos sólidos no local.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº1498 / 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 Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo
Holanda Júnior, ao Secretário Municipal de trânsito e transporte,
o Sr.  Francisco Canindé Barros, e ao Presidente do Sindicato
das Empresas de Transporte de Passageiros de São Luis – SET, o
Sr. José Gilson Caldas Neto, solicitando a disponibilização de
recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência visual no
aplicativo “Meu ônibus”.

De acordo com dados do último Censo do IBGE, existe no
país 45 milhões de indivíduos que apresentam algum tipo deficiência,
isso representa aproximadamente 23,91% da população brasileira. No
Estado do Maranhão, os números chegam a 1.624.000 indivíduos,
representando 24,97% de sua população. Na capital maranhense,
corresponde a 253.621indivíduos com deficiência, ou seja, 13,5% da
sua população.

Em relação às pessoas com deficiência visual, o instituto aponta
que 32.719 indivíduos apresentam grau severo de dificuldade para
enxergar, incluindo nesse grupo as pessoas com baixa visão, que também
é classificada como deficiência. Os dados indicam ainda um número de
2.311 pessoas que não enxergam de modo algum. Assim, tem-se o total
de 35.030 cidadãos e cidadãs que estão impedidos de acessar o serviço
do aplicativo Meu Ônibus, em razão da falta de acessibilidade.

Destaque-se que o decreto nº 5.296/2004 define que barreiras
nas comunicações e informações correspondem a qualquer entrave ou
obstáculo que dificulte ou impossibilite a expressão ou o recebimento
de mensagens por intermédio dos dispositivos, meios ou sistemas de
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comunicação, sejam ou não de massa, bem como aqueles que dificultem
ou impossibilitem o acesso à informação. Ademais, o artigo 47 desse
mesmo diploma obriga a oferta de acessibilidade nos meios virtuais.

Da mesma forma, a convenção estabelece, em seu artigo 9º,
parágrafo 1º, “g”, que: “Os Estados Partes tomarão as medidas
apropriadas para: […] Promover o acesso de pessoas com deficiência
a novos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, inclusive
à Internet”. Já o artigo 21 estabelece que: “Os Estados Partes tomarão
todas as medidas apropriadas para assegurar que as pessoas com
deficiência possam exercer seu direito à liberdade de expressão e opinião,
inclusive à liberdade de buscar, receber e compartilhar informações e
ideias, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas e por
intermédio de todas as formas de comunicação de sua escolha, conforme
o disposto no Artigo 2 da presente Convenção, entre as quais: […] c)
Urgir as entidades privadas que oferecem serviços ao público em geral,
inclusive por meio da Internet, a fornecer informações e serviços em
formatos acessíveis, que possam ser usados por pessoas com
deficiência,” (...)

Por fim, destaque-se que a Lei Brasileira de Inclusão, em seu
artigo 63. estabelece que: “É obrigatória a acessibilidade nos sítios da
internet mantidos por empresas com sede ou representação comercial
no País ou por órgãos de governo, para uso da pessoa com deficiência,
garantindo-lhe acesso às informações disponíveis, conforme as melhores
práticas e diretrizes de acessibilidade adotadas internacionalmente.”

Dessa forma, conclui-se que o aplicativo Meu Ônibus, que
cumpre importante papel para os usuários do transporte coletivo de
São Luís, deve oferecer os recursos que permitam acesso às pessoas
com deficiência visual, a fim de efetivar o pleno exercício do direito de
acessibilidade a essa parcela da população.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1499 / 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,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto e ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, o Sr. Rubens Pereira Júnior, solicitando
serviços de construção de uma praça no terreno em frente à União de
Moradores do Coqueiro, localizada na Rua Nossa Senhora da Vitória,
nº 20, tendo em vista que a área está inutilizada e tal medida beneficiará
toda a comunidade.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1500 / 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,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto, ao Secretário de Esporte e Lazer, o Sr.
Rogério Rodrigues Lima Cafeteira e ao Secretário Municipal de
Desportos e Lazer, o Sr. Rommeo Pinheiro Amin Castro,
solicitando serviços de construção de uma quadra poliesportiva coberta

no terreno da União de Moradores do Coqueiro, localizado na Rua do
Porto, tendo em vista que tal medida beneficiará toda a comunidade,
em especial aos jovens, fomentando o esporte, o lazer e combatendo a
criminalidade.

DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1501 / 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 Vargem Grande - MA, Neide
Viana, 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 05 de
novembro 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
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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 13.146/20151 e comporta a
fibromialgia como deficiência não aparente (Cota e Costa, 2016, p.
03)2.

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 1502 / 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 Lago da Pedra - MA, Ananias
Bezerra, 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 05 de
novembro 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.
_______________________________
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 1503 / 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 Zé Doca - MA, Carlos Henrique
Solteiro, 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.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de

novembro 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.
________________________________
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 1504 / 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 Coelho Neto - MA, Marcos
Tourinho, 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 05 de
novembro 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.
________________________________
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
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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 1505 / 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 Presidente Dutra - MA, Ronaldo
Melo, 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 05 de
novembro 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 1506 / 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 Viana - MA, Valter Antonio Serra
Mendes, 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 05 de
novembro 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 1507 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO
DIRETOR DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA CEMAR,
SENHOR JOSÉ JORGE LEITE SOARES, solicitando providências
no sentido de determinar que, SEJA FEITA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, NO TRECHO

QUE VAI DO POVOADO MUTUOCA AO POVOADO SANTA
BÁRBARA, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU, considerando que
manutenção da rede de energia elétrica proporciona segurança e bem-
estar a todas as pessoas que circulam pelo local, além de prevenir
danos futuros.

           A nossa propositura visa chamar a atenção dos técnicos
da empresa concessionária de energia elétrica no Estado, para que seja
efetuada a manutenção que chamamos de preventiva, na rede de
distribuição energia elétrica, recém-construída, que vai do Povoado
Mutuoca ao Povoado Santa Bárbara, no Município de Turiaçu, com o
objetivo de manter os equipamentos ajustados, alargar o tempo de
vida útil desses equipamentos, assim como, prevenir prejuízos à
empresa e principalmente ao consumidor final.

Especialistas dizem que ignorar a manutenção preventiva, pode
ocasionar diversos problemas na rede de distribuição de energia, como
curtos-circuitos, sobrecargas, incêndios e até a “queima” de aparelhos
eletrodomésticos.

Portanto, peço a atenção a nossa Propositura e que a mesma
mereça por parte de Vossa Senhoria uma acolhida e posterior execução,
ainda no exercício de 2019.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
novembro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

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

INDICAÇÃO Nº 1508 /19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que,
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO ILUSTRÍSSIMO
DIRETOR DE RELAÇOES INSTITUCIONAIS DA CEMAR,
SENHOR JOSÉ JORGE LEITE SOARES, solicitando providências
no sentido de determinar que, SEJA FEITA MANUTENÇÃO
PREVENTIVA DA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA, NO TRECHO
QUE VAI DO POVOADO ESTRELA DIVINA A TATAJUBINHA,
PASSANDO PELO ALTO DA ALEGRIA, TOROZINHO E
POVOADO GUANANI, NO MUNICÍPIO DE TURIAÇU,
considerando que manutenção da rede de energia elétrica proporciona
segurança e bem-estar a todas as pessoas que circulam pelo local, além
de prevenir danos futuros.

A nossa propositura visa chamar a atenção dos técnicos da
empresa concessionária de energia elétrica no Estado, para que seja
efetuada a manutenção que chamamos de preventiva, na rede de
distribuição que vai do Povoado Estrela Divina a Tatajubinha, passando
pelo Alto da Alegria, Torozinho e Povoado Guanani, no Município de
Turiaçu, com o objetivo de manter os equipamentos ajustados, alargar
o tempo de vida útil desses equipamentos, assim como, prevenir
prejuízos à empresa e principalmente ao consumidor final.

Especialistas dizem que ignorar a manutenção preventiva, pode
ocasionar diversos problemas na rede de distribuição de energia, como
curtos-circuitos, sobrecargas, incêndios e até a “queima” de aparelhos
eletrodomésticos.

Portanto, peço a atenção a nossa Propositura e que a mesma
mereça por parte de Vossa Senhoria uma acolhida e posterior execução,
ainda no exercício de 2019.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 06 de
novembro de 2019.- HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -Algum Deputado deseja fazer uso da palavra
no Pequeno Expediente? Vou suspender a Sessão por 5 minutos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Reaberta a Sessão. Deputado Rildo Amaral,
por cinco minutos, sem direito a apartes. Logo após, o Deputado
Wellington,

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) - Bom dia a todos, Deputados, imprensa. Senhor Presidente,
venho ressaltar e agradecer a articulação feita ontem, aqui na Assembleia,
que resultou em resultados positivos para a Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Ontem uma demanda que recebi aqui e em uma agilidade
feita pelo nosso líder, o Deputado Rafael Leitoa, com o Secretário
Rodrigo Lago, com Marcelo Tavares e o Comandante Coronel Ismael
da Polícia Militar conseguimos alocar de maneira muito rápida e garantir
a participação da Academia Militar da Polícia Militar no 1º Encontro e
Jogos Brasileiros de Academias, que vai acontecer em Brasília. Ontem
já praticamente pronto, Deputada Cleide Coutinho, para que a
Academia Militar do Maranhão não participasse, eu destinei R$ 50
mil das minhas emendas para que pudéssemos contemplar a
participação do Maranhão. E em conversa rápida aqui, com o Deputado
Rafael Leitoa, com Rodrigo Lago, Secretário, e com Marcelo Tavares e
Coronel Ismael ontem, nosso Comandante, o 01 da Polícia Militar,
garantiu a participação. O Tenente-Coronel Wallace veio aqui ontem
agradecer e dizer da importância desses encontros. Nós, como
professores que participamos de vários eventos desses, sabemos o
quanto é gratificante poder participar, de levar o alunado e os cadetes,
além de policiais militares, são alunos ainda da Polícia Militar e aprendem
a conviver. São dez dias que eles estarão para Brasília, inclusive passarão
na minha cidade, Imperatriz. E esses sessenta e dois cadetes vão
representar, com certeza, de maneira muito gratificante, e agradeço
aqui, já agradeci, Rafael, o senhor que estava aqui pela articulação feita
junto ao governo em garantir a minha Emenda para que esses cadetes
maranhenses participem do Encontro Nacional de Academias. Venho
agradecer, reconhecer aqui a força do nosso líder em fazê-lo, agradecer
também ao Rodrigo Lago que, de pronto, já deu encaminhamento à
Emenda. E, a partir de amanhã, eles estão saindo para Brasília para
representar o nosso estado. E fica aqui o nosso reconhecimento e a
nossa luta para que a Polícia Militar e o Maranhão possa ser bem
representado. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Concedo a palavra ao Deputado Duarte
Júnior, por cinco minutos, sem aparte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Senhoras Deputadas e Senhores Deputados, Senhor
Presidente, membros da galeria. Venho à tribuna, nesta manhã, para
destacar, mais uma vez, os problemas decorrentes no fornecimento de
combustível em nossa cidade, em nosso Estado. Durante o final de
semana passado, nós testemunhamos a denúncia que um consumidor
fez sobre um suposto problema em uma bomba em um posto de
combustível, localizado no São Francisco. Na oportunidade, o
consumidor se surpreendia, pois o seu veículo, de acordo com o manual,
suportaria apenas 50 litros de combustível, e no momento do
abastecimento, já ultrapassara os 50 litros, chegava a quase 60 litros, o

abastecimento, e isso fez com que o consumidor alegasse que aquele
posto estaria fraudando a bomba, adulterando a bomba. Imediatamente,
fui até o posto e exigi a realização dos testes de qualidade, volumetria,
que é um direito que o cidadão tem, de realizar antes de abastecer, de
acordo com a Resolução nº 09/20097 da ANP, de acordo com o
Regulamento nº 294/2018, do Inmetro, e lá verificamos que a gasolina
fornecida está dentro dos padrões de qualidade e também que as bombas
estão dentro dos padrões exigidos pelo Inmetro. No entanto, o que me
traz aqui à tribuna, nesta manhã, é, mais uma vez, por uma questão de
justiça, fazer uma denúncia, uma justa denúncia quanto aos valores
que estão sendo cobrados aos consumidores, e não apenas os valores.
Na noite de ontem, o jornalista Gilberto Leda trouxe, por meio de suas
redes sociais, aquilo que está claro, cristalino aos nossos olhos. Muitos
postos de combustíveis, em nossa cidade, em nosso Estado estão com
um valor semelhante, alguns com valor idêntico de R$ 4,39. Há, claro,
por parte dos órgãos e das pessoas, uma certeza que precisa ser
comprovada. Será que há um cartel em nosso estado? Será se há prática
de cartel em nossa cidade? São questões que precisam ser comprovadas
para verificar se, de fato, aquela suposta certeza, que não está
confirmada, logo, não está concretizada, é real, ou se, de fato, não
passa de especulações. Eu tive o cuidado de fazer uma pesquisa no site
da ANP, no site da Petrobras, e verifiquei, Deputado Arnaldo Melo,
que do dia 22 de setembro a 28 de setembro, a média praticada em
nosso estado era de R$ 4,29. No dia 29 de setembro, houve uma
autorização por parte da Petrobras para que as refinarias pudessem
reajustar o valor do combustível em 3,5% para gasolina e 4,8% para o
diesel. Na época, apesar do reajuste autorizado pela Petrobras, o valor
que estava sendo praticado nas bombas era de R$ 4,14. Eu chamo aqui
a atenção de todos, pois, apesar da autorização da Petrobras, o valor
nas bombas reduziu, mas, nas semanas seguintes, esse valor foi sendo
reajustado ao ponto em que, na bomba de combustível, aos
consumidores o reajuste repassado chegou a aproximadamente sete
centavos. Ou seja, nós percebemos que há uma elevação, em um
determinado momento e há uma redução em outro determinado
momento. Mas o que, de fato, nos preocupa é que esse valor praticado
em nossa cidade e em nosso estado não apresenta diferenciação de
posto para posto. A depender do corredor em que nós nos encontramos
em nossa cidade, Deputado Edivaldo, nós percebemos que há uma
similitude de valores. E só a uma forma de garantir que o preço do
combustível em nossa cidade seja justo, seja módico e combater qualquer
tipo de suspeita de prática de quartel. Só há uma forma, que é a realização
de pesquisas, pesquisas de preços. Eu apresentei aqui, nessa Casa, um
Projeto de Lei que obriga os postos de combustíveis a informar ao
Procon ou informar ao Ministério Público o preço praticado. É uma
simples informação que pode ser dada por meio eletrônico, por meio
do e-mail. Um simples e-mail ao Procon possibilitará que o Procon
realize essa pesquisa de preço e incentive a livre concorrência, incentive
a concorrência entre os postos de combustíveis e combata de forma
precisa o cartel e supostas práticas que geram danos e prejuízos e
aumente o custo de vida ao consumidor. Quero aqui destacar que esse
Projeto de Lei, em uma oportunidade, foi barrado pela nossa Comissão
de Constituição e Justiça. Esse Projeto de Lei já é lei no Estado do
Goiás. Em Goiás, os postos de combustíveis são obrigados a informar
ao Ministério Público o preço praticado. E, por essa razão e levando
em consideração esse fato novo, o fato de que os postos de
combustíveis, em nosso estado, estão com preços semelhantes,
prejudicando a concorrência, prejudicando o consumidor, gerando uma
onerosidade excessiva, que eu conto aqui com o apoio dos parlamentares
desta Casa para que possam assinar essa reapresentação para que nós
possamos trabalhar com esse projeto nesta Casa e garantir ao
consumidor maranhense mais qualidade de vida, menor custo de vida e
mais garantias de direitos. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano, por cinco minutos, sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)

