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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/11/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA – SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.11.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1° E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. Nº 698/

2019).

1. PROJETO DE LEI N° 522/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DA
COMERCIALIZAÇÃO, IMPORTAÇÃO E PUBLICIDADE DE
CIGARROS ELETRÔNICOS NO ESTADO DO
MARANHÃO. DEPENDE DE PARECERES DAS COMISSÕES
COMPETENTES.

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

2. PROJETO DE LEI N° 192/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI NO
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO A SEMANA
MARANHENSE DE GASTRONOMIA. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO CÉSAR PIRES.
TRANSFERIDO POR FALTA DE QUORUM REGIMENTAL E
AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

III – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 703/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ARISTON REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA REGISTRADO NOS ANAIS DA CASA,
VOTOS DE CONGRATULAÇÕES À POPULAÇÃO DO
MUNICÍPIO DE SANTA RITA PELO SEU ANIVERSÁRIO DE 58
ANOS, A SER COMEMORADO NO DIA 02 DE DEZEMBRO.
REQUER AINDA QUE DÊ CIÊNCIA AO PREFEITO E AO
PRESIDENTE DA CÂMARA E SEUS PARES.

4. REQUERIMENTO Nº 704/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE RESOLUÇÃO
LEGISLATIVA Nº 164/19, DE SUA AUTORIA, QUE DISPÕE
SOBRE A CONCESSÃO DO TÍTULO DE CIDADÃO
MARANHENSE A GIOVANNI NORMANTON SPINUCCI.

5. REQUERIMENTO Nº 706/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA DISCUTIDO E VOTADO EM
REGIME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO
EXTRAORDINÁRIA A SER REALIZADA LOGO APÓS A
PRESENTE SESSÃO, O PROJETO DE LEI Nº 579/2019, DE
AUTORIA DA MESA DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE O

REAJUSTE DOS SERVIDORES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO.

IV – REQUERIMENTO À DELIBERAÇÃO DA MESA

6. REQUERIMENTO N° 705/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUERENDO
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NO
PERÍODO DE 07 A 17 DE NOVEMBRO, DO CORRENTE ANO,
POR MOTIVO DE TRATAMENTO MÉDICO CONFORME
ATESTADO MÉDICO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 27/11/2019 - QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 580/19, de autoria do Senhor

Deputado Arnaldo Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras
de rodas nas repartições públicas e instituições de ensino públicas e
provadas para uso dos visitantes portadores de deficiência física no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 581/19, de autoria do Senhor
Deputado Arnaldo Melo, que disciplina a promoção, o fomento e o
incentivo do audiovisual no âmbito do Estado do Maranhão, e dá
outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 582/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre o direito à informação da
possibilidade de reconstrução da mama aos pacientes que sofrerem
mutilação decorrente de tratamento de câncer e dá outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 583/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga a afixação de cartazes em hospitais,
casas de saúde e clínicas conveniadas ao SUS, informando da vedação
de cobrança dos procedimentos e dá outras providências.

5. PROJETO DE LEI Nº 584/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe acerca da obrigatoriedade de
informação clara e ostensiva, aos consumidores, da realização de testes
em animais nos produtos comercializados no Estado do Maranhão e
dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 585/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que institui e estabelece diretrizes para a
Política Pública Estadual e Identificação e de Acompanhamento
Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 586/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que obriga as maternidades públicas e privadas
do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do Quadril em todos os
recém-nascidos.

8. PROJETO DE LEI Nº 587/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a obrigatoriedade da
implantação de logística reversa no Estado do Maranhão para
recolhimento dos produtos que especifica e dá outras providências.

9. PROJETO DE LEI Nº 588/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que estabelece a possibilidade de que
maternidades e hospitais públicos e privados do Maranhão ofereçam
orientações e treinamentos para primeiros-socorros, e dá outras
providências.

10. PROJETO DE LEI Nº 589/19, de autoria do Deputado
Duarte Junior, que cria a Política Pública de Incentivo e Educação
Tecnológica para a Terceira Idade, denominada “Terceira Digital”, no
Estado do Maranhão.

11. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 164/
19, de autoria do Senhor Deputado Duarte Junior, que concede o
Título de Cidadão Maranhense a Giovanni Normanton Spinucci.

12. MOÇÃO Nº 053/19, de autoria do Senhor Deputado
Ariston Ribeiro, que envia Moção de Aplausos ao Município de Santa
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Rita pela comemoração do aniversário de 58 anos de emancipação
política.

PRIORIDADE 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 015/19, de

autoria do Ministério Público, que acrescenta dispositivo à Lei
Complementar Nº 86, de 04 de julho de 2005, adequando-a aos termos
do § 2º do art. 98 da Constituição da República.

2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 016/19, de
autoria da Defensoria Pública, que inclui dispositivo a Lei Complementar
Estadual Nº 168 de 19 de novembro de 2014 para destinar percentual
dos valores efetivamente devidos de emolumentos para a Defensoria
Pública do Estado do Maranhão.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 577/19, de autoria da Senhora

Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Vovó Marcolina.

2. PROJETO DE LEI Nº 578/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera de Utilidade Pública o
Instituto Educacional Tia Ana.

3. PROJETO DE LEI Nº 579/19, de autoria da Mesa Diretora,
que dispõe sobre o reajuste do vencimento-base dos Cargos Efetivos
dos Quadros de Pessoal Permanente, do reajuste da remuneração dos
Cargos Comissionados do Quadro de Pessoal Temporário da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 162/19,
de autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Jackson Lago a Senhora Marina Santos Nascimento.

5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 163/19,
de autoria do Senhor Deputado Adriano, que concede a Medalha de
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Sr. Kleber Moreira.

6. MOÇÃO Nº 052/19, de autoria do Senhor Deputado Dr.
Yglésio, que envia Moção de Aplausos, manifestando congratulações à
Maria Tereza Cabral Costa Oliveira, pelo recebimento da medalha
Antonio Rodrigues Vellozo, em comemoração dos 206 anos do Tribunal
de Justiça do Maranhão e pelo reconhecimento dos valorosos serviços
que prestou em favor do Poder Judiciário.