– Bom dia, Senhor Presidente, Senhores Deputados e Deputadas, galeria,
telespectadores da TV Assembleia, internautas, imprensa, funcionários
desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente, hoje trago a esta tribuna
a minha participação em uma audiência pública que ocorreu sobre o
Plano Diretor de São Luís. Essas audiências públicas, no total de oito
audiências públicas que serão feitas, participei da primeira audiência
pública no Ifma, na sexta-feira da semana passada, às 20h, a convite da
Câmara Municipal de São Luís. Alguns vereadores se fizeram presentes
e estávamos ouvindo atentamente a apresentação da proposta do novo
Plano Diretor de São Luís que substituirá a Lei 4.669/2006, portanto,
do antigo Plano Diretor de São Luís. Nessa ocasião, o técnico explicou
o novo projeto de lei, o novo Plano Diretor proposto pela Prefeitura
de São Luís a toda população e também aos Vereadores porque este
projeto de lei encontra-se na Câmara Municipal para apreciação e
votação dos Vereadores. Então, a Câmara Municipal está fazendo uma
série de audiências públicas, debatendo com a população, para alterar
ou manter a proposta da Prefeitura de São Luís. Inclusive, nós vamos
ter aqui, nesta Casa, uma audiência pública, uma dessas oito audiências
públicas vai ser feita aqui, nesta Casa, em um auditório desta Casa,
portanto, seria importante a presença de todos os Deputados e
Deputadas, afinal de contas, nós somos parlamentares de todo o
Maranhão. Alguns pontos me chamaram muito a atenção, pontos
polêmicos. Não vou entrar no mérito de cada ponto, mas o mais
polêmico deles que encontramos e que está sofrendo muita resistência
da população, principalmente na área rural, é a redução em 41% da
área rural de São Luís. No Plano Diretor proposto pela Prefeitura,
existe a redução de 41% da área rural de São Luís. Foi explicado que
parte dessa redução é devido, Deputado Edivaldo Holanda, às áreas
que já são povoadas, aos conjuntos habitacionais, Minha Casa Minha
Vida, outras áreas que se encontram na área rural, mas que já são
povoadas e que já viraram áreas urbanas. Essa é uma parte desses 41%
que se tornarão áreas urbanas. Outra parte grande é a parte que envolve
a parte do Porto, do Retroporto, que seria ali, até me foi passado de
uma forma indireta, pelo menos foi isso que eu entendi, que o Governo
do Estado também tem interesse naquela área que é uma área também
de interesse da Secretaria de Indústria e Comércio, que seria uma área
que formaria um Retroporto de São Luís convidando novas empresas
a se instalarem e gerar emprego e renda. Muito bem, basicamente esses
são os dois argumentos para essa redução de 41% da área rural. Uma
discussão ampla que antes de ser feita nós precisamos saber qual é
realmente a vocação de São Luís. A vocação de São Luís, como muitos
estudiosos e nós também acreditamos, é a vocação portuária. Já
tentaram trazer siderúrgica, enfim, refinaria, uma série de situações
aqui para a grande ilha, mas a questão portuária é realmente a maior
vocação de São Luís. Então, precisamos debater se possamos realmente
atacar a questão portuária, se precisamos fazer este Retroporto. E
como este Retroporto, como essas empresas que vão se instalar aqui
vão realmente ajudar a zona rural, ajudar as populações, as comunidades
que estão ali próximas. Isso é uma discussão muito grande, porque na
semana passada, Deputado César Pires, eu estive em uma comunidade
da zona rural ao lado da planta industrial da Eneva, daquela grande
planta industrial da Eneva e ao lado da Eneva, aquela empresa bilionária,
existe ali uma comunidade na zona rural muito pobre, carente, que
necessita de muito apoio, pois as coisas mais básicas não tem naquela
comunidade. E é ao lado de um grande empreendimento. Perguntei
naquela ocasião, naquela reunião se alguém que estava ali trabalhava na
Eneva ou em qualquer uma daquelas grandes indústrias de grandes
empresas que ali estão. E a resposta foi negativa, de que ali não é
gerado emprego em massa para a população, não tem terceirização,
não tem empregos indiretos, não tem absolutamente nada. Então, o
benefício desses empregos que são gerados, muitos dos diretores e das
pessoas com cargos mais altos são trazidos de fora do nosso Estado.
Então, precisamos responder essa pergunta neste âmbito do Plano
Diretor. O que queremos para São Luís? Para finalizar, Senhor
Presidente. O que nós queremos para a nossa cidade? Nós queremos
desenvolvimento econômico com a votação do nosso Porto, um

Retroporto justo, grande, que gere emprego, que gere renda, que gere
economia para o nosso Estado, que gere mais receita e desenvolvimento?
Queremos, todos queremos. Mas que essas empresas, que se instalem
aqui, tragam os benefícios às comunidades ali ao lado. É de extrema
importância e é quase que inconcebível nós termos empresas
valiosíssimas e estão ao lado de comunidades paupérrimas ali na zona
rural da área do Itaqui-Bacanga. Então essa é uma discussão, é uma das
inúmeras discussões que traremos a esta tribuna sobre o Plano Diretor
de São Luís, a nossa capital, e que traremos outras discussões polêmicas
aqui. Mas esta, acredito eu, que seja não uma das mais importantes e
das mais emergenciais para que a gente possa fazer esse debate e trazer
esse debate aqui para a Assembleia Legislativa do que queremos em
termos de vocação econômica, em termos de desenvolvimento social
para a nossa ilha, para a nossa capital, para o nosso Maranhão. É só
isso, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, hoje ocupada por alunos da
UNDB. Ontem estivemos recebendo na Casa alunos da UNDB,
acompanhados pelo professor Altarugio e hoje acompanhados pelo
professor Murilo Duailibe e também pela Secretária de Núcleos de
Prática Jurídica, Juliana Brito, sejam bem-vindos à Casa do Povo,
sejam bem-vindos à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o
nosso respeito e admiração a todos vocês. Aqui, todos os dias, nós
trabalhamos em defesa do povo do Estado do Maranhão, fomos eleitos
para legislar, criar leis e para fiscalizar aplicação do dinheiro público. É
isso que nós fazemos aqui, na Casa do Povo. Sejam todos bem-vindos
à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Quero cumprimentar,
de forma especial, a Isabela, a Isabela está aí? Cadê Isabela? Minha ex-
aluna. Cadê o David? David Veloso? David está aí? Cadê David? David
está perambulando aí? David tem um histórico de sucesso, histórico
de superação, inigualável, jovem que veio lá de Santa Inês, residindo lá
em São Luís, aos trancos e barrancos, fazendo a faculdade, já passou
na OAB, está no 10º período de Direito, passou na OAB, estagia
também no escritório de amigos nossos, Dr. Daniel Blume e Dr. Thiago
Braner. Então, parabéns ao jovem destemido, corajoso, o jovem David
Veloso, e a todos vocês da faculdade UNDB. Senhor Presidente,
apresentamos dois Projetos de Lei nesta Casa que são de suma
importância para população do Estado do Maranhão. O primeiro deles
que eu quero me ater é com relação à isenção do pagamento de taxa de
inscrição para concurso público no âmbito do Estado do Maranhão. Já
tem uma lei em vigor no Estado do Maranhão, é a Lei 10.338/2015 que
garante a isenção para os doadores de sangue. Então, nesta mesma
linha, apresentamos um Projeto de Lei para que os candidatos que
estejam desempregados e que a família não tenha na sua residência, no
seu lar, o seu ganho familiar não chegue a um salário mínimo, que
possam ter isenção na inscrição do concurso público. Vocês, acadêmicos
da UNDB, acadêmicos de Direito, vejam só, um jovem que tem condições
ou que o pai e a mãe estão trabalhando e tem condições de pagar
inscrição já é difícil, já é complicado, você imagina para quem estar
desempregado ou para quem está passando dificuldade. Então, um
Projeto de Lei que vai ao encontro do desejo, do anseio de jovens
homens e mulheres que almejam uma vaga no concurso público. Então
é um projeto de suma importância, um projeto constitucional. E eu
tenho certeza que vai beneficiar muitos jovens, muitos estudantes no
Estado do Maranhão. É o Projeto de Lei nº 543 que dispõe sobre a
isenção do pagamento da taxa de inscrição em concurso público. O
tempo que me resta, eu vou tratar de um outro projeto que apresentamos
também, que é o projeto 545/2019 que dá direito ao usuário de serviços
de distribuição de água ao ressarcimento em custos de interrupção na
prestação de serviços. Olha, o que ocorre no Estado do Maranhão. O
governador da mentira, o governador da enganação, o governador que
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disse que seria mudança no Estado do Maranhão, mas é o governador
fascista, travestido de comunista. Por que eu digo isto? O Governador
Flávio Dino gasta dinheiro público com a propaganda mentirosa, com
a propaganda enganosa e disse que ia acabar com o problema da falta
d’água no Estado do Maranhão. Você chega ao Lira, Belira, Madre
Deus, Codozinho tem água dia sim, tem água dia não e às vezes passa
72h sem ter água, mas a conta não atrasa, a conta chega. Esse Projeto
de Lei vai reparar esse dano ao cidadão que teve um gasto, teve que
pagar um carro-pipa, teve que comprar água. E ele compra água, paga
o carro-pipa e ainda chega a conta no final do mês. Ele tem dois gastos.
Então o Projeto de Lei n.º 545, nós chamamos atenção para importância
do projeto. E eu vou ler só a partir do segundo, já pelo tempo que é
bastante exíguo: “Para fins de reconhecimento de direito de que trata a
Lei, será considerada a interrupção no serviço público de distribuição
de água que perdurar por período igual ou superior a 24 horas
ininterruptas”. Nós temos também a Lei Federal 8.987, que diz que o
usuário tem que ter completamente e se for desassistido, no momento
em que necessita dos serviços, que seja prestada de forma adequada. E
a Cemar e a Caema, que prestam serviço ao Estado do Maranhão, tem
que ser de forma ininterrupta. Não pode ter interrupção, mas, Senhor
Presidente, eu vou só concluir, porque, ao falar de Caema, ao falar de
falta d’água, foi um projeto que nós colhemos da sociedade. Nós temos
um projeto chamado, Ouvindo o Maranhão. Nós ouvimos a
comunidade, ouvimos a população, transformamos esse anseio em
Projeto de Lei. E foi isso o que nós fizemos. É inadmissível. Nós já
denunciamos aqui e até hoje a base do Governo continua silenciosa,
continua calada. Até hoje não tem explicação. Já denunciamos ao
Ministério Público e nada foi feito até agora. Já denunciamos nesta
Casa e ninguém levanta a voz para defender o Governador Flávio
Dino. Os supersalários na Caema, um engenheiro ganhando noventa e
um mil reais, um advogado ganhando cinquenta e um mil reais. Isso é
uma afronta. Isso é uma afronta à inteligência do maranhense. Isso é
um absurdo! Enquanto o Governador Flávio Dino paga altos salários a
funcionários da Caema, o salário de médicos, de enfermeiros está
atrasado. O salário de um único engenheiro de noventa e um mil reais
daria para contratar no mínimo 20 novos técnicos administrativos da
Aged. Fez o concurso em 2017. O Governador Flávio Dino usou
hipocritamente o concurso para ganhar as eleições de 2018 e não nomeou
nenhum dos aprovados na Aged. Vou concluir, Senhor Presidente.
Mentiu para homens e mulheres a realização do concurso para a Polícia
Militar. Fizeram os homens e mulheres largarem os seus empregos,
faculdade, fizeram o curso de formação; não foram nomeados. Mil
setecentos e cinquenta policiais aguardando a nomeação no concurso
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. O salário de um único
engenheiro, salário, não, uma aberração, um escândalo. O supersalário
de um único engenheiro no valor de noventa e um mil reais daria para
contratar 21 novos policiais militares no Estado do Maranhão. Em
contrapartida, o governador da mentira, o governador da enganação,
mente, gasta o dinheiro público com propaganda mentirosa dizendo
que o Maranhão tem o maior efetivo da Polícia Militar de todos os
tempos. Nós provamos, nós desmascaramos a mentira do Governador
Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Conclua, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Vou concluir, Senhor Presidente. Documento oficial da Polícia Militar
mostra que a Polícia Militar só tem 11.199 homens e mais 1.100 serão
aposentados em 2019. Enquanto a população não acorda, não enxerga
o governo da mentira que quer ser presidente, o Maranhão está do jeito
que está. O Maranhão da propaganda é um, o Maranhão da realidade é
o da falta d’água e da falta de segurança, das pessoas morrendo em
busca de um tratamento de um câncer, em busca de um tratamento de
hemodiálise. Esse é o Maranhão da realidade. Senhor Presidente, é o
que tinha para o momento e mais uma vez cumprimento, de forma
especial, de forma respeitosa, com o nosso carinho a todos vocês,

acadêmicos de Direito do Estado do Maranhão e, de forma especial,
hoje, os acadêmicos de Direito da UNDB. Sejam bem-vindos à Casa do
Povo.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – PEC 017/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista.
Peço que libere o painel. A PEC, que nós apreciaremos agora, Senhores
Deputados, altera a Constituição Estadual para dar nova redação ao
Parágrafo 4º do Art. 92 e acresce os artigos 28a, 28b 104a, que dispõem
sobre a Procuradoria Geral da Assembleia. Em síntese, este projeto
corrige uma distorção histórica que é o fato de que a Assembleia, em
demanda judiciais, ser representada pela Procuradoria-Geral do Estado.
Com a alteração da Constituição, a Procuradoria-Geral da Assembleia
terá a prerrogativa de representar, de nos representar em demanda
judiciais. Peço que libere o painel. Os Senhores Deputados que forem
favoráveis à PEC votem SIM. Os Deputados contrários votem NÃO.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
ratificar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para
ratificar o voto SIM à PEC, eu acho que a gente moderniza a Casa,
inclusive já tem uma decisão do Tribunal de Justiça ratificando e
reconhecendo o convênio que existe entre as Procuradorias e que, com
certeza, irá favorecer a Assembleia Legislativa. Então, encaminhamos
o voto SIM.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a votação. Peço que libere o resultado no painel.
Aprovada a PEC com 32 votos SIM. Vai a Segundo Turno. Deputado
Neto.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
Presidente, só para agradecer aos pares da Assembleia Legislativa pela
aprovação unânime, aqui, pelos presentes, no Plenário, da aprovação
desta PEC. Na verdade, faz justiça ao nosso ordenamento jurídico, a
necessidade que tinha da alteração da Constituição Estadual, haja vista
a forma destoante que tinha com relação à defesa judicial da Assembleia
Legislativa feita pela Procuradoria-Geral do Estado. Não fazia sentido,
portanto, a Assembleia Legislativa faz uma justiça ao nosso
ordenamento jurídico, acrescentando alguns artigos e modificando outros
da Constituição Estadual.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Os Projetos de Lei n° 431, de autoria do Deputado Ciro Neto
e 375, de autoria do Deputado Dr. Yglésio, dependem dos pareceres
das Comissões Técnicas. O Projeto de Lei nº 431, por solicitação do
autor, nós vamos retirar da Ordem do Dia. Projeto nº 431, de autoria
do Deputado Ciro Neto, retirando. A Sessão está suspensa para a
emissão do parecer referente ao Projeto de Lei n° 375, de autoria do
Deputado Dr. Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as
ações informativas e paliativas sobre a fibromialgia e dá outras
providências.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão, com a palavra o Deputado Neto Evangelista.
Registro a presença no plenário da Prefeita de Raposa, Prefeita Talita.
Seja muito bem-vinda, Prefeita. Registro feito a pedido da Deputada
Andreia Martins Rezende.
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O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente,

concluída, então, a votação?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - A Mesa ainda não foi informada, Deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Não informaram,
não é?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não. Esperando que o Deputado Neto anuncie o resultado da
votação.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, foi analisado, em reunião conjunta das Comissões de
Constituição e Justiça e Cidadania e Comissão de Saúde, o Projeto de
Lei nº 375, de autoria do Deputado Yglésio (lê). Em reunião conjunta,
designei o Deputado Antônio Pereira como relator do projeto. O
Deputado Antônio Pereira deu o relatório favorável pela aprovação do
PL 375, acompanhado por todos os membros das duas comissões.
Portanto, aprovado por unanimidade. Esses foram os trabalhos, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação o Projeto de Lei nº 375, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente,
gostaria só de agradecer aqui a Casa, V. Exa. e os colegas pela aprovação
desse importante projeto. A fibromialgia cada vez mais caminha para
ser incluída no rol de doenças que são similares a deficiências. É uma
doença extremamente incapacitante, de origem ainda do ponto de vista
científico, não totalmente elucidada. Há um grande sofrimento desses
pacientes e pacientes do sexo feminino com a doença, muitas vezes,
incapacitante. E, como toda doença de difícil diagnóstico, ela termina
sendo vítima de um preconceito que muitas vezes transcende o que a
gente está acostumado. Muitas vezes, as pessoas chegam a confundir
até com depressão. Apesar de haver uma associação muito clara entre
fibromialgia e depressão, mas muitas vezes as pessoas menosprezam
isso e tratam até como se fosse “frescura”, com perdão da palavra,
dentro desta Casa, mas é o que, de fato, acontece e a sociedade deve ser
informada. Então, um projeto desse de caráter educativo, que orienta
políticas públicas no sentido de respeitar a fibromialgia, de colocá-la
no rol de doenças de interesses da sociedade, é muito importante.
Apenas a Assembleia Legislativa com esse comprometimento e essa
grandiosidade para fazer uma restituição justa do que essas pessoas de
fato merecem. Portanto, fica aqui o meu agradecimento a cada
parlamentar que nos ajudou a aprovar este projeto nesta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Com a palavra, o Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Eu quero corroborar a fala do Deputado Doutor Yglésio e, ao mesmo
tempo, parabenizar pela louvável iniciativa que reforça as políticas
públicas no caso desta doença, a fibromialgia. Parabenizar também um
grande profissional aqui do Maranhão, que é uma das maiores
autoridades no tratamento da fibromialgia. Eu tenho uma pessoa da
família que sofria demais e, desde que soube das referências do trabalho
desse médico, que é o Doutor João Batista, passou a ter o
acompanhamento e uma qualidade de vida totalmente diferente da
situação que tinha antes. Então, parabenizar os pesquisadores desta
área, parabenizar este projeto que esta Casa aprova hoje, que reforça
exatamente uma preocupação com as políticas públicas darão, com
certeza, um acesso mais digno a quem precisa tratar desta doença.
Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Parecer 657/2019, da CCJ, em redação final ao Projeto de Lei
145/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que institui a política
de prevenção à violência contra profissionais de educação da rede de
ensino no Estado do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Parecer 701/2019, da CCJ, em redação final ao Projeto de Lei
306, de autoria da Deputada Daniella Tema, que cria política de
diagnóstico e tratamento da depressão pós-parto no sistema de saúde
da rede pública e privada estadual e institui o Dia Estadual de Prevenção
e Combate à Depressão Pós-parto e dá outras providencias. Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 238/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages. Deputado ausente. Fica transferida para a
próxima Sessão. Já é a terceira Sessão que este projeto está na Ordem
do Dia, então vamos apreciar. Dispõe sobre a criação do cartão digital
de vacinação. Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de
Resolução Legislativa 128/2019, de autoria do Deputado Roberto
Costa, que concede Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi. Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à promulgação. Projeto de Resolução 086/2019, de autoria do Deputado
Doutor Leonardo. Embora o Deputado esteja ausente, já é a terceira
Sessão, então vamos apreciar. Concede o Título de Cidadã Maranhense
à Senhora Gláucia Helen Maia de Almeida, Juíza de Direito natural da
cidade de João Pessoa. Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto
de Resolução 053/2019, de autoria do Deputado César Pires (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 134/2019, de
autoria do Deputado César Pires, (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, ambos
vão para segundo turno, Requerimento nº 601/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso (lê). O Requerimento foi indeferido
pela Mesa, o Deputado Wellington recorreu e está inscrito para
encaminhar por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Já
ia fazer a Questão de Ordem, mas o meu Presidente sempre muito
atento aos nossos apelos e principalmente em já olhar aqui embaixo, já
fica atento. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – A Tribuna é de V. Ex.ª Deputado Wellington. Registro a
presença, já feito o registro pelo Deputado Wellington, mas registro
novamente a presença, na galeria, dos alunos do 8º ao 10º período de
Direito da UNDB, acompanhados pelo professor Murilo Duailibe e
pela secretária do Núcleo de Prática Jurídica, senhora Juliana Brito.
Registro ainda, a pedido do Deputado Zé Inácio Lula, a presença do
estudante Artur, que é diretor da União Nacional dos Estudantes.
Sejam todos muito bem-vindos.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE -
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pastor Cavalcante, pois não.

O SENHOR DEPUTADO PASTOR CAVALCANTE (Questão
de Ordem) - Só para registrar a presença do Bartolomeu e o Carazim,
de Senador Lá Rocque, grandes lideranças políticas. Estão nos visitando,
estão aqui atrás.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO - Feito o registro, sejam muito bem-vindos. Com a palavra, o
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
Senhoras e Senhores Deputados, galeria ainda ocupada por estudantes
do 8º e 10º período de Direito da UNDB, já fizemos o cumprimento,
sejam todos bem-vindos à Assembleia, imprensa que acompanha os
nossos trabalhos e difunde as nossas ações no Parlamento Estadual,
internautas e telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia. Nobres acadêmicos de Direito, fico muito alegre com a
presença de vocês e aproveito para registar a minha alegria também se
dar por conta por ser acadêmico de Direito, estou no 8º período de
Direito. Então, é com muita alegria que recebemos vocês na Assembleia.
Vejam vocês, estudante acadêmico do 8º período de Direito, assim
como vocês do 8º, 9º e 10º, fiz referência ao David e a alguns outros
alunos. Mas vejam, o que nós aprendemos na faculdade, o que nós
aprendemos na universidade e que muitas vezes chega na prática você
não tem a realização. Nós temos um Governador do Estado que é ex-
juiz federal, professor de Direito Constitucional e que não respeita a
Constituição Cidadã de 88. No ano passado muitas comemorações da
Constituição de 88, mas o flagrante desrespeito à Constituição de 88 e
eu quero me reportar ao artigo 37 da Constituição de 88, que trata dos
Princípios Básicos da Administração Pública, dentre eles, a
transparência. O Governo do Estado do Maranhão não tem
transparência. Quantas vezes tivemos que invocar a Lei n° 12.527,
que é a Lei de Acesso à Informação para obter alguma informação. Nós
aqui nesta Casa, vocês estão acompanhando os trabalhos na Assembleia,
nós temos vários elementos que estão disponíveis para o Parlamento
de proposições, nós temos as indicações, requerimentos, projetos de
Lei e apresentamos um requerimento nesta Casa, não é o primeiro,
nem o segundo, solicitando informações ao Governo do Estado.
Informações que deveriam ser prestadas a qualquer cidadão, com base
na Lei n° 12.527, que é a Lei de Acesso à Informação. O que o Governo
faz? Nega, nega por quê? Porque é o governo é mentira. É um governo
que tenta esconder, jogar embaixo do tapete a sua falta de administração
ou a sua incompetência administrativa. Senhor Presidente, foi negado
pela Mesa o requerimento, o qual nós solicitamos que seja informada
a quantidade de policiais militares que realizam ou estão em tratamento
psicológico, de 2015 a 2019. Eu não quero saber o nome, não quero
saber a identidade, não quero saber o cargo, o posto, não quero saber se
é soldado, se é sargento, se é oficial. Estamos fazendo um levantamento,
estamos fazendo um estudo, e queremos saber a quantidade de policiais
militares que estão fazendo tratamento psicológico, somente isto. Há
quatro anos, que nós temos uma luta no combate ao suicídio, no combate
à depressão. E os estudos mostram que os policiais militares, policiais
civis estão morrendo mais hoje, por conta do suicídio do que nas ruas
lidando com a criminalidade. Então isso é inadmissível, isso é um
absurdo, nós sabemos que os policiais militares, civis passam por
momento de stress, nós temos essa compreensão. Nós defendemos a
segurança pública da sociedade, da população, mas defendemos também
os agentes de segurança pública, aquele soldado que sai de casa todos
os dias, se despede do pai e da mãe, da esposa, dos filhos, e não sabe
se volta vivo para casa, para garantir a nossa segurança e não sabe se
volta vivo para casa . E o stress do dia a dia no combate à criminalidade,
troca de tiro com bandido, a falta de segurança no estado do Maranhão
e a falta de apoio aos policiais militares. Na cidade de Santa Helena, os
bandidos invadiram a cidade, entraram na cidade, arrombaram na mesma
noite três agências bancárias, metralharam o carro da Polícia Militar e
da mesma forma, o mesmo modus operandi fizeram na cidade de Tutóia.
Chegaram na cidade de Tutóia, arrombaram três agências bancárias,
metralharam o carro da polícia, e só na cabeça do Governador Flávio
Dino, só na cabeça do Governador que ele acha que o policial militar
vai defender uma cidade com vinte mil habitantes, com um revólver.
Chega um marginal com metralhadora, com fuzil, metralha o carro da
polícia, metralha a delegacia, arromba três agências bancárias, leva todo

o dinheiro e só na cabeça do Governador que o soldado com um revólver
vai defender vinte mil habitantes. E o mais grave, o Governador não se
preocupa com a segurança da sociedade, da população. Três
empresários, ou três pessoas que trabalham no comércio foram
assassinadas, nos últimos 15 dias, vítimas de assalto. E o stress, o
trauma que essas pessoas passam? Mas o Governador não precisa, ele
tem mais de 30 policiais militares, tem mais de trinta seguranças. Ele
não precisa, quem precisa é o acadêmico de direito, quando sai da
UNDB, ao atravessar a Avenida Colares Moreira, ao voltar para casa,
ou no Renascença, ou no Cohatrac, na Cohama, na Cidade Operária, ao
voltar para casa, tem que estar preocupado com a sua segurança, que o
Governador não se preocupa. O Governador tem mais de trinta
seguranças. Então, Senhor Presidente, quero solicitar a benevolência, a
complacência e, principalmente, solicitar ao líder do Governo. O que
tem demais numa informação dessa? É que nós já desmascaramos o
Governador Flávio Dino várias vezes? Já mostramos que ele mente, é
só por isso? Solicitamos as informações. Temos que invocar, mais uma
vez, a Lei de Acesso à Informação. Temos que ir ao Ministério Público,
esperar vinte dias. Senão receber informação, entrar com uma ação,
provocar o Ministério Público, representar o Estado, crime de
improbidade, crime de responsabilidade. É esse o governo que nós
vivemos. Daqui há pouco, estão chamando de Marazuela, mistura de
Maranhão com Venezuela. Governador Flávio Dino, respeite o povo
do Maranhão, respeite a Constituição Federal. E o Maranhão tem que
ter transparência, tem que ter transparência. Vossa Excelência, que é
juiz federal, Vossa Excelência, que é ex-professor de Direito
Constitucional, senão respeita o que aprendeu e o que ensina em
faculdade, vai ter que aprender nem que seja na Justiça. Porque se a
informação não passar, nós vamos protocolar no Ministério Público,
vamos protocolar no Judiciário, porque é inadmissível o governo da
mentira é o mesmo governo da falta de transparência.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente,
Deputado Adriano,