PRIORIDADE 3ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 572/19, de autoria do Poder Executivo,

enviado pela Mensagem Nº 105/19, que dispõe sobre os objetivos e
sobre a redefinição dos limites do Parque Estadual do Bacanga e dá
outras providências.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 568/19, de autoria da Senhora

Deputada Detinha, que estabelece as diretrizes para o Programa de
Apoio às Mulheres com Neoplasia Mamária e Mastectomizadas, no
Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 569/19, de autoria da Senhora
Deputada Detinha, que assegura no âmbito do Estado do Maranhão
atendimento específico aos alunos portadores de deficiência auditiva
(surdos-mudos) e visual, nos cursos preparatórios para concurso
público e pré-vestibular e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 570/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre presença do profissional
administrador nas equipes integrantes das unidades de saúde do
Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 571/19, de autoria do Senhor
Deputado César Pires, que considera de Utilidade Pública a “Associação
Clube de Mães Curva da Liberdade Remanescente de Quilombo do
Povoado Curva de Ascendio do Município de Olinda Nova do Ma”,
com sede e foro no Município de Olinda Nova, no Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 573/19, de autora do Senhor Deputado
Rildo Amaral, denomina como veteranos, os integrantes da Polícia
Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão,
quando da passagem à inatividade.

6. PROJETO DE LEI Nº 574/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, cria a Semana Estadual de Educação e
Conscientização sobre alergia alimentar no Estado do Maranhão.

7. PROJETO DE LEI Nº 575/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, cria a Política Estadual de Amparo e
Assistência à Mulher Vítima de Violência no Estado do Maranhão e dá
outras providências.

8. PROJETO DE LEI Nº 576/19, de autoria do Senhor
Deputado Marco Aurélio, considera de Utilidade Pública a Obra Social
Nossa Senhora da Glória ´Fazenda da Esperança, com sede e foro no
município de Imperatriz, Estado do Maranhão.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 161/19,
de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que concede o título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Osmário Freire Guimarães.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 567/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proibição dos
estabelecimentos que especifica de cobrar mais de um ingresso nos
casos em que, por necessidade especial ou deficiência, o espectador
necessite ocupar mais de um assento.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2019.

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

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

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, a Senhora Segunda Secretária para fazer a
leitura do Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a
leitura do Expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO

DEPUTADO GLALBERT CUTRIM (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 580 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras de rodas
nas repartições públicas e instituições de ensino
públicas e privadas para uso dos visitantes
portadores de deficiência física no Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica obrigatório o oferecimento de cadeiras de rodas
para utilização no local por pessoas com dificuldades de locomoção
em Repartições Públicas e Instituições de Ensino Públicas ou Privadas.

Parágrafo único – A cadeira de rodas destina-se a realizar o
deslocamento do deficiente físico ou de pessoa que estiver
temporariamente impossibilitada de caminhar.

Art. 2º - Para efeito deste Projeto, consideram-se pessoas com
dificuldade de locomoção aqueles que, em razão da idade, saúde, ou
deficiência físico-motora, apesentem obstáculos a circulação a pé,
compreendendo, em especial:

I – Pessoas idosas;
II – Pessoas portadoras de deficiência física permanente ou

temporária;
III – Pessoas de qualquer idade, cujo estado de saúde, não

permita caminhar por longas distancias
Art. 3.º - A exigência prevista nesta Lei aplica-se a todas as

Repartições Públicas e Instituições de Ensino Públicas e Privadas,
devendo as mesmas adequar suas dependências/instalações visando
facilitar o trânsito de pessoas portadoras de deficiência motoras que
necessitem utilizar cadeiras de rodas.

Art. 4.º - As cadeiras de rodas devem ser colocadas à disposição
do público que delas necessite e distribuídas em dependências e locais
apropriados, principalmente nas proximidades do estacionamento de
veículos, nas entradas, e em áreas internas de circulação.

Art. 5.º -   As Repartições Públicas e Instituições de Ensino
Públicas e Privadas deverão afixar em suas dependências internas,
inclusive nas garagens, cartazes ou placas indicativas dos locais onde
as cadeiras de rodas se encontram disponíveis aos usuários, contendo
informação da obrigatoriedade do fornecimento da cadeira de rodas.

Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Este Projeto de Lei trata da obrigatoriedade de cadeira de rodas
nas Repartições Públicas, Instituições de Ensino Públicas e Privadas
para uso dos visitantes portadores de deficiência física. Adquirir cadeiras
de rodas para disponibilizar ao cidadão quando em visita aos órgãos e
instituições publicas e privadas, é uma ação importante que visa garantir
o acesso dos cidadãos aos espações públicos e colaborar na construção
de uma sociedade inclusiva.

Para garantir que o cidadão portador de deficiência ou com
mobilidade reduzida possa ter acesso nesses ambientes devemos
consolidar uma rede de serviços de acessibilidade, que se consegue a
partir da atuação interdisciplinar dos vários setores públicos e
Instituições de ensino públicas e privadas. Nesse contexto, faz-se
necessário também a compra desses equipamentos.

A garantia da acessibilidade é um tema necessário para a
construção da cidadania. O acesso ao meio físico é fundamental para o
cidadão, visto que os lugares de uma cidade, inclusive suas Repartições
Públicas e Instituições Públicas e Privadas são espaços que dever ser
acessíveis a todos.

Portanto, peço o apoio dos colegas parlamentares par a
aprovação do presente projeto    legislativo.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 25 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 581 / 19

Disciplina a promoção, o fomento e o incentivo do
audiovisual no ambito do Estado do Maranhão, e
dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Esta lei disciplina a promoção, o fomento e o incentivo
à cadeia produtiva do audiovisual e o Programa de Desenvolvimento
do Audiovisual Maranhense, tendo a cultura como base.

Art. 2º - A promoção, o fomento e o incentivo ao audiovisual
pela Estado, em todas as suas atividades, serão norteados pelo seguintes
principios:

I – liberdade de expressão e criação artística, vedada qualquer
espécie de censura;

II – inovação e experimentação através de pesquisa de linguagem;
III – pluralidade de culturas e reconhecimento e inclusão da

diferentes identidades culturais;
IV – respeito e estímulo à diversidade cultural, refletindo a

paridade, a igualdade e a identidade de gênero e orientação sexual, raça
e etnia;

V – tranparencia nos processos de seleção dos produtos
incentivados e na destinação dos recursos para o audiovisual;

VI – motivação dos critérios de julgamento, com disposições
claras e parâmetros objetivos;

VII – paridade na composição dos órgãos de julgamento e
seleção, observada a representatividade étnica e racial.