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO - Senhor Presidente,
eu vou encaminhar rapidamente aqui da bancada mesmo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Pois não.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
- Encaminhar ao Bloco de Oposição a votar a favor do requerimento do
Deputado Wellington do Curso e em prol da lei de acesso à informação,
em prol de maior transparência do Governo do Estado. Então esse é o
nosso direcionamento, Senhor Presidente, muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA Senhor
Presidente, Deputado Rafael Leitoa, só para encaminhar pela liderança
do Governo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) - Fico até triste com o discurso do Deputado que saiu da
tribuna, que é um discurso pouco contributivo. Obviamente o
Governador Flávio Dino, independente de ser Flávio Dino, ser Roseana,
ser Zé Reinaldo, há uma estrutura institucional, ser Presidente da
Assembleia, chefe do Poder, que há a situação da Polícia Militar em
prestar os serviços que prestam com relação a segurança, não da pessoa,
mas do ocupante do cargo. Discurso que não contribui. E com relação
ao requerimento, acho que nós estaríamos aqui de certa forma expondo
homens e mulheres da Polícia Militar do Estado do Maranhão de
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forma que também não ajudaria a resolver o problema pessoal,
psicológico de cada um. Acho que é um requerimento apenas midiático
que pouco ajuda e, com certeza, não será eficiente para a política de
combate à depressão. Por isso eu encaminho pela rejeição ao
requerimento do Deputado Wellington, pedindo ao plenário que
permaneça como está.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Pela Ordem,
Senhor Presidente. Eu confesso à V. Excelência...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, já teve encaminhamento pelo Bloco de Oposição, não cabe
mais.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES - Obrigado pela
benevolência, Presidente Othelino Neto, e obrigado pela sua insistência
também, Deputado Rafael Leitoa, na defesa ...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Eu só acho
que a gente tem que cumprir o Regimento. Está em encaminhamento; o
seu bloco já encaminhou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Deputado Rafael, quanta falta de educação! Toda vez é isso, Deputado
Rafael! Toda vez é isso! Falta de educação. Quer mandar em todos os
mandatos? O senhor pegue todos os mandatos da Assembleia e assuma
o mandato de todos os Deputados. Toda vez é essa falta de educação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Deputado
Wellington, eu não quero mandar, eu só quero que cumpra o regimento.
Eu tenho o meu mandato.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Encerrada a discussão. Os Deputados que mantêm o parecer
da CCJ, aliás, da decisão da Mesa, permaneçam como estão. Mantida
a decisão da Mesa, com os votos contrários dos Deputados Wellington,
César e Adriano. Deputado César, a sua Questão de Ordem.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente, eu
fiz uma solicitação arguindo a Lei de Acesso à Informação e tive do
Secretário Marcelo uma resposta ipsis litteris daquilo que eu perguntei.
Ele me informou dos 8 milhões 500 e pouco que recebeu, que arrecadou
e encaminhou, deixou à disposição para a Secretaria de Saúde em relação
ao fundo. Eu não encontrei dificuldade. Pedi à doutora Cíntia que me
encaminhasse um documento, ela fez um arrazoado desconectado da
pergunta e estou reiterando de forma diferente, mas de qualquer maneira
respondeu. Eu não vejo, às vezes, por que o Parlamento se preocupa
em cumprir o seu mister. Outro dia, nós estávamos no bem-sucedido
evento que nós fizemos em Timon, liderado por V.Ex.ª, e lá das três
prerrogativas que tem este Parlamento, uma delas é investigar o governo.
Se nós subtrairmos isso, nós estamos subtraindo 35% das prerrogativas
do Parlamento. O Deputado Rafael, às vezes, na tentativa de se mostrar
muito forte para o “rei”, ele se esquece das prerrogativas parlamentares.
O Deputado Wellington não está cometendo nenhuma insanidade,
nenhuma sandice. O que ele está fazendo, na verdade, é uma pergunta
que quer submeter à Casa, que eu não vejo por quê. Eu vou fazer,
usando o requerimento para o Coronel Ismael, ele vai me responder.
Então, às vezes, nós tentamos maquiar aqui o resultado, mas, na
verdade, nós estamos destruindo as prerrogativas do Parlamento. O
dia que este Parlamento deixar de ser fiscalizativo, ele deixa de existir,
para dizer amém. Então, eu concordo com o que está acontecendo, com
a defesa, mas jamais dizer que o colega está fazendo isso para aparecer
ou para fazer, porque eu, às vezes, não tenho tolerado esse tipo de
funcionamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Mas de qualquer
forma agradeço a V.Ex.ª, mas sem perder de vista que não podemos
virar as costas para 33% das prerrogativas parlamentares, que é de
investigar o governo e pedir informação. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado César e Deputado Wellington, o questionamento
levantado pelo Deputado Rafael foi com relação à rediscussão da
matéria. Eu já tenho apelado aos colegas e, claro, que o último desejo
que esta Presidência tem é de não dar a palavra para qualquer um dos
42 Deputados. Muitas vezes, usa-se a Questão de Ordem para
rediscussão da matéria, sendo que os momentos de discussão da matéria
são muito claros. Tem o momento da discussão, depois do
encaminhamento, e aí a gente acaba estendendo a discussão de um
tema, então V.Ex.ª tem razão quando diz da prerrogativa fundamental
do Legislativo de fiscalizar o Executivo. O requerimento foi submetido
ao Plenário que por maioria decidiu manter a decisão da Mesa
indeferindo o requerimento. Alguns são deferidos, outros não. Enfim,
mas eu ratifico esse pedido para que nós tentemos não usar a Questão
de Ordem para rediscussão, porque a Questão de Ordem é
especificamente para que nós possamos dirimir alguma dúvida com
relação ao cumprimento do Regimento. Requerimento n° 614/2019, de
autoria do Deputado Vinícius Louro. O Deputado está ausente, fica
transferido para a próxima sessão. Requerimento n° 616/2019, de
autoria do Deputado Glalbert Cutrim (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento n° 611/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior. Ele
requereu a retirada em definitivo e vamos apreciar o 619. Requerimento
n° 619/2019, de autoria da Deputada Drª. Helena Duailibe (lê).
Deferido. Requerimento n° 620/2019, de autoria do Deputado Adriano
(lê). Deferido. Requerimento n° 621/2019, de autoria do Deputado
Adriano (lê). Deferido. Requerimento nº 622/2019, de autoria da
Doutora Deputada Thaiza Hortegal (lê). Deferido. Requerimento nº
623/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). Deferido.
Inclusão na Ordem do Dia da Sessão Ordinária de quinta-feira, 07 de
novembro de 2019: Requerimento nº 624/2019, de autoria do Deputado
Rigo Teles; Requerimento nº 625/2019, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo; Requerimento nº 626/2019, de autoria do Deputado Ariston
Ribeiro; Requerimento 627/2019, de autoria do Deputado Felipe dos
Pneus; Requerimento nº 625/2019, de autoria do Deputado Zé Inácio
Lula; Requerimento nº 629/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe.

V – GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Inscrito o Deputado Fábio Macedo, por 30 minutos, com
apartes.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Fábio.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Teria a
possibilidade de eu adiar para amanhã, se não tiver ninguém inscrito?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Ex.ª declina hoje e V. Ex.ª se inscreve para amanhã.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Agradeço.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, se não tiver ninguém inscrito, me coloco...
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – O Deputado Hélio já havia pedido. O Deputado Hélio tem 30
minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputadas e Deputados,
ouvintes, galeria, imprensa, serventuários, início aqui dando boas-vindas
à visita hoje dos alunos da UNDB, do 8ª ao 10ª período de Direito,
liderada ali pelo nosso professor Murilo Duailibe que está conduzindo
aí a visita dos estudantes a nossa Assembleia Legislativa do nosso
estado, inclusive, Presidente, eu estava até fazendo aí um requerimento
para que essa participação dos jovens, dos alunos seja mais efetiva, no
Parlamento, aqui na Assembleia, para que possam ter noção do que é o
Parlamento Estadual, para que serve, quais são os nossos
compromissos que nós devemos desenvolver aqui na Casa. Então,
boas-vindas a todos os alunos que estão ali também, nós temos um
assessor nosso ali ciceroniano o nosso querido Ramiro, obrigado,
Ramiro, por estar aí conduzindo aí nas dependências da nossa Casa,
sejam bem-vindos. Senhor Presidente, queria aqui ressaltar aqui um
requerimento antigo do nosso Deputado Federal Josimar de
Maranhãozinho, como é conhecido, mas eu gostaria de dizer aqui,
alertar sobre a disciplina do homem, o que norteia as ações e o
comportamento do homem é a ética e a gratidão, Deputado Ariston,
por uma questão meramente ética, nesse momento, levo ao
conhecimento dos meus pares, que o Governo do Estado está concluindo
mais uma Unidade do Colégio Militar na Cidade de Açailândia, na
região Tocantina. Chamo atenção, Senhor Presidente, que foi feito um
acordo na Legislatura passada do Governador e o Deputado Josimar,
que até então, na época, fez o registro por meio de um requerimento,
de sua autoria, nº 340/2018, que vou ler aqui mais à frente do meu
registro, do nosso pronunciamento. Chamo atenção, Senhor Presidente,
apenas para colocar os pingos nos is, no passado bem próximo, o
Vereador Eliomar tomou a iniciativa com vários vereadores de pleitear
essa Unidade ao então Deputado Josimar de Maranhãozinho, do PL,
Presidente do nosso Partido, hoje Deputado Federal, que fizesse uma
solicitação formal ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, para
que fosse construída uma Unidade do Colégio Militar na Cidade de
Açailândia, mais precisamente na Vila Hildemar. O Colégio ao qual nos
referimos só está sendo construído no local sugerido pelo parlamentar,
o que não tira o mérito da iniciativa. Agora alardeiam pela cidade, lá em
Açailândia, que um outro parlamentar seria o autor da relevante
iniciativa. Apresento aos senhores a indicação do Deputado Josimar
de Maranhãozinho que joga por terra todo e qualquer argumento de
que o Deputado Josimar não seria o autor da matéria. Ora, gente,
vejamos, ali foi construído, na época, um acordo antes de efetuar o
registro, antes de fazer a indicação com o Governador por problemas
de licitação, dotação orçamentária, enfim a construção dessa unidade
tão importante para aquela região, da região Tocantina. Aqui está
presente a matéria devidamente protocolada e aprovada, de forma
unânime, por esta augusta Casa. Presidente, V. Exa. tem conduzido os
trabalhos nesta Casa com muita maestria, portanto tenho a convicção
de que o parlamento é muito maior do que a rubrica em determinada
matéria de iniciativa desse ou daquele parlamentar. Entretanto, por
dever de justiça, venho a este púlpito dizer ao Maranhão que a rubrica
posta na matéria é do Deputado Josimar de Maranhãozinho, como é
conhecido, e que não há nenhuma inverdade como tentam pregar ao
povo açailandense. Independentemente do autor da matéria, o Colégio
Militar Tiradentes terá um papel importante na formação de cidadãos
e cidadãs açailandenses, que terão um ambiente de estudo organizado,
disciplinado e respeitoso. Quem ganha com isso não é nem os autores
da matéria, mas, sim, o povo de Açailândia. E aqui, Senhor Presidente,
eu vou ler aqui a Indicação nº 340/2018, nos termos do artigo 152 do
Regimento Interno, na matéria legislativa do Maranhão. “Requeiro à V.
Exa. Que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao
Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, solicitando providências no sentido de determinar que seja
analisada e alocada a fonte de recursos com vistas à criação e instalação

de uma unidade do Colégio da Polícia Militar do Estado do Maranhão
no bairro da Vila Ildemar, no município de Açailândia, considerando
ser o caminho capaz de levar o futuro policial a uma formação adequada
é a escola. O município de Açailândia, cujo índice populacional está
estimado em mais de 110 mil habitantes, fontes fornecidas pelo IBGE,
tem na sua localização Às margens da BR-222 e 010 fatores relevantes
que produzem uma dinâmica econômica, social e política que, devido a
esses fatores, crescem paralelamente o número de crimes devido às
mazelas sociais, políticas e econômicas no Brasil, que conduziram a
um cenário de insegurança. Com Açailândia não foi diferente. O policial
militar acaba assumindo um papel relevante devido à expectativa que a
sociedade deposita nele para liderar a solução dos problemas. A escola
militar, objeto de nossa propositura, do deputado Josimar de
Maranhãozinho, na época, destaca-se diante da sociedade pela qualidade
do ensino, preocupação com a formação da criança no sentido de oferecer
disciplina que os torne verdadeiros cidadãos patriotas. Portanto, a
polícia precisa ser bem formada e bem preparada para o seu mister.
Senhor Presidente, Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
Plenário Nagib Haickel. Aí foi feito pelo então Josimar de
Maranhãozinho, que era o segundo Vice-Presidente da Casa, em 23 de
maio de 2018. Portanto, Senhor Presidente, fica aqui o nosso
esclarecimento à população de Açailândia, porque aqui, de vez em
quando, aparecem algumas pessoas que esquecem a ética, esquecem a
sua própria compostura, esquecem aqui a convivência dos colegas e
ficam pregando coisas nos interiores que não condizem com a realidade,
alegando, falando que projetos que não foram da iniciativa de A ou de
B, puxando para si como se a população fosse desinformada. Senhor
Presidente, fica aqui o meu registro e de protesto também. Alguns
parlamentares têm que ter, têm que usar ética e saber que aqui, apesar
de ser uma Casa constituída por diversas ideologias, pode-se dizer
assim: antagonismo, nós temos que ter respeito por isso, para podermos
criar aqui uma convivência de bem-estar e não de mal-estar, para que
não sirva de mau exemplo a nossa população. Muito obrigado, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Bloco Parlamentar Solidariedade - PP. Deputado Rildo Amaral,
por oito minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão
do orador) – Bom dia a todos, especialmente aos estudantes aqui
presentes em busca de conhecimento. Senhor Presidente, Deputados,
eu volto à tribuna para reforçar e pedir que a Assembleia, assim como
as redes sociais, a mídia em geral, divulgue o projeto, o programa do
NIS. O Maranhão teria, Senhores Deputados e maranhenses, e tem
condições de cadastrar 1,200 milhão famílias no Programa de redução
de taxa de energia elétrica, caso cadastre o NIS, mas hoje,
lamentavelmente, nós não passamos de 700 mil famílias. Caso isso
acontecesse, meu amigo, pastor Alex, lá de Imperatriz, que se faz aqui
presente, da nossa região, Imperatriz também sofre por isso, o Maranhão
deixaria na sua economia, lá na sua base, onde as pessoas recebem
programas sociais, onde as famílias precisam daquele dinheiro básico,
em torno de 200 milhões por ano. É mais do que qualquer empresa no
Maranhão, nos últimos 10 anos, garantiu de investimento para o nosso
Estado, isso anualmente. E lamentamos que até pela desinformação
deixamos de deixar um grande recurso desse no nosso Estado.
Simplesmente o cadastro, se cada família que tem acesso ao NIS chegasse
na companhia distribuidora de energia e dissesse: ‘Olha, aqui está o
meu NIS, eu quero cadastrar, mesmo eu não tendo conta de energia,
mas que transferisse para outro’. Só ali deixaria R$ 200 milhões por
ano no Estado do Maranhão. Isso é bom para quem cadastra, porque
vai ter o desconto já que pagamos entre as cinco maiores e mais altas
tarifas energéticas do Estado, do país. Seria bom para a empresa que se
enquadraria nos requisitos sociais exigidos por grandes empresas, seria
bom para o Estado e para a microeconomia, que esse recurso também
movimentaria dentro do nosso Estado. E lamentavelmente, por falta
de informação, deixamos de contribuir de maneira efetiva e de maneira
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prática que esse dinheiro circularia todos os meses no Estado. E venho
aqui fazer este apelo para que cada Deputado, para que cada pessoa,
cada estudante possa ser um porta-voz de dizer dos nossos direitos,
principalmente dos alunos de Direito. De dizer que você é carente,
mas você não tem conta de energia, cadastre o seu NIS para que você
possa ter acesso a tarifa social. E em alguns casos as contas de energia
diminuiriam em até 65%. São índices oficiais vindo de ontem da
Companhia Energética do Maranhão. E em alguns municípios começa
hoje o cadastro para que as famílias possam ter acesso. E para que isso
aconteça de maneira mais efetiva venho aqui que vou propor, ainda
esta semana, um projeto de lei para que as pessoas se matriculem no
sistema de ensino público do estado do Maranhão, apresente o NIS e
a conta de energia. Porque isso é bom para a economia do Estado, isso
é bom para o Estado do Maranhão, isso é bom para as famílias que têm
o acesso ao NIS. O NIS é o número de identificação social, um milhão
e duzentas mil famílias têm acesso a isso. São critérios simples. Assim
como os critérios também de pessoas que têm ali dentro de sua casa
uma pessoa em estado terminal e tem uma UTI ali pronta na sua casa.
Assim também como os indígenas ou então os quilombolas também
que consomem até 60 kW de energia. Peço que a Assembleia faça na
sua mídia, que é muito eficiente, faça essa divulgação, que leve para
todo o Estado essa informação, porque é por falta de informação que
padecemos. Ouço o Deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (aparte) -
Deputado Rildo Amaral, parabenizo V. Ex.ª por trazer mais uma vez
essa temática aqui para a Assembleia. De fato, é muito importante
divulgarmos os direitos que as pessoas têm. Aqui nós trabalhamos
muito para poder garantir novos direitos, mas é importante também
fazer com que as pessoas tenham conhecimento dessas garantias e
possam reduzir o seu custo de vida. Infelizmente hoje estamos
passando por um momento extremamente complexo, nós percebemos,
como denunciei agora há pouco, vários postos de combustíveis com o
valor de R$ 4,39. Uma semelhança muito grande, apesar de postos
localizados em locais diferentes, com custos operacionais diferentes,
não podemos aqui ser irresponsáveis de afirmar que há cartel, porque
cartel não é só postos com preços semelhantes, mas precisa haver ali a
combinação entre eles para destruir ou minimizar a livre concorrência,
ampla concorrência, mas é importante destacar também que há uma
onerosidade ao consumidor, à dona de casa no que pertine à energia
elétrica. Estamos passando por um período de bandeira tarifária
vermelha, ou seja, estamos pagando a energia elétrica bem mais caro, e
fazer com que as pessoas tenham ciência desse direito e que não é
muito difícil ter acesso a esse direito, é fundamental. Por isso, parabenizo
V. Exa., por toda essa explanação, amanhã, estarei em Brasília debatendo
com os parlamentares federais, a ilógica proposta da Annel de taxar o
sol, de cobrar uma taxa de sessenta e três por cento, imposto para
aqueles que estão contribuindo para uma energia limpa, ao contrário
do que acontece nos outros países em que se incentiva a utilização de
energia limpa, que é a energia solar, aqui em nosso país, infelizmente,
a Annel - Agência Reguladora, mais uma vez, quer onerar o consumidor.
Portanto, parabenizo V. Exa. pela iniciativa e conte comigo, conte com
o meu total apoio também nesse Projeto de Lei, parabéns!

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL - Eu que
agradeço, Deputado Duarte, e reforço que muito pelo contrário, é
muito fácil, primeiro é até a vontade de ir até um posto da empresa
distribuidora de energia, a segunda é levar o número do NIS, e dizer que
quer ter o benefício, e isso inclusive altera as tarifas para os demais
maranhenses que pagam energia, porque é baseado nesses índices que
se calcula o valor por cada estado, e como nós estamos bem aquém dos
cinquenta por cento dos maranhenses que têm direito, nós precisamos
realmente trazer esse benefício, de maneira gratuita, de maneira que
jogaria na economia maranhense mais de 10 milhões, por mês, em
torno de 15 milhões por mês, de maneira muito efetiva e principalmente
na microeconomia porque são pessoas que estão ali no dia a dia que
têm direito a algum benefício social. Eu agradeço e peço que inclusive

a mídia desta Casa seja bem benevolente e ajude a divulgar os direitos
que são de todos, em especial, do maranhense que padece por falta de
conhecimento. Ouço o Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Me conceda um aparte, por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Com toda a
certeza, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) – Primeiro, parabenizá-lo pelo discurso, pelo pronunciamento,
e parabenizá-lo por orientar a população, fazer com que a população
tome conhecimento dos seus direitos, tome conhecimento de benefícios
que muitas vezes não chegam até a população, não chegam até às
comunidades, principalmente dos mais pobres, os hipossuficientes,
por falta de informação, por falta de esclarecimento. Então, o nosso
papel parlamentar de auxiliar, de ajudar a população, com certeza,
beneficia, facilita a vida das pessoas. E principalmente o governo do
Estado, muito embora V. EXª seja da base do Governo, e eu jamais iria
utilizar o tempo do aparte para atacar o governo em um aparte a V.
EXª, eu jamais iria fazer isso, mas...

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Eu aceitaria,
porque eu acredito no Parlamento livre.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Mas há uma recomendação é que o governo do Estado pudesse, já que
gasta tanto dinheiro com propaganda, com publicidade, que pudesse
publicizar isso, utilizar os meios de comunicação oficial do estado
para que pudesse publicizar para que as pessoas tomassem
conhecimento, não de forma eleitoreira, mas tomassem conhecimento
dos seus direitos, com certeza, facilitaria muito a vida da população.
Era o que tinha para o momento, mais uma vez, parabenizá-lo pela
luta.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL – Com toda a
certeza, Deputado Wellington, inclusive além do Governo do Estado,
assim como eu pedi auxílio aqui para a divulgação na mídia da
Assembleia, eu digo que é uma obrigação de todos. Todos os Deputados
aqui representam um nicho eleitoral, representam municípios, muitas
vezes lugares esmos que não têm informação, mas têm o acesso a uma
liderança política, um líder de bairro, um líder religioso. E que a gente
seja propagadores de boas informações. E essas boas informações, eu
tenho certeza que, quando se junta a boa vontade do povo maranhense
com a boa vontade dessa Casa, do Governo e principalmente os direitos
que já são garantidos por lei, a gente pode chegar bem mais longe e
diminuir as desigualdades sociais do nosso estado. Era isso por hoje e
um forte abraço.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Gostaria de registrar aqui a presença, a pedido
do Deputado Hélio Soares, do Pastor Alex, da cidade de Imperatriz, da
liderança João Soares, de Turiaçu. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão, Deputado Duarte. Declina. Bloco Parlamentar Democrático
PL/PMN, por oito minutos. Também declina. PSDB, por cinco minutos.
Também declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA – Não há oradores inscritos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DANIELLA TEMA –Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.
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Resumo da Ata da Centésima Trigésima Sétima Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia cinco de novembro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington
do Curso.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio,
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as):  Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza
Hortegal, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Vinícius
Louro e Wendell Lages. A Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão
anterior e do Expediente, que foi encaminhado à publicação e concedeu
a palavra aos (as) Deputados (as) Daniella Tema, Adelmo Soares,
Fernando Pessoa, Wellington do Curso e César Pires. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, a Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, e anunciando que os Projetos de Lei
n°s: 431/19, de autoria do Deputado Ciro Neto e 375/09, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, bem como, o Projeto de Resolução
Legislativa nº 128/19, de autoria do Deputado Roberto Costa, foram
retirados da Ordem do Dia, atendendo a pedido de vistas ao Deputado
César Pires. Em segundo turno, foi aprovado e encaminhado à sanção
governamental o Projeto 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 dá outras providências. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, o Plenário aprovou o Projeto de Lei n° 410/19, de
autoria da Deputada Detinha, que 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, com pareceres favoráveis
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e de
Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; 427/19, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, inclui no Calendário Oficial do Estado
do Maranhão, o Centenário da Igreja Assembleia de Deus do Estado do
Maranhão, com parecer favorável da CCJC. Em primeiro turno
tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Resolução Legislativa
nº 063/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede título
de Cidadã Maranhense à Professora Doutora Kátia Evangelista Régis,
com parecer favorável da CCJC. O Projeto de Lei n° 238/19, de autoria
do Deputado Wendell Lages; o Projeto de Resolução Legislativa nº
086/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá e os Requerimentos
n°s: 614/19, de autoria do Deputado Vinícius Louro e 616/19, de autoria
do Deputado Glalbert Cutrim, foram transferidos devido à ausência
dos respectivos autores. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos
os Requerimentos n°s: 617/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto de Lei nº 246/19,
de sua autoria e 618/19, de autoria da Deputada Doutora Cleide
Coutinho, enviando mensagens de pesar a família do Senhor Sanclé
Campos Lima, falecido em 03 de novembro de 2019. Na forma regimental
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária o Projeto
de Lei nºs: 306/09, de autoria da Deputada Daniella Tema; os
Requerimentos nºs:  619/19, de autoria da Deputada Doutora Helena

Duailibe; 620 e 621/19, de autoria do Deputado Adriano; 622/19, de
autoria da Deputada Doutora Thaíza Hortegal e 623/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente
ouviu-se o Deputado Professor Marco Aurélio. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Rildo Amaral, falou pelo Bloco Parlamentar
Solidariedade/PP. Os Deputados Felipe dos Pneus e Zé Inácio Lula
falaram pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado
Wellington do Curso falou pelo Partido Social da Democracia Brasileira-
PSDB. No Expediente Final não houve oradores inscritos. 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, 06 de
novembro de 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhora Deputada Andreia Martins