Art. 3.º -  São objetivos desta lei:
I – Estimular a produção audiovisual independente;
II – Estimular a produção audiovisual em todas as regiões de

desenvolvimento do Estado;
III – contribuir para o fortalecimento da cadeia produtiva e dos

arranjos produtivos do setor audiovisual;
IV – Promover a interação da produção audiovisual com as

políticas públicas desenvolvidas pelo Estado, pelos seus municípios e
pela união;

V – Estimular a interação da produção independente com os
setores da exibição, distribuição e difusão de obras audiovisuais;

VI – Promover novos talentos e primeiras obras;
VII – estimular a formação contínua de profissionais do

audiovisual;
VIII – contribuir para a formação de público, especialmente

através do apoio a mostras, festivais de audiovisual, cineclubes, circuitos
de exibição alternativos e outros;

IX – Promover a conservação do patrimônio audiovisual;
X – Garantir e estimular a participação da sociedade civil na

definição da política pública e dos processos seletivos;
XI – promover medidas que garantam as pessoas com

deficiência acessibilidade as obras audiovisuais;
XII – promover e incentivar a paridade de gênero, raça e etnia

na produção audiovisual do Estado;
XIII – estimular e promover o fomento e a difusão da produção

audiovisual popular e da periferia;
XIV – estimular e promover o fomento e a difusão da produção

audiovisual entre os povos indígenas do Estado;
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XV – estimular o empreendedorismo e a formalização na área

de audiovisual;
XVI – estimular os bens e serviços para o desenvolvimento do

setor audiovisual no Estado;
XVII – promover e estimular o desenvolvimento de atividades

relativas a pesquisa, ao pensamento crítico-reflexivo e ao
desenvolvimento acadêmico da área do audiovisual.

Art. 4º -  Compreendem a cadeia produtiva o desenvolvimento
de novas tecnologias, a formação, a pesquisa, a criação, o
desenvolvimento, a produçãol a finalização, a distribuição, a difusão, a
difusão, a divulgação, a exibição, a publicação, a crítica e a preservação
do patrimônio audiovisual.

PARAGRAFO ÚNICO – PARA OS EFEITOS DESTA LEI,
CONSIDERA-SE:

I – Desenvolvimento de obra audiovisual: a criação de roteiros
ou estruturas narrativas, projetos originais ou adaptados como
plataforma de planejamento para a realização das etapas de produção,
finalização e distribuição de uma obra audiovisual em um determinado
formato;

II – Produção: atividades de elaboração, composição,
constituição ou criação de conteúdos audiovisuais em qualquer meio
de suporte para a realização de uma obra audiovisual, desde a fase pré-
produção até a finalização;

III – Finalização: todos os processos relativos a realização da
obra audiovisual após a captação de imagens e sons, até a confecção de
cópias para exibição;

IV – Distribuição: fase de distribuição comercial ou gratuita de
uma obra audiovisual para as salas de cinema, circuito alternativo de
exibição ou quaisquer janelas de exibição disponíveis, incluindo-se as
novas mídias e novos canais de difusão de conteúdo audiovisual,
podendo incluir a feitura de cópias em diversos formatos, concepção e
preparação dos diferentes materiais e peças de divulgação;

V – Difusão: a disponibilização de uma obra audiovisual
garantindo acesso do público ao seu conteúdo;

VI – Exibição: a apresentação de obra audiovisual em ambiente
aberto ou fechado, no qual se realize projeção, exibição ou apresentação
de obra audiovisual, a partir de qualquer suporte ou meio, mediante o
uso de qualquer tecnologia, em caráter publico ou privado, com um
sem finalidade comercial;

VII – Preservação: as ações técnicas voltadas a perpetuação da
obra, seus documentos, textos e artefatos no contexto do patrimônio
audiovisual maranhense;

VIII – Formação: o conjunto de atividades que visam o acesso,
a ampliação ou aprimoramento de conhecimentos, competências,
capacidades, habilidades, atitudes e formas de comportamento exigidos
para o exercício das funções próprias das atividades ligadas a cadeia
produtiva do audiovisual;

IX – Pesquisa: os processos sistemáticos construção do
conhecimento que tem como metas principais gerar novos
conhecimentos, corroborar ou refutar algum conhecimento preexistente,
ou seja, o processo de aprendizagem, tanto do individuo que a realiza
quanto da sociedade na qual esta se desenvolve;

X – Publicação: ato de tornar público, através de preparação e
entrega de um produto acerca do universo audiovisual, em suporte
impresso ou digital, tais como livros, ensaios críticos, artigos, cadernos,
revistas ou websites especializados inéditos.

CAPÍTULO II
DO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO

AUDIOVISUAL MARANHENSE

Art. 5º -  O Programa do Desenvolvimento do Audiovisual
Maranhense – PRODAMA: Centraliza as ações de promoção, fomento
e incentivo à cadeia produtiva do audiovisual pelos orgãos da
administração publica direta e indireta, de direito publico ou privado,

do Estado.
Paragrafo unico – As ações de promoção, fomento e incentivo

deverão contemplar, pelo menos, as etapas de desenvolvimento de
projetos, produção , finalização, distribuição, difusão, formação,
publicação e preservação.

Art. 6º - Cabe ao PRODAMA, garantir amplo acesso ao público
às obras audiovisuais incentivadas, com disponibilização do seu
conteúdo nos equipamentos culturais audiovisuais do Estado.

Art. 7º -  A execução e coordenação da política prevista por
esta lei será de responsabilidade da Secretaria Estadual de Cultura e/ou
outro orgão estadual designado na forma da legislação vigente e das
Secretarias Municipais que respondam por esta área.

Art. 8º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão
a conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 9.º - Integrantes de órgãos colegiadas com função normativa
no PRODAMA poderão apresentar projetos para concorrer aos editais
do audiovisual.

Art. 10.º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Na sociedade contemporânea, o audiovisual está em telefones,
computadores e televisores. Este fato mostra que a comunicação
audiovisual se projetou muito além do cinema, onde nasceu em sua
forma moderna e é, hoje, uma das principais formas de comunicação
social.

O registro da combinação da imagem e do som é destacado
elemento da cultura contemporânea. Dele resulta o desenvolvimento
de numerosas linguagens simbólicas para incontáveis propósitos
sociais. Desse modo, as narrativas audiovisuais auxiliam a definição da
identidade do sujeito contemporâneo e, também, de sua história.

O conjunto de atividade que hoje compõem a cadeia produtiva
audiovisual interagem com diversos setores da economia maranhense.
O Governo do Estado vem ampliando os recursos destinados ao
fomento dessas atividades e cabe, agora, organizar a interação entre o
poder público e o setor econômico para toda a cadeia produtiva seja
contemplada e para que os processos administrativos de seleção
ocorram em conformidade com princípios estabelecidos em lei.

É por estas razões que peço o apoio dos pares na aprovação
deste projeto de lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão” em 25 de novembro de 2019. - ARNALDO MELO -
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 582 / 19

Dispõe sobre o d ireito à  informação da
possibilidade de reconstrução da mama aos
pacientes que sofrerem mutilação decorrente de
tratamento de câncer e dá outras providências.

Art. 1º. Os hospitais, clínicas, consultórios e similares deverão
informar aos pacientes em tratamento de câncer sobre a possibilidade
de reconstrução da mama pelo Sistema Único de Saúde - SUS, conforme
previsão da Lei Federal nº 9.797, de 6 de maio de 1999.

Art. 2º. O direito à informação deverá ser disponibilizado através
de placas, cartazes, informativos, propagandas ou outros meios
contendo dizeres que expressem o direito previsto na Lei Federal nº
9.797, de 1999, de reconstrução mamária nos casos de mastectomia em
decorrência do tratamento de câncer.

Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O direito à vida, assegurado no art. 5°, caput, da Constituição
Federal, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, está
umbilicalmente ligado ao direito à saúde, resguardado no art. 6°, bem
como no art. 196 da Carta, vejamos:

Art. 6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (Grifo nosso)
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. (Grifo nosso)

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos
inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, num
Estado Democrático de Direito como o nosso, reserva especial proteção
à dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal de 1988, atribuiu ao Sistema Único de
Saúde a coordenação e a execução das políticas para proteção e
promoção da saúde no Brasil. Mesmo com a previsão constitucional,
os procedimentos para o adequado funcionamento do Sistema Único
de Saúde (SUS), bem como as atribuições específicas dos órgãos, só
puderam ser concretizadas a partir da elaboração das Leis específicas
da Saúde.

De acordo com a Lei nº. 9.797, estabelecida em 06 de maio de
1999, as mulheres que sofreram mutilação total ou parcial da mama,
decorrente de utilização de técnica de tratamento de câncer, têm direito
à cirurgia plástica reconstrutiva, por meio do SUS.

Em abril de 2013, foi instituída mais uma lei referente a isso. A
Lei nº. 12.802, que modificou a Lei nº. 9.797, dispõe sobre o momento
da reconstrução mamária, determinando que quando existirem condições
técnicas, a reconstrução será efetuada no mesmo tempo cirúrgico.

Assim, havendo indicação médica, toda mulher tem o direito
de realizar a cirurgia de reconstrução de mama durante a intervenção
cirúrgica para tratamento da doença.

Apesar de ter esse direito garantido por Lei, muitas mulheres
desconhecem essa informação, hipótese em que esta proposição faz-
se necessária, a fim de assegurar o inciso XXXIII do artigo 5º da
Constituição Federal de 1988 que disciplina o direito de acesso à
informação, protegendo tanto o acesso às informações de interesse
particular como as de interesse coletivo ou geral, como no presente
caso.

Dessa forma, e à exemplo do que já ocorre no Estado do Paraná,
através da Lei Estadual nº 18.990/2017, este Projeto é fundamental
para resguardar o direito à vida, à saúde e à informação dos cidadãos.
Por essas razões, contamos com o apoio dos pares para aprovação
deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 583 / 19

Obriga a afixação de cartazes em hospitais, casas
de saúd e e clínicas conveniadas ao SUS,
informand o da vedação de cobrança dos
procedimentos e dá outras providências.

Art. 1º. Obriga hospitais, casas de saúde, clínicas e similares
conveniadas ao Sistema Único de Saúde – SUS a afixarem cartazes
informando da vedação de cobrança de procedimentos e da possibilidade
de denúncia do infrator.

Parágrafo único. Os cartazes a que se refere o caput deste
artigo deverão conter os seguintes dizeres: “ATENDIMENTO
GRATUITO PELO SUS. SE HOUVER COBRANÇA, DENUNCIE
– LIGUE 136”.

Art. 2º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

O direito à vida, assegurado no art. 5°, caput, da Constituição
Federal, aos brasileiros e estrangeiros residentes no país, está
umbilicalmente ligado ao direito à saúde, resguardado no art. 6°, bem
como no art. 196 da Carta, vejamos:

Art. 6°- São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho,
a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção
à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados,
na forma desta Constituição. (Grifo nosso)
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção,
proteção e recuperação. (Grifo nosso)

Os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos subjetivos
inalienáveis, constitucionalmente consagrados, cujo primado, num
Estado Democrático de Direito como o nosso, reserva especial proteção
à dignidade da pessoa humana.

A Constituição Federal de 1988, atribuiu ao Sistema Único de
Saúde a coordenação e a execução das políticas para proteção e
promoção da saúde no Brasil. Mesmo com a previsão constitucional,
os procedimentos para o adequado funcionamento do Sistema Único
de Saúde (SUS), bem como as atribuições específicas dos órgãos, só
puderam ser concretizadas a partir da elaboração das Leis específicas
da Saúde.