Rezende.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto, Doutor
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda,
Edson Araújo, Hélio Soares, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Rigo
Teles, Roberto Costa, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, César Pires, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Thaiza Hortegal, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante,
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e
Zé Inácio Lula. 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 seguinte Expediente:
Medida Provisória nº 299/19 (Mensagem Governamental nº: 090/19),
que altera a Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a
contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do inciso IX do art. 19, da Constituição Estadual; Medida Provisória
nº 300/19 (Mensagem Governamental nº 091/19) que dispõe sobre o
subsídio dos servidores do Subgrupo Atividades de Polícia Civil –
APC, e dá outras providências; Projetos de Lei nºs: 526/19, de autoria
da Deputada Mical Damasceno, que inclui no Calendário Oficial do
Estado do Maranhão o Dia do Músico; 527/19, de autoria da Deputada
Mical Damasceno, que regulamenta o período mínimo de carência nos
estacionamentos no Estado do Maranhão; 528/19, de autoria do
Deputado Doutor Leonardo Sá, que estabelece as diretrizes para a
criação do Programa de promoção, valorização e construção de um
planejamento estratégico visando melhorar qualidade e resultados mais
positivos na política da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
(APAE), no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências;
Requerimento nº 602/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
solicitando a realização de sessão solene em alusão à celebração da
Reforma Protestante no dia 31 de outubro de 2019; Requerimento nº
603/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, para que seja consignado
nos Anais desta Casa  votos de congratulações à população de Icatu,
pela passagem do 405º aniversário do município, a ser comemorado no
dia 26 de outubro, dando-se ciência desta manifestação ao Senhor José
Ribamar Moreira Gonçalves, Prefeito Municipal, e ao Senhor Neto
Costa, Presidente da Câmara Municipal e a todos seus pares; Indicações
nºs: 1396, 1397 e 1398/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao
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Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
que a Secretária de Estado da Mulher, Senhora Ana Mendonça,
disponibilize a “Carreta da Mulher” para os municípios de Formosa
da Serra Negra, Santa Luzia do Paruá e Alto Alegre do Maranhão;
Indicação nº 1399/19, de autoria do Deputado Edson Araújo, a Ministra
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhora Tereza Cristina
Corrêa da Costa Dias,  ao Ministro do Meio Ambiente, Senhor Ricardo
Salles e ao Secretário Nacional de Pesca, Senhor Jorge Seif, solicitando
que seja antecipado o pagamento do seguro-defeso aos pescadores
artesanais prejudicados pelo vazamento de óleo, que atingiu várias
praias do litoral maranhense, conforme expressa a lista expedida pelo
IBAMA, que monitora pontos poluídos pelo produto; Indicação nº
1400/19, de autoria do Deputado Edson Araújo ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino, a Secretaria de Estado da Agricultura,
Pecuária e Pesca, a Senhora Fabiana Vilar Rodrigues e ao  Secretário de
Estado do Meio Ambiente o Senhor Rafael Carvalho Ribeiro,
solicitando gestão junto à Ministra de Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, a senhora Tereza Cristina Corrêa da Costa Dias,  ao
Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles e ao Secretário Nacional
de Pesca, Jorge Seiff, no sentido de que seja antecipado o pagamento
do seguro-defeso aos pescadores artesanais prejudicados pelo
vazamento de óleo, que atingiu praias do litoral maranhense; Indicação
nº 1401/19, de autoria do Deputado Edson Araújo, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando a construção
e alargamento de calçada de passeio na extensão de 1,1 Km, a partir do
início da  Estrada da Pimenta até a Associação do Alto do Calhau, para
tornar a mobilidade urbana um segmento mais seguro à população,
com acessibilidade e mobilidade adequada; Indicação nº 1402/19, de
autoria do Deputado Ariston, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino e ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor
Márcio Honaiser; Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Senhor
Júlio César Mendonça e a Secretária de Estado da Agricultura, Pecuária
e Pesca do Maranhão, Senhora Fabiana Rodrigues, solicitando a
perfuração e instalação de um poço artesiano no Povoado Centro
Grande pertencente ao Município de Axixá; Indicação nº 1403/19, de
autoria do Deputado César Pires, ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a realização de
drenagem pluvial superficial e profunda e a pavimentação da avenida
Pericumã e ruas adjacentes, no bairro Sítio Grande, no município de
Paço do Lumiar; Indicação nº 1404/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino,
solicitando a destinação de uma patrulha agrícola mecanizada composta
por um trator agrícola para o Povoado Bom Sossego, município de
Fortuna; Indicação nº 1405/19, de autoria da Deputada Daniella Tema,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, para que
determine ao Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto, em caráter de urgência,  a pavimentação asfáltica (5 km) no
povoado São José da cidade de Fortuna, tendo em vista o estado de
deterioração das ruas; Indicação nº 1406/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, ao  Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor
Márcio Honaiser, solicitando a implantação de três sistemas
simplificados de abastecimento de água (poços artesianos) na zona
rural do município de Fortuna; Indicação nº 1407/19, de autoria do
Deputado Wendell Lages, ao Governador do Estado do Maranhão,
Senhor Flávio Dino; ao Secretário de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior  e ao Secretário
de Estado de Cultura, Senhor Diego Galdino, solicitando a criação do
Museu do Bumba meu Boi, no Centro Histórico da cidade de São Luís;
Indicação nº 1408/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, ao
Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe Costa Camarão,
solicitando a destinação de Ônibus Escolar para os Municípios de
Coelho Neto, São Bernardo e Anapurus e Indicação nº 1409/19, de
autoria do Deputado Wendell Lages ao Presidente da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão – CAEMA, Senhor Carlos
Rogério Santos Araújo, solicitando a implantação de um Sistema

Simplificado de Abastecimento de Água e Barragens. Concluída a leitura
do expediente pela Primeira Secretária, o Presidente determinou sua
publicação e o encaminhamento das indicações elencadas acima, na
forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a
palavra aos (as) Deputados (as): Edson Araújo, Zito Rolim, Ciro Neto,
Adriano e Rigo Teles. O Deputado Edson Araújo relatou ter
protocolado requerimentos a serem encaminhados a Ministra da
Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Senhora Tereza Cristina; ao
Ministro do Meio Ambiente, Senhor Ricardo Salles; e ao Secretário
Nacional da Pesca e Aquicultura, Senhor Jorge Seif, solicitando a
antecipação do pagamento do benefício previdenciário do Seguro Defeso
aos pescadores artesanais do Estado do Maranhão. O Deputado Zito
Rolim ocupou a tribuna para elogiar o apoio dos Deputados, do Prefeito
de São Luís e do Governador do Estado para a realização da EXPOEMA
e parabenizou o Presidente da FAMEM, Senhor Erlânio Xavier, que
arregimentou grande parte de prefeitos para que fizessem parte do
evento. O Deputado Ciro Neto falou sobre a audiência pública referente
à Frente Parlamentar em Defesa da Eletronorte e Eletrobrás, que reuniu
diversas autoridades para tratar da questão da privatização do setor
elétrico, destacando que a privatização do setor energético compromete
a soberania nacional. O Deputado Adriano reafirmou seu apoio ao
requerimento do Deputado Edson Araújo, em relação aos problemas
no nosso litoral maranhense, subscrevendo-os. Por fim, Deputado
Rigo Teles parabenizou os servidores públicos municipais, estaduais e
federais pela passagem do “Dia do Servidor Público”, destacando que
os servidores são os pilares no desenvolvimento do sistema
organizacional. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
que não havia “quórum” regimental para apreciar a matéria que foi
transferida para a próxima Sessão e submeteu à deliberação da Mesa,
que deferiu, os Requerimentos n°s: 599/19, do Deputado Rildo Amaral,
solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias,
realizadas nos dias 14, 15, 16 e 17 de outubro de 2019,  considerando
que esteve participando da missão empresarial à China, representando
este Poder e 600/19, também do Deputado Rildo Amaral, solicitando
que seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias, realizadas nos
dias 07, 08, 09, 10 e 14 de outubro de 2019, conforme atestado médico.
O requerimento n° 601/2019, de autoria do Deputado Wellington do
Curso, foi transferido devido a ausência do autor. Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Lei
Complementar nº 009/19, de autoria do Poder Judiciário; os Projetos
de Lei nºs 371, 377 e 453/19, todos de autoria do Poder Executivo e os
Requerimentos nºs: 602/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno
e 603/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo. No primeiro horário
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos
e Blocos, o Deputado Duarte Júnior falando pelo Bloco Parlamentar
Unidos pelo Maranhão, destacou Indicações de sua autoria que fez à
Prefeitura de São Luís, ao Governo do Estado e às Secretarias de
Infraestrutura tanto do Estado como do Município, solicitando serviços
de drenagem em São Luís.  As demais agremiações declinaram do tempo
a elas destinado. No Expediente Final não houve oradores inscritos.
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, 24 de outubro
de 2019. Deputado Roberto Costa - Presidente em exercício. Deputada
Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Zito Rolim
- Segundo Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE
DO DIA 31 DE OUTUBRO DE 2019 ÀS 11h30.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, declaro aberta a Sessão Solene convocada por meio do
Requerimento nº 602/2019, de autoria da Senhora que vos fala,
Deputada Mical Damasceno, em alusão à celebração da Reforma
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Protestante. Eu convido para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor
Enos Nogueira Ferreira, Secretário de Estado Extraordinário de Relações
Institucionais, neste ato representando o Governador Flávio Dino. Eu
convido também para compor a Mesa o pastor Spurgeon; pastor Fábio
Leite; pastor Cláudio Froz e pastor Vábio Siqueira. Também o pastor
Dr. Israel Ferreira, Secretário adjunto de Turismo de São Luís. Meus
irmãos em Cristo e amigos Deputados que se fazem presentes aqui,
que eu tenho a alegria de registrar a presença do Deputado Zito Rolim,
Deputado Wendell Lages, Deus abençoe. Eu fico muito feliz com a
presença de V.Exas. e externar a minha alegria da presença aqui honrosa,
de fazer parte desta Sessão, que para nós, evangélicos, é muito
importante. Eu convido agora neste momento para ouvirmos o nosso
irmão em Cristo, o cantor Raimundo Rocha. Nosso irmão em Cristo,
pastor André Israel e convido aqui para compor a Mesa. Ele é pastor
da Igreja Batista do Olho D’Água e diretor da Escola Batista. Vamos
dar uma salva de palmas para o nosso pastor. Meus queridos, eu quero
aqui, de coração, agradecer a todos os nossos irmãos e irmãs que vieram
celebrar conosco esse dia memorável, aqui, nesta Casa. Eu sei que esse
horário é um horário muito difícil, mas vejo, aqui, pela graça de Deus,
irmãos que vieram de longe, como de Raposa, que o pastor Assis
mandou uma comitiva de pastores. De já, eu quero agradecer a todos
os nossos irmãos, nossa irmã Fátima Sales, irmã Dijé, todos os irmãos
que trouxeram caravanas para cá. Deus abençoe a cada um. A missionária
Conceição, que está aqui, a primeira dama do nosso Estado, a esposa
do meu pai, pastor Pedro Damasceno, minha irmã caçula, Razalan
também, que está aqui e, assim, todos os nossos irmãos em Cristo. Eu
estou muito feliz em vê-los aqui. Neste momento, eu quero conceder a
palavra para o pastor Vábio, três minutos, meu pastor.

O SENHOR PASTOR VÁBIO SIQUEIRA - Eu quero, neste
momento, nesta oportunidade especial, desejar a todos um bom dia,
também cumprimentá-los na paz do Senhor. Consideramos esse
momento um momento oportuno, especial. E queremos nesta
oportunidade louvar a Deus pela a vida da Deputada Mical Damasceno,
pela iniciativa tomada por ela em trazer à memória o dia de trinta e um
de outubro, um dia em que muitos comemoram o Dia das bruxas e
outras coisas. Nós, no entanto, celebramos a Deus por compreender
que o dia de hoje é memorável, é importante, é especial para o meio
evangélico. Eu quero ler o texto que é conhecido como texto da reforma
que se encontra em Romanos, Carta de Paulo aos Romanos, capítulo
de número 1, versículo de número 1, diz assim: “Porque nEle a justiça
de Deus é relevada de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela
fé”. Martinho Lutero, ao ler a Bíblia e deparar-se com esse texto, foi
motivado, movido, conduzido pelo Espírito Santo, recebera a revelação
de Deus, a iluminação do Espírito para compreender a importância do
retorno à palavra. A proposta de Martinho Lutero não era romper com
a igreja, na verdade a proposta era trazer a igreja de volta à palavra,
trazer a palavra ao lugar que lhe é propício, que é o púlpito, e a partir
daí, a partir desse texto, ele decidiu lutar por uma reforma que ficou
conhecida como a Reforma Protestante. Então, louvamos a Deus pela
oportunidade. Óbvio que o Martinho não foi o único, houve os pré-
reformadores, aqueles que vieram antes dele, aqueles que lutaram, que
se empenharam, por exemplo, o Zinzendorf, Zwinglio e outros mais
que se empenharam pela causa. Louvamos ao Senhor, louvamos a
Deus pela oportunidade, pela reforma que aconteceu e aqui estamos,
no dia de hoje, celebrando a Deus por 502 anos de reforma. Eu quero
parabenizar a nossa Deputada pela iniciativa e rogar a Deus que continue
a abençoando de forma especial. E os presentes aqui, que todos nós
possamos aproveitar a oportunidade e tributar louvor a Deus por esta
bênção que Ele nos concedeu. Muito obrigado pela oportunidade.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Amém! Glória a Deus! Eu convido o cantor
Raimundo Rocha para sentar aqui mais perto e os nossos irmãos aqui,
temos muitas cadeiras aqui, os que estão sentados lá atrás podem vir
aqui para frente, há várias cadeiras vazias. Eu peço com carinho que
venham sentar-se aqui na frente, pode ser? Temos várias cadeiras aqui

desse outro lado. Neste momento, nós ouviremos também nosso pastor
Fábio Leite, que canta divinamente bem pelo favor de Deus. Com a
palavra, o nosso querido pastor Spurgeon Damasceno. Para quem não
sabe, o Pastor Spurgeon é meu irmão.