A Carta Magna estabelece como diretrizes do Sistema Único
de Saúde (i) a descentralização, com direção única em cada esfera de
governo, (ii) o atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e (iii) a
participação da comunidade. Visando garantir tais diretrizes, além da
rede pública de saúde, o SUS realiza convênios com a rede privada
mediante repasses de verbas.

Ocorre que, muitos cidadãos, ao utilizarem a rede privada de
saúde conveniada ao SUS, não sabem e não são informados que não
poderão ser cobrados pelos serviços e procedimentos oferecidos. Esta
situação acaba por vulnerar os usuários, propiciando a cobrança indevida
de procedimentos já custeados pelo sistema público de saúde.

Do mesmo modo, o inciso XXXIII do artigo 5º da Constituição
Federal de 1988 assegurou o direito de acesso à informação, protegendo
tanto o acesso às informações de interesse particular como as de
interesse coletivo ou geral, como no presente caso.

Dessa forma, e à exemplo do que já ocorre no Estado do Paraná,
através da Lei Estadual nº 18.972/2017, este Projeto é fundamental
para resguardar o direito à vida, à saúde e à informação dos cidadãos.
Por essas razões, contamos com o apoio dos pares para aprovação
deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 584 / 19

Dispõe acerca da obrigatoriedade de informação
clara e ostensiva, aos consumidores, da realização
de testes em animais nos produtos comercializados
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º. Os comerciantes, importadores, fabricantes, produtores,
distribuidores que comercializam produtos com a utilização de animais
em testes deverão destacar nas embalagens dos produtos
comercializados no Estado do Maranhão a indicação de tal prática.

§1° A indicativa será confeccionada na própria embalagem ou
fixada de forma ostensiva sobre a embalagem original.

§2° A fixação sobre a embalagem com a descrição da utilização
de animais em testes do produto deverá ser de forma clara e aparente,
de maneira que permita a identificação imediata, bem como fixada na
capa do produto.

Art. 2º. Os produtos comercializados por meio da rede mundial
de computadores e destinados aos consumidores do Estado do
Maranhão deverão indicar no sítio de comércio a utilização de animais
nos testes de seus produtos.

Art. 3º. O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o
infrator, no que couber, às penalidades previstas no art. 56 da Lei
Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do
Consumidor).

Art. 4º. O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 5º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

JUSTIFICATIVA

A propositura do presente Projeto de Lei tem amparo no que
dispõe a Constituição Federal de 1988, a qual atribui competência
concorrente à União, Estados e Distrito Federal para dispor sobre
produção e consumo (artigo 24, inciso V), proteção do meio ambiente
(artigo 24, inciso VI), danos ao consumidor e ao meio ambiente (artigo
24, inciso VIII).

É de notória relevância que o consumidor seja informado acerca
da realização de testes em animais para a produção ou estudo de seus
produtos, atendendo ao direito básico à informação constante no artigo
6º, III do Código de Defesa do Consumidor, sobretudo pela visibilidade
que a causa animal vem ganhando ao longo dos tempos. Vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
III - a informação adequada e clara sobre os diferentes
produtos e serviços, com especificação correta de quantidade,
características, composição, qualidade, tributos incidentes e
preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Na mesma esteira, o artigo 31 do CDC determina que “a oferta
e a apresentação de produtos ou serviços devam assegurar informações
corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre
suas características, quantidade, composição, preço, garantia, prazos
de validade e origem, dentre outros dados, bem como sobre os riscos
que apresentam à saúde e à segurança dos consumidores”.

Tal proposição visa assegurar ao consumidor o direito de optar
por consumir ou não determinado produto que utilizou testes em
animais, isto porque, muitos consumidores não adquiririam determinada
mercadoria se soubessem que animais são submetidos a testes para sua
produção.

Ademais, atualmente, diversas empresas passaram a não
realizar testes em animais, valendo-se dos denominados testes in vitro,
o que nos parece muito mais adequado, já que deste modo é possível
assegurar a proteção aos animais, não expondo-os a determinados
experimentos científicos com finalidade comercial.

Dessa forma, e à exemplo do que já ocorre no Estado do Paraná,
através da Lei Estadual nº 18.649/2015, este Projeto é fundamental
para resguardar o direito à informação e ao meio ambiente equilibrado.
Por essas razões, contamos com o apoio dos pares para aprovação
deste Projeto de Lei.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 22 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR - Deputado
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 585 / 19

Institui e estabelece diretrizes para a Política
Pública Estadual de Identificação e de
Acompanhamento Educacional de Alunos com
Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, e dá outras providências.

Art. 1º A Política Estadual de Identificação e de
Acompanhamento Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de
Ensino do Estado do Maranhão configura-se como um mecanismo
estratégico de enfrentamento dos problemas resultantes de algumas
limitações impostas aos alunos com epilepsia, das desigualdades
educacionais e pedagógicas, para garantia dos direitos de cidadania e
para inclusão e promoção social e educacional destes alunos no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2º O aluno identificado com epilepsia tem o direito de
receber acompanhamento educacional que permita o aprendizado e
convívio escolar em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de
oportunidades com as demais pessoas.

§ 1º As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de
qualquer natureza são obrigadas a garantir ambiente de trabalho acessível
e inclusivo.

§ 2º É vedado o oferecimento de restrição ao acesso a conteúdo
educacional em razão da condição de pessoa com epilepsia, inclusive
nas etapas de aprendizagem, especialmente quando o aluno seja capaz
de desenvolver a atividade.

Art. 3º Constitui objetivo da Política Pública Estadual de
Acompanhamento e Identificação de Alunos com Epilepsia na Rede de
Ensino do Estado do Maranhão promover e garantir condições de
acesso e de permanência em ambiente escolar.

Parágrafo único. A capacitação da comunidade escolar na
identificação e acompanhamento de alunos que tenham diagnóstico de
algum tipo de epilepsia deve preservar a incolumidade psíquica do
aluno e sua imagem perante a comunidade.

Art. 4º São diretrizes da Política Estadual de Identificação e
Acompanhamento de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do
Estado do Maranhão:

I – a adoção de uma atitude receptiva e acolhedora no
atendimento;

II – o desenvolvimento de ações voltadas à preservação da
imagem e da identidade do aluno;

III – a priorização do processo de capacitação de toda a
comunidade escolar para identificação dos tipos de epilepsia;

IV – promoção de mecanismos de acompanhamento educacional
adequado ao grau de epilepsia;

V – promoção de ações que combatam o preconceito em
ambiente escolar, por meio da realização de oficinas temáticas, rodas
de conversa, seminários e palestras;

VI –  realização de parcerias com o Poder Público para
realização de cursos sobre primeiros socorros em caso de crises
convulsivas para toda a comunidade Escolar.

Art. 5º Na implementação da Política de que trata esta Lei,
caberá aos órgãos competentes:

I – priorizar a articulação intersetorial de medidas e políticas
públicas que ofereçam apoio a comunidade escolar com epilepsia;
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II – implementar serviços e programas completos de capacitação

educacional que promovam o adequado acompanhamento de alunos
que apresentem as mais variadas crises de epilepsia;

III – certificar que todas as medidas necessárias para garantir
um ambiente escolar acessível e inclusivo;

IV –  destinar recursos financeiros a todas as unidades escolares
de modo a assegurar que o disposto nesta lei seja implementado.

Art. 6º Ao identificar a existência de aluno diagnosticado com
epilepsia é recomendável que o profissional de educação adote
preferencialmente as seguintes medidas:

I – dar atenção a todos os sinais e sintomas que possam afirmar
ou sugerir a ocorrência de crise epilética, com ou sem convulsão;

II –  utilização correta dos primeiros socorros nos casos em
que o aluno apresentar crise convulsiva;

III – promover a capacitação de todos alunos com o objetivo
de reduzir a estigmatização no meio escolar e manter que exista sempre
alguma pessoa capaz de prestar os primeiros socorros;

IV – adotar meios humanizados que erradiquem o preconceito
para com o aluno com epilepsia;

V – usar linguagem adequada no atendimento de alunos com
epilepsia;

VI – manter informações sobre todo o processo de avaliação,
diagnóstico e tratamento;

VII – utilizar método didático que possibilite a inclusão de
alunos com epilepsia.

Art.7º Esta Lei define o mínimo de especificações e
funcionalidades da Política, de forma que o Poder Executivo
regulamentará a presente lei e estabelecerá os critérios para sua
implementação.

Art. 8º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 9º Revogam-se as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por escopo instituir diretrizes
para a Política Pública Estadual de Identificação e de Acompanhamento
Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão com o objetivo de estabelecer meios que possibilitem aos
professores saber se existem alunos com epilepsia e consequentemente
promoverem um atendimento educacional inclusivo.

A epilepsia é uma das desordens crônicas mais comuns da
infância, sendo que muitas epilepsias infantis caminham para a remissão
das crises quando submetidos a tratamento adequado. Ocorre que em
muitos casos o processo de identificação e diagnóstico da epilepsia
favorece atitudes de exclusão e geralmente restringem a participação
destas crianças em escolas regulares.

Pensando na dificuldade enfrentada por alunos com epilepsia
é que se pensou em promover uma política de identificação e
acompanhamento escolar de modo a dirimir obstáculos ao acesso a
classes regulares e desenvolvimento pedagógico adequado.

Sabe-se que a epilepsia constitui patologia tratável por meio
de medicamentos e outros tipos de tratamento, o que reduz
significativamente a ocorrência de crises e prejuízos

Políticas de identificação e acompanhamento escolar de alunos
que tenham diagnóstico de epilepsia em suas mais variadas formas
podem sim fornecer um melhor amparo e cuidado para com essa
população, o que consequentemente eleva as chances e oportunidades
de crescimento acadêmico, profissional e social, além de viabilizar a
erradicação do preconceito ainda remetido à patologia.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares do presente
Projeto de Lei.

PROJETO DE LEI Nº 586 / 19

Obriga as maternidades públicas e privadas do
Estado do Maranhão a realizarem o Teste do
Quadril em todos os recém-nascidos.

Art. 1º Obriga as maternidades públicas e privadas a realizarem
o Teste do Quadril em todos os recém-nascidos.

§ 1º O Teste do Quadril engloba os seguintes exames:
a) Manobra de Barlow;
b) Manobra de Ortolani.
§ 2º O teste referido no caput deste artigo visa detectar

problemas na região do quadril a fim de evitar que a criança fique com
limitação de movimentos.

Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei.
Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei tem por escopo obrigar as
maternidades públicas e privadas a realizar o “Teste do Quadril”, em
todos os recém-nascidos.

Mesmo que em alguns Estados o teste de quadril em recém-
nascidos esteja fora da lista de exames obrigatórios, a avaliação ainda
na maternidade é muito importante por detectar precocemente
problemas nas articulações, que podem afetar o crescimento da criança.

Os testes mais comuns realizados em recém-nascidos são os
testes do pezinho e da orelhinha. Eles integram a lista de exames
obrigatórios realizados em bebês ainda na maternidade. O teste do
quadril, apesar de pouco conhecido, é simples e pode evitar dificuldades
para andar ou limitações nos movimentos causada por alterações e
luxações no quadril do recém-nascido. Com o diagnóstico precoce,
mais rápido e simples é o tratamento.

No Paraná já existe lei semelhante, aprovada em 2017, Lei
Estadual nº 19.096/2017.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares do presente
Projeto de Lei.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 587 / 19

Estabelece a obrigatoriedade da implantação de
logística reversa no Estado do Maranhão para
recolhimento dos produtos que especifica e dá
outras providências.

Art. 1º Esta Lei articula-se com a Lei Federal nº 12.305 de 02
de agosto de 2010, que dispõe sobre a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Art. 2º São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes dos seguintes produtos e embalagens comercializados no
Estado do Maranhão:

a) Óleo lubrificante usado e contaminado;
b) Baterias chumbo-ácido;
c) Pilhas e Baterias portáteis;
d) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
e) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de

luz mista;
f) Pneus inservíveis;
g) Embalagens de produtos que após o uso pelo consumidor,

independente de sua origem, sejam compostas por plástico, metal,
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vidro, aço, papel, papelão ou embalagens mistas, cartonadas, laminadas
ou multicamadas;

h) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros
produtos cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso,
observadas as regras de gerenciamento de resíduos perigosos previstas
em lei ou regulamento, em normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;

i) Embalagem usada de óleo lubrificante;
j) Óleo Comestível;
k) Medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso e suas

embalagens;
l) Filtros automotivos.
Art. 3º Na implementação e operacionalização de sistemas de

logística reversa poderão ser adotadas soluções integradas que
contemplem desde procedimentos de compra de produtos ou
embalagens usadas, sistemas de reciclagem, atuar em parceria com
cooperativas ou outras formas de associação de catadores, bem como
postos de entrega voluntária de resíduos reutilizáveis e recicláveis,
mediante comprovação por intermédio de Certificados de Reciclagem,
de destinação ou similares.