O SENHOR PASTOR SPURGEON DAMASCENO -
Queridos, gostaria de saudar a todos com a Paz do Senhor e saudar a
distinta Mesa e todos os demais Deputados na pessoa da Deputada
estadual Mical Damasceno, minha irmã, e a todos os Pastores na pessoa
do Pastor Enos Henrique, Secretário de Governo de Relações
Institucionais. Quero registrar aqui a nossa gratidão a Deus, de alegria
em poder participar deste momento que sem sombra de dúvida é um
momento histórico, um momento marcante para todos nós,
especialmente evangélicos no nosso Estado, que a Assembleia
Legislativa aqui representada pelos nobres Deputados que aqui estão
presentes, celebra a Deus, celebra e realiza esta Sessão Solene dos 502
anos da Reforma Protestante. Já foi mencionado pelos Pastores que
me antecederam. Foi um momento histórico, um momento marcante,
pois há anos 502 anos, nesta data, em 1517, o monge Martinho Lutero
afixou à porta da igreja, em Wittenberg, 95 Teses. Essas Teses são mais
do que discordâncias doutrinárias, são, sobretudo, reflexos não só para
a igreja, mas para toda a sociedade. Pois aquelas Teses falam muito
mais sobre liberdade de consciência, liberdade de expressão da fé,
liberdade para poder pensar, liberdade para poder ter acesso à Bíblia e
interpretar a Bíblia e poder ter acesso a informação e direito a exercer
a sua expressão de fé. Não foi fácil chegar até aqui, até esta celebração,
pois aquele dia de Martinho Lutero foi tão somente o início de toda
uma caminhada, de toda uma trajetória, mas foram muitos os que
foram mártires dessa causa. No Brasil, da mesma forma, em nosso
estado, da mesma forma, no Brasil, por exemplo, os primeiros pastores
que fizeram culto em terras brasileiras não podiam fazer em terra firme
e fizeram em um barco e mesmo assim ao chegarem foram condenados
à morte, e foram mortos pelo crime de cultuar a Deus, de realizar um
culto a Deus, de expressar a sua fé. Tempo se passou, Deus foi abrindo
as portas, por meio de legisladores, como os senhores, que aqui estão
nesta Casa, para poder dar direito ao povo de Deus, para pensar e para
poder exercer o livre direito à sua fé. Até pouco tempo atrás, por
exemplo, até próxima a era Vargas, a Mical não poderia exercer sequer
um cargo público porque não poderia um protestante ser candidato a
cargo eletivo, mas Deus levantou homens e mulheres que encamparam
esta causa e por meio dos legisladores, mudaram as leis, mudaram as
formas e hoje nós estamos aqui na Casa do Povo Maranhense celebrando
a Deus pelos 502 anos da Reforma Protestante. Deus está nessa causa,
Deus está nessa obra e vem abrindo as portas e tem continuado a abrir
as portas e isso é motivo para glorificarmos a Deus e exaltar a Ele. Que
Deus em Cristo possa abençoar a cada um nessa manhã, em nome de
Jesus, muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Eu quero registrar a presença da equipe da
SRI, Secretário-adjunto Da Hora, nosso irmão em Cristo. Deus o
abençoe; os assessores Diácono Emerson e também Marcos Japi. Deus
abençoe também. Neste momento, louvor com nosso irmão Marco
Aurélio, cantor e intérprete também. Nosso irmão em Cristo e meu
sobrinho Taylon Vinícius, louvando a Deus com um hino. Nós vamos
ouvir o nosso cantor com mais um hino, o cantor Raimundo Rocha.
Presidente do Instituto Pantera da Polícia Militar, Guimarães Júnior,
também nosso irmão Guimarães Júnior, Missionário Moisés Louzeiro
e a Missionária Susilene. Tem o Missionário também Marco Aurélio.
Eu quero aqui também dá a palavra para o nosso irmão Pastor André
Israel, da igreja Batista, três minutos, meu pastor.

O SENHOR PASTOR ANDRÉ ISRAEL – Bom dia a todos. É
uma alegria muito grande poder participar deste momento. Confesso
que é uma honra que eu não esperava. Confesso que eu estou muito
feliz de representar aqui não só o Colégio Batista Daniel de La Touche,
que tem uma história de 62 anos na cidade e que inclusive abençoa
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alguns integrantes da Mesa, mas eu fico feliz de encontrar ex-alunos,
porque ex-alunos são sempre amigos. Vocês podem perceber também
que eu não tenho muitas regras parlamentares, até peço desculpas por
não cumprimentar a Deputada, cumprimento a Mesa também
corrigindo. Também estou muito feliz de participar deste momento e
fico mais feliz ainda de saber que o colégio, que eu tenho o privilégio
hoje de dirigir, faz parte da história de todos vocês e, de alguma forma,
da sociedade, o que é uma grande responsabilidade. Quero comemorar
porque todos sabem aqui que o Colégio Batista nasce com essa visão
do protestantismo porque a ideia era justamente educar aqueles que
não tinham acesso à informação para poderem ler a Bíblia e se libertar
daquele julgo e daquele domínio do clero. Então, os leigos passaram a
aprender a ler e a escrever, e a história do Batista se mistura a isso,
porque ele nasce com essa ideia quando, há 62 anos, missionários
americanos vieram para cá numa região com poucos recursos de educação,
e aí monta-se um colégio para educar a sociedade maranhense a ler e
assim poder conhecer a Bíblia. Então, muito mais do que um colégio, e
eu fico feliz de participar hoje dessa comemoração porque tem tudo a
ver o Colégio Batista Daniel de La Touche com a proposta de
comemorar o dia 31 de outubro, que é o Dia da Reforma Protestante,
porque nós fazemos essa história, nós ensinamos ali a ler e a escrever,
mas nós ensinamos os princípios e os valores de Deus. Então, o que eu
peço é a oração dos irmãos para continuar essa história. Para finalizar
aqui o meu tempo, eu não estou marcando, mas eu vou finalizar revelando
que nós estamos agora expandindo mais uma unidade na Cohama, pois
uma história de 62 anos precisa continuar. Eu vou passar, mas essa
história precisa continuar até Jesus voltar. Ele faz parte do Ministério
e eu digo sempre do Ministério de Jesus, porque a gente prega ali o
evangelho por meio da educação. Então, fica aqui o meu muito obrigado
pela participação, pelos minutos de palavra aqui, estou imensamente
grato à Mesa, deputada, a todos que me convidaram. Hoje estou tendo
o privilégio de reencontrar inclusive o Pastor Fábio, que também conhecia
da época até da RTM, que teve a audácia e a coragem de levar Russell
Shedd para lá e a gente teve o privilégio de compartilhar um pouco da
palavra. Aos irmãos também que aqui puderam me ouvir, muito
obrigado, continuem orando pelo colégio e vamos continuar fazendo
história. Que com o Colégio Batista a gente possa comemorar mais
dias como este. Que Deus abençoe a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Glória a Deus! Vamos ouvir agora o nosso
irmão Taylon Damasceno. Amém. Glória a Deus. Eu quero registrar a
presença do missionário Osiel. Deus o abençoe. Também do missionário
Marco Aurélio. Levante aí, homem de Deus. Nunca vou esquecer uma
vez que tive um problema no trânsito e ele foi lá me defender com
unhas e dentes, está guardado e registrado no meu coração. Quando vê
uma pessoa desprotegida sempre tem um servo do Senhor que Deus
levanta. Receba o meu carinho e a minha consideração, ouviu
missionário? Eu devo uma visita a sua área. Pastor Edvaldo também,
campo do São Luís. Cadê o nosso Pastor? Meu Pastor, obrigada pela
sua honrosa presença. Agora vamos ouvir uma fala aqui com o nosso
irmão, Secretário, representando o nosso Governador, Pastor Enos,
por três minutinhos.

O SENHOR SECRETÁRIO ENOS NOGUEIRA - Querida
Deputada Mical Damasceno, uma alegria poder saudá-la nesta manhã
nesta Sessão Solene que comemora os 502 anos da Reforma Protestante.
Também quero saudar os demais componentes da Mesa, Pastor Vábio,
Pastor Fábio, Pastor Cláudio Froz, Pastor André, homens de Deus que
aqui representam todos os demais que estão aqui embaixo, representam
à altura aqui na Mesa, também o Secretário Adjunto de Turismo, Israel
Ferreira, que também é meu irmão, nós queremos saudar a todos os
irmãos, irmãs, pastores, missionários, missionárias, que aqui estão
presentes, demais irmãos e funcionários aqui da Assembleia, servidores
da Casa, senhores representantes da imprensa. É uma alegria para nós,
nesta manhã, já entrando pela tarde, estar aqui representando o

Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino, nesta Sessão
Solene, que comemora o Dia da Reforma Protestante, sabemos muito
bem que uma das características do estado brasileiro, é a laicidade, o
estado é laico, entretanto, o povo e as autoridades têm pela Constituição
liberdade de exercer a sua fé e o povo brasileiro, assim como o povo
maranhense, na sua grande maioria, é cristã, alguns cristãos católicos,
outros cristãos evangélicos e outros segmentos, mas todos são
representados, são respeitados , mas, nesta manhã, especificamente, a
comemoração traz à memória aquilo que já foi falado aqui as 95 teses
que foram afixadas por Martinho Lutero, lá em Wittenberg, que trazem
na sua essência cinco pilares que foram expressados aqui de uma forma
ou de outra. Martinho Lutero trouxe à memória que a fé cristã deve ser
a base, um dos pilares, quando ele traz a afirmação de que somente a fé
pode nos conduzir a Deus, ela é um dos pilares da nossa vida cristã,
quando ele também fala somente a Escritura é a base, é a verdade que
pode conduzir o homem a Deus, quando ele afirma somente Cristo é o
Salvador, o Senhor, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao
pai senão por Ele, quando ele afirma que somente a graça de Deus que
se revelou em Cristo Jesus, pode, de fato, de verdade, trazer a salvação
à humanidade. E eu deixei aqui, por último, só lhe deu glória a Deus,
somente a glória porque só Ele merece toda a glória, toda a honra e todo
louvor. Esses são só cinco pilares da Reforma Protestante, que é uma
manifestação de retorno do Cristianismo ao que foi vivenciado e
ensinado por Cristo, lá no tempo da Igreja primitiva. E eu quero aqui,
Deputada Mical, externar o nosso agradecimento pela proposição e
trazer neste dia a lembrança, a memória, inclusive, aqui nesta Casa, que
representa o povo do Estado do Maranhão, deste grande movimento
da história do Cristianismo, que foi a Reforma Protestante. E aqui tão
bem representado pelos, senhores e senhoras, que aqui estão, portanto,
o Governo do Estado, também reconhece o valor, a importância desse
seguimento, tanto que nós temos, na estrutura do Governo, dois
pastores, eu, Pastor Enos Ferreira, e o Pastor Porto, que nós estamos
compondo o primeiro escalão do Governo, e tantos outros evangélicos
que estão espalhados em vários órgãos e em várias instâncias do
Governo, também o trabalho dos capelães. Aqui está o Pastor Fábio
Leite, que é um dos tais, tanto pastores quanto padres, que muito bem
fazem o trabalho significativo no meio das corporações militares e
civis do nosso estado, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia
Civil e também no sistema penitenciário. Esse é o reconhecimento de
que o Cristianismo tem uma importância muito grande e por isso o
Governador do Estado não permitiu que passasse esse dia aqui nessa
sessão sem que viesse um representante, apesar de ele não poder estar.
Mas aqui estou eu para prestar a minha solidariedade e dizer, Deputada
Mical, que V. Ex.ª está de parabéns. Muito obrigado. Que Deus abençoe
a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Glória a Deus! Eu quero registrar também
a presença do Pastor James; Deus abençoe. Ele é do Instituto de Pastores
e Obreiros Esperança Cultural do Maranhão. Também o irmão Júnior
Nazaré, de Santa Clara; Deus o abençoe, irmão Júnior. Eu quero registrar
também a presença do nosso irmão, esposo da minha assessora Vanessa
Borges, o irmão Miguel, Deus o abençoe. Estou muito feliz aqui com
sua presença, meu querido. Vamos ouvir mais um louvor com nosso
cantor Marco Aurélio e, depois, em seguida, o nosso Pastor Cláudio
Froz. Ele é coordenador do Movimento Pró-Família, Deus abençoe.
Registrar a presença do meu amigo Joeliton, que sempre nos dá apoio
aqui e nos ajuda nos nossos movimentos. Deus abençoe, viu, meu
querido. Ele vende uns produtos, uns cafés que têm repercutido bastante
no meio do colegiado dos pastores da nossa convenção. Deus abençoe,
agora vamos ouvir a palavra, com o nosso pastor Claudio Froes,
coordenador do movimento pró-família.

O SENHOR PASTOR CLÁUDIO FROZ – Meus queridos
irmãos, amigos presentes nesta sessão solene. Quero saudar a todos
com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudar a Mesa, na
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pessoa da Deputada Mical Damasceno, é um privilégio estar aqui.
Quero agradecer pelo convite também à Mesa na pessoa dos pastores
que estão aqui: pastor Fábio Leite, pastor Enos, pastor Spurgeon,
Israel Ferreira, também meu amigo André Israel, diretor geral do Colégio
Batista em São Luís, que tem dado à sociedade ludovicense e maranhense
um grande legado com o trabalho que tem desenvolvido. A Mesa aqui
está composta pelo menos por três ex-alunos e um ex-funcionário do
Colégio Batista, olha que só que benção, então que Deus continue
abençoando o Colégio Batista. Eu estava comentando aqui, com a
permissão do diretor, que pela primeira vez na história do Colégio
Batista, vai ter uma diretora de unidade assembleiana, no próximo ano,
eu só não vou dizer o nome dela. Muito bem, queridos, eu quero
parabenizar a todos nós por este dia especial que se comemora o Dia
da Reforma Protestante. Quero aproveitar e fazer um link com o que já
foi falado para parabenizar a Deputada Mical pelo trabalho que a esse
pouco tempo ela tem desenvolvido, muito especialmente com a família.
Eu não poderia sair daqui sendo coordenador de um movimento pró-
família, e como alguns daqui me conhece como ministrante para família
e casais, de dizer que, Deputada, você está no caminho certo. Defender
a família e os episódios que esta Casa já viu acontecer quando ela
levantou a bandeira da família aqui e muitos se levantaram contra. Você
está no caminho certo, Deus continue abençoando e levante mesmo a
bandeira da família. O que aconteceu há 502 anos foi um grito de
libertação. O que aconteceu com esses pilares que foram aqui citados
pelo pastor Enos, foi um grito de libertação para as famílias. O antigo
sistema que deixava de empregar aquilo que era o melhor para as famílias,
que eram as escrituras, que é a base, o manual para as famílias e esse
grito que foi dado por Martinho Lutero, depois condensado nesses
pelo menos 5 pilares que formam a base da reforma e entre elas somente
as escrituras, e somente as escrituras é um manual das famílias que
estamos precisando relembrar esses pilares cada dia, para o bem da
família. As escrituras sagradas, sem dúvida, é esse manual que as famílias
estão precisando cada dia inserir no seu dia a dia. Aliás, as escrituras
sagradas têm ensinamento para todos nós, exercendo os nossos papéis
dentro da família como pai, como mãe, como filhos e qualquer que seja
o papel que você exerce na família. Enquanto aquele sistema antigo
prendia as pessoas da leitura, do conhecimento das sagradas escrituras
e por isso as famílias estavam sem conhecimento do que é de fato uma
família, então a reforma veio trazer essa liberdade. Somente as
escrituras, somente as escrituras é o manual da família. Também um
outro pilar importante é o pilar de que somente a fé, somente a fé.
Estamos precisando hoje de uma reforma nas famílias ou relembrar
isso que nós temos uma fé, que a fé em Cristo Jesus, que é um outro
pilar, somente Cristo é o mediador onde não precisamos, é o que
nossas famílias estão precisando nos dias de hoje. Nós precisamos
reconhecer cada dia mais Cristo como o Senhor das nossas famílias,
como o Senhor dos nossos lares, das nossas casas para que a família vá
bem. E a falta exatamente desses pilares das escrituras, da fé, de Cristo
no lar, nas casas que as famílias estão tão desconstruídas nos dias de
hoje. E um outro pilar é somente a graça. É a graça a ponte que nos une,
a graça é o meio que nós temos, a salvação é pela graça. Nossas famílias
hoje vivem pela graça. Louvado seja o nome do Senhor! É pela graça. E
além disso, nós temos o último pilar, que é somente a glória, somente
a glória ao Senhor. As famílias foram feitas para a glória de Deus. E
glorificamos a Deus na nossa família quando reconhecemos Cristo
como salvador. Quando andamos pela fé ou vivemos pela fé e quando
temos as escrituras como a base e todos nós fomos feitos para a glória
de Deus. E as nossas famílias glorificam a Deus quando nós observamos
as escrituras e fazemos, de fato, aquilo que as Escrituras querem que a
nossa família seja: um centro de proteção, seja um centro de harmonia
e de paz para a sociedade. Se tivermos as famílias que obedeçam esses
pilares da reforma, nós teremos uma família abençoada e,
consequentemente, uma sociedade melhor ainda. Louvado seja o nome
do Senhor! Parabéns, Deputada, continue levantando a bandeira da
família nesta Casa, no Estado do Maranhão e eu quero dizer que você
tem um aliado. Aqui, um movimento nesse Estado, que é o Movimento