Parágrafo único. Os responsáveis pelos sistemas de logística
reversa deverão também promover campanhas educativas e de
conscientização pública, bem como os benefícios da devolução dos
mesmos para reciclagem.

Art. 4º Para viabilizar todas as etapas dos sistemas de logística
reversa, no âmbito das responsabilidades compartilhadas:

I - Os consumidores deverão efetuar a devolução após o uso,
aos comerciantes ou distribuidores, dos produtos e das embalagens a
que se referem as alíneas “a” a “l” do art. 2º.

II - Os comerciantes e distribuidores deverão efetuar a devolução
aos fabricantes ou aos importadores dos produtos e embalagens
reunidos ou devolvidos pelos consumidores.

III - Os fabricantes e os importadores darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e às embalagens usadas reunidas
ou devolvidas pelos comerciantes ou distribuidores, sendo o rejeito
encaminhado para a disposição final ambientalmente adequada, na
forma estabelecida pelo órgão competente do Sisnama e pelo plano
estadual de gestão integrada de resíduos sólidos.

Parágrafo Único. Se o titular do serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo
de compromisso firmado com o setor empresarial, encarregar-se de
atividades de responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa dos
produtos e embalagens a que se refere esta lei, as ações do poder
público serão devidamente remuneradas, na forma previamente acordada
entre as partes.

Art. 5º Os sistemas de logística reversa que forem objeto de
Acordo Setorial ou Termos de Compromissos firmados em âmbito
nacional, regional ou estadual, firmados entre o Poder Público e os
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, deverão ser
considerados para fins de atendimento desta lei.

Parágrafo Único. Os participantes dos sistemas de logística
reversa manterão atualizadas e disponíveis ao órgão estadual
competente e a outras autoridades informações completas, com balanço
anual, sobre a realização das ações sob sua responsabilidade.

Art. 6º A demonstração de atendimento desta lei deve ser
condicionante para a emissão ou renovação do Alvará de
Funcionamento.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor após 90 (noventa) dias da data
de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

 JUSTIFICATIVA

A geração excessiva de resíduos é um grande problema no
estado do Maranhão. Uma grande parcela desses resíduos é constituída
por matérias-primas que poderiam estar sendo reinseridas no processo
produtivo, como é o caso dos materiais recicláveis.

A PNRS estabeleceu que fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes detêm a responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, tendo atribuições individuais e
responsabilidade pela coleta, recebimento, reciclagem e destinação
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e rejeitos gerados.

Ademais, a referida lei introduz a logística reversa como
“instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado
por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor
empresarial, para reaproveitamento em seu ciclo ou em outros ciclos
produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada”.

O sistema de logística reversa se tornou obrigatório para as
seguintes cadeias produtivas: agrotóxicos; seus resíduos e embalagens,
pilhas e baterias; pneus; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio, mercúrio e de luz mista;
produtos eletroeletrônicos e seus componentes, e produtos
comercializados em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro.

Este projeto de Lei pretende efetivar a logística reversa no
Estado, de baixo pra cima, em consonância com a política federal. Para
tal, obriga fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes
dos produtos que esta lei se refere, instalados no estado do Maranhão,
a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos e embalagens após o uso pelo consumidor, de
forma independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos, instalando toda a estrutura necessária para
efetivação da logística reversa, no Maranhão.

O setor privado, por meio da responsabilidade compartilhada,
tem a obrigação de recolher e destinar corretamente os resíduos
produzidos. No entanto, na prática isso não acontece em nosso estado,
e quem acaba fazendo são as prefeitura, gerando despesas excessivas
ao erário.

Pelo exposto, peço aprovação aos nobres pares do presente
Projeto de Lei, com a finalidade de garantir um meio ambiente adequado.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 13 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 588 / 19

ESTABELECE A POSSIBILIDADE DE QUE
MATERNIDADES E HOSPITAIS PÚBLICOS E
PRIVADOS DO MARANHÃO OFEREÇAM
ORIENTAÇÕES E TREINAMENTOS PARA
PRIMEIROS-SOCORROS, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º - As maternidades e os hospitais públicos e privados
do Maranhão poderão oferecer, aos pais e responsáveis de recém-
nascidos, orientações e treinamentos para primeiros-socorros, de forma
gratuita, para que sejam capazes de realizar ações que previnam e
combatam engasgamentos, aspiração de corpo estranho e prevenção
de morte súbita.

§ 1º - As orientações serão ministradas antes do recebimento
de alta do recém-nascido e os pais e responsáveis poderão aderir
voluntariamente.

§ 2º - As orientações e treinamentos de que trata caput deste
artigo poderão ser realizadas individual ou coletivamente, com formação
de turmas de pais ou responsáveis pelos recém-nascidos.

Art. 2º - Caso ofereçam as orientações, as maternidades e os
hospitais deverão afixar, em local de grande visibilidade, informativo
que comunique aos pais e responsáveis a oferta do treinamento.
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Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel

Beckman” em São Luís, 25 de novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa estabelece a possibilidade de que maternidades e hospitais
públicos e privados do maranhão ofereçam gratuitamente treinamentos
para primeiros-socorros, substanciados em orientações que capacitem
os pais ou responsáveis a realizar ações que previnam e combatam
engasgamentos, aspiração de corpo estranho e previnam a morte súbita.