Pró-Família para dar as mãos e dizer que nós temos que glorificar a
Deus com a nossa família e levantando a bandeira da palavra de Deus,
dentro do lar, dentro da casa e na sociedade. Muito obrigado. Deus
continue abençoando a todos!

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Meus irmãos, eu gostaria de dar também
um tempo para nosso amigo Deputado Zito Rolim. Zito Rolim hoje é
deputado estadual, já foi prefeito da cidade de Codó, e o que sempre a
gente tem notícia que é uma pessoa onde o povo evangélico tem vez, é
uma pessoa que dá a vez a nossos irmãos evangélicos. Essa semana
mesmo, eu estive com a missionária, esposa de um pastor e relatou
muito sobre o caráter, sobre a honradez deste homem. Que Deus
abençoe, e estando até agora até este momento aqui junto conosco
prestigiando este momento para nós é uma alegria. Então, não poderia
deixar de dar um momento para nosso amigo.

O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM – Bom dia a todas
e a todos. Cumprimento, em nome da deputada Mical, todos os
componentes da Mesa. Eu quero cumprimentar todos evangélicos ou
não que aqui se encontram nesse momento importante, em comemoram-
se os 502 anos da Reforma Protestante. Fico muito feliz por me ser
concedida esta oportunidade para estar compartilhando com vocês
deste momento muito importante. Eu falava agora há pouco com o
companheiro que estava ali ao meu lado da importância do colégio
Batista, o grande trabalho educacional que tem promovido não só no
Maranhão. E falava para ele que o Colégio Batista, lá em Codó, também
é uma referência, um colégio muito bem estruturado, que tem contribuído
muito com a educação do nosso município, assim como do Maranhão.
E este momento, deputada, é importante, o reconhecimento de que a
família é realmente a base de tudo. E esta bandeira que a senhora
levantou aqui, na Assembleia, sei que não veio só para cá; já é uma
constante na sua vida. E todos nós sabemos que onde não existe uma
organização, um alinhamento na família, nada prospera. Portanto eu
me sinto muito feliz em participar desta oportunidade e parabenizar,
primeiramente, a senhora por trazer a esta Casa este reconhecimento
em homenagear todos nessa oportunidade. Portanto eu quero
parabenizar a todos. Muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO - Nós vamos fazer uma oração. Nós vamos
ficar de pé agora, neste momento, agradecer a Deus por este momento.
Eu quero que o missionário Marco Aurélio faça essa oração para
agradecer a Deus este momento, e nós vamos encerrar com louvor.
Neste momento que nós vamos encerrar com louvor, nós vamos entregar
o certificado para os nossos irmãos que prestigiam neste momento e
que celebram, nessa Sessão Solene, os 502 anos da Reforma Protestante.
Neste momento que nós vamos encerrar com louvor, nós vamos entregar
o certificado para os nossos irmãos que prestigiam e que celebram,
nesta sessão solene, os 502 anos da Reforma Protestante. Vamos ficar
de pé.

O SENHOR MISSIONÁRIO MARCO AURÉLIO – A todos
e a todas, a minha saudação. Quero agradecer a oportunidade, Deputada
Mical. Vamos orar agradecendo a Deus. Pai, em nome do teu Filho
Jesus Cristo, diante de ti, mais uma vez, nesta manhã, Senhor,
agradecidos por estarmos reunidos, Senhor, para comemorar estes 502
anos, da Reforma Protestante, essa reforma que veio trazer aos nossos
corações o ensino básico para sobrevivermos, Senhor, que é a fé. O
justo, Senhor, viverá pela fé. Por isso os nossos corações estão alegres,
Senhor. Foi o ensinamento que Tu tens nos dado por meio das Escrituras
sagradas. Somos gratos. Muito obrigado, Senhor, por ter levantado,
neste dia, a Deputada Mical para estar, neste ato, relembrando e aqui
todos juntos, em uma só voz, alegres, nesta homenagem, louvando,
adorando, enaltecendo, exaltando e bem dizendo o teu santo e poderoso
nome, porque reconhecemos a tua soberania, sabemos que Tu és o
Deus que nos rege, o Deus que nos conduz, o Deus que nos dá, Senhor,
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a sabedoria para estarmos aqui, neste momento, abrindo as nossas
vozes e adorando o teu santo nome. Muito obrigado. Permaneça conosco
este Espírito Santo que Tu nos deste, Senhor, que ele sempre esteja
manifestando a tua Glória em nossas vidas, que ele sempre esteja nos
direcionando, nos dando entendimento, o conhecimento, Senhor, da
tua Palavra, da verdadeira Palavra. Abençoa, Senhor, esta Casa, este
Parlamento, a Assembleia onde reúne os Deputados, Senhor, que regem
as nossas leis. Que tu venhas, Senhor, tocar no coração de cada um
deles e a sensibilidade de sempre estar fazendo o melhor para a
sociedade maranhense lutando, Senhor, por melhorias sempre. Que as
tuas bênçãos estejam sobre todos nós, é o que te pedimos e por fé te
agradecemos, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a
Deus.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
MICAL DAMASCENO – Amém. Neste momento nós vamos louvar
a Deus, continuemos de pé, um hino de gratidão ao Senhor. E após esse
louvor, encerraremos este momento desta Sessão Solene. Também eu
quero dizer aos nossos amados, que tem um coffee break na sala nobre
e os irmãos estão convidados a subir, ou pelo elevador ou pelas escadas,
para saborear esse coffee break. Também vamos aproveitar para entregar
os certificados. Deus abençoe a todos e agradecemos a presença e
declaro encerrada a presente Sessão.

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 107/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 989/2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Advogado, Doutor Frei Hugo César
Sousa Oliveira.

Art. 1º - É concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao advogado, Doutor Frei Hugo César Sousa Oliveira.

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 05 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 113/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 990/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” ao Senhor Doutor Marcos
Antônio Barbosa Pacheco.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Terezinha Rego” ao Senhor Doutor Marcos Antônio Barbosa Pacheco,
por conta de seus méritos especiais, e por seus serviços prestados em

prol do desenvolvimento científico, educacional e tecnológico do Estado
do Maranhão.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
da 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 05 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 123/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 991/2019

Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Maria
Aragão” ao Senhor Tenente-Coronel Valtermar
Pinto Ribeiro – “Coronel Ribeiro”.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Maria
Aragão” ao Senhor Tenente-Coronel Valtermar Pinto Ribeiro – “Coronel
Ribeiro”.

Art. 2° - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data
da 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 05 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDRÉIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 128/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 992  /2019

Concede a Medalha de Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto
Rossi.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao Senhor Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi.

Art. 2º - Este Projeto de 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 06 de novembro de 2019.
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Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada

ANDRÉIA MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada
CLEIDE COUTINHO - Segunda Secretária.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
CONJUNTAMENTE COM A COMISSÃO DE SAUDE,
REALIZADA AOS 06 DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO
DE 2019,  ÀS  10 HORAS E 30 MINUTOS,  NO PLENÁRIO
DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”  DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
NETO EVANGELISTA – PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO LULA
RAFAEL LEITOA
FERNANDO PESSOA
CÉSAR PIRES
ANTÔNIO PEREIRA
RICARDO RIOS
DOUTOR YGLÉSIO
FELIPE DOS PNEUS
RILDO AMARAL
ADRIANO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao PROJETO DE LEI  Nº

375/2019   – que ESTABELECE as diretrizes estaduais para as ações
informativas e paliativas sobre a fibromialgia e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: Deputado  ANTÔNIO PEREIRA         .
DECISÃO: APROVADO por unanimidade,  nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
06 de novembro  de 2019.

GLACIMAR MELO FERNANDES
Secretária da CCJC

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 022 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise de mérito do Projeto de Lei Complementar

nº. 001/2019, de autoria do Poder Judiciário, que “Altera a tabela de
vencimento dos cargos extintos a vagar de Depositário, de Distribuidor
e de Escrivão de Serventia Judiciária constante do Anexo Único da Lei
Complementar nº 125, de 15 de julho de 2009.”

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 503/2019).

Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “c”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sobre mérito
financeiro todas as proposições relacionadas com a receita e despesas.

O referido Projeto de Lei possui conteúdo orçamentário, visto
que Altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de
Depositário, Distribuidor e Escrivão de Serventia Judiciária constante
do Anexo Único da Lei Complementar n.º 125, de 15 de julho de 2009,
em busca de resgatar o poder aquisitivo dos servidores do Tribunal.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que as
providências contidas no texto do Projeto de Lei Complementar sob

exame, nos termos das informações orçamentárias, anexas, não
extrapolará despesas com pessoal e encargos sociais em relação ao
limite estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal , como bem
esclarece a  Mensagem que encaminha a propositura de Lei.

Em termos da legislação pertinente às finanças públicas, não
há, pois, objeção relevante à aprovação do Projeto de Lei em análise,
conforme esclarece a Exposição de Motivos que acompanha a
proposição de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opino pela aprovação do presente Projeto de

Lei Complementar, considerando atendidos os pressupostos de
conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira
e orçamentária da proposição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças,

Fiscalização e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei
Complementar nº 001/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 06 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Carlinhos Florêncio
Relator: Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Zé Gentil
Deputado Paulo Neto
Deputado Hélio Soares
Deputado Ciro Neto

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 024/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

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

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 631/2019), com emenda modificativa. Vem agora o Projeto a esta
Comissão para que seja emitido o quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Esclarece o autor da propositura de lei que, a medida tem por
objetivo garantir que pessoas acidentadas atendidas pelo Corpo de
Bombeiros ou pelo Serviço Móvel de Urgência – SAMU, possam
fazer a escolha de serem encaminhadas para hospitais particulares que
sejam contemplados por seus planos de saúde, desde que não prejudique
os primeiros atendimentos e procedimentos necessários para
manutenção da vida dos envolvidos.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei nº 432/2019.
É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação
do Projeto de Lei nº 432 /2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 05 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Antônio Pereira

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 025/2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária

nº 384/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que
“Dispensa a necessidade de carimbos em prescrições, relatórios e
atestados médicos para aquisição de medicamentos nos Estado do
Maranhão e dá outras providências”.

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer
nº 650/2019), na forma de substitutivo. Vem agora o Projeto a esta
Comissão para que seja emitido o quanto ao mérito, nos termos
regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato
legislativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade
e relevância da proposição.

Esclarece o autor da propositura de lei que, a medida visa
diminuir a burocracia para o acesso aos tratamentos de saúde e facilitar
a vida dos cidadãos. A desburocratização do acesso à saúde está entre
as melhores práticas de gestão desenvolvidas pelos Estados.
Especificamente sobre a dispensa de carimbos nos receituários para
aquisição de remédios, há normativas que autorizam esse procedimento,
como a Portaria nº 344/1998 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA, que afirma que, quando os dados estiverem devidamente
impressos ou escritos no receituário, o profissional prescritor poderá
apenas assiná-lo. Assim, não existe qualquer desconformidade entre a
proposição estadual e as diretrizes estabelecidas pelas agências federais
competentes. O que se pretende é evitar que meros transtornos
burocráticos inviabilizem o acesso à medicamentos simples, tomando
o cuidado de manter a necessidade do carimbo para substâncias
classificadas pela ANVISA como entorpecentes e psicotrópicas, pois
os estabelecimentos devem, naturalmente, ter um maior controle sobre
a dispensação de remédios dessa natureza.

 Com relação ao texto da Portaria SVS/MS 344/98, ainda vigente,
refere-se ao Regulamento Técnico sobre Substâncias e Me-dicamentos
sujeitos a Controle Especial, e instrui médicos, dentistas e veterinários
com relação à prescrição de medi-camentos controlados.

Estabelece que quando o objetivo for identificação de
assinaturas, é possível que esta seja feita apenas por meio de escrita do
nome do médico de modo legível, não haven-do qualquer necessidade
de aposição de carimbo. Ou seja, o carimbo é dispensável se o
profissional tomar o cuidado de explicitar o nome na receita.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta
Comissão.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela

aprovação do presente Projeto de Lei nº 384/2019, conforme aprovado
no âmbito d Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação

do Projeto de Lei nº 384/2019, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,

em 05 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Ricardo Rios
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rildo Amaral
Deputado Doutor Yglésio
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