Na tenra idade, a criança não possui controle satisfatório sobre
seus processos corporais, incluindo a alimentação. Por isso, é importante
que os pais ou responsáveis tenham conhecimento sobre os
procedimentos a serem realizados para prestar auxílio aos recém-
nascidos, evitando, assim, tragédias. É importante que as pessoas
tenham conhecimento de que a morte de um recém-nascido nessas
circunstâncias pode ser evitada com procedimentos simples, mas a
ignorância sobre eles obstaculiza sua realização.

São muitos os casos em que os que cuidam de bebês
desesperam-se na ocorrência de um engasgamento e a Polícia Militar é
quem presta ajuda na situação, podendo citar como exemplo o caso do
policial que salvou a vida de uma criança que se engasgou com giz de
cera e do salvamento após o bebê ter se engasgado com o leite materno.

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, todos da Constituição da
República de 1988 e mesma previsão encontra-se disposta na
Constituição do Estado do Maranhão, não esquecendo a competência
concorrente para legislar sobre proteção da infância e da juventude,
esse Projeto visa à proteção da saúde e a promoção de tão importante
direito fundamental.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de um
melhor e mais inclusiva prestação dos serviços de saúde nas
maternidades e nos hospitais públicos e privados do Maranhão.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 25 de novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO -
DEPUTADO ESTADUAL – PDT

PROJETO DE LEI Nº 589 / 19

Cria a Política Pública de Incentivo e Educação
Tecnológica para a Terceira Idade, denominada
“TERCEIRA DIGITAL”, no Estado d o
Maranhão.

Art. 1º - Fica criada a política pública de incentivo e educação
tecnológica para a terceira idade, denominada “TERCEIRA DIGITAL”,
com a finalidade de incentivar e educar a terceira idade sobre as novas
tecnologias digitais.

Parágrafo Único – Considera-se terceira idade, homens e
mulheres com 60 (sessenta) anos ou mais, para fins dessa lei.

Art. 2º - São objetivos da política pública de incentivo e
educação tecnológica para a terceira idade:

I – Incentivar a terceira idade a utilizar as tecnologias novas;
II – Colaborar para a aprendizagem de utilização das ferramentas

digitais;
III – Promover a inserção da terceira idade no mundo virtual,

com a utilização das redes sociais;
IV – Motivar por meio da educação tecnológica, a busca pela

Educação Básica.
 Art. 3º - O Poder Executivo poderá celebrar convênios com

entidades públicas ou privadas para a execução da política pública.

Art. 4º - O Poder Executivo disponibilizará cursos de educação
e formação tecnológica, utilizando, preferencialmente, as estruturas
das escolas estaduais.

Artigo 5º - Para a execução da política pública o Poder
Executivo regulamentará a lei no prazo de 90 (noventa) dias.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 25 de

novembro de 2019. - Daniella Tema  - DEPUTADA ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O envelhecimento da população é uma realidade atual que
provoca mudanças e desafios que o Estado brasileiro terá que enfrentar.
Os desafios são múltiplos e se encontram em diversos setores da
estrutura social brasileira como: seguridade social, saúde, educação,
desenvolvimento urbano, dentre outros.

Dentre esses desafios, insere-se também a “inclusão digital”
para a terceira idade, tendo em vista que, conforme estudo do Instituto
de Pesquisa Locomotiva, cerca de 5,2 milhões de brasileiros acima de
60 (sessenta) anos têm acesso à internet, ou seja, isso corresponde
apenas 21% da população da terceira idade. Nesse prisma, cabe ao
Estado formular políticas públicas para o atendimento das demandas
provocadas pelo envelhecimento populacional brasileiro.

É evidente que houve um grande avanço e facilitação com as
tecnologias aos seus usuários, ao passo que as informações chegam em
tempo recorde, o modo de se comunicar por voz, imagens e vídeos,
facilitou muito a realização de tarefas antigas. Além do poder envolvente
das redes sociais, que propiciou uma proximidade entres as pessoas,
que se comunicam instantaneamente, sempre on-line.

Imaginar hoje, que apenas cerca de 20% da terceira idade
utiliza uma rede social, ou mesmo, sabe enviar e receber e-mails é
terrível e triste, tornando-se urgente a criação dessa política pública
que visa mudar esse atual cenário tecnológico.

Logo, o presente projeto de lei visa instituir o programa de
inclusão digital para a melhor idade. Esse programa tem por objetivo
criar oportunidade para incluir as pessoas com idade superior aos 60
anos, na sociedade informatizada. A campanha contará com a realização
de cursos de introdução à informática e a Internet, uso das redes sociais,
dentre outros.  A proposta é de ampliar a contribuição social e estreitar
os laços da melhor idade com a tecnologia. Para tanto, serão oferecidas
oficinas para que possam tomar conhecimento das diversas ferramentas
da área, desde o manuseio do mouse, a história do computador e a
utilização das redes sociais.

Diante o exposto, espero contar com o apoio dos nobres pares,
para a APROVAÇÃO do presente Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 25 de
novembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 164 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Giovanni Normanton Spinucci

Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a
Giovanni Normanton Spinucci, natural do Jundiaí/SP.

Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de
sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 20 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 139, “h”, Título de Cidadão Maranhense,
concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas
cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social



QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA12
e desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo, que
residam no Maranhão há no mínimo dez anos.

Giovanni Normanton Spinucci nasceu em Jundiaí-SP, mudou-
se para o Maranhão em 2003. Aqui formou sua família. Possui
graduação em jornalismo pela Faculdade Estácio de São Luis (2015).
Construiu toda sua carreira de jornalista em jornais locais e atualmente
é Repórter e Apresentador da TV Mirante.

Como se observa, a trajetória de Giovanni Normanton Spinucci
o faz merecedor do Título de Cidadão Maranhense.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 20 de novembro de 2019. - DUARTE JUNIOR
- Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 053 / 15

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art.148 do Regimento Interno, requeiro
a Vossa Excelência, depois de ouvida a Mesa, que seja encaminhado
Moção de Aplausos ao Município de Santa Rita pela comemoração
do aniversário de 58 anos de emancipação política.

Em reconhecimento ao trabalho da população santa-ritense,
assim como da qualidade e perseverança de seus gestores e todos que
compõe a administração pública do Município que, com muita luta e
esforço, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu
povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário
do município de Santa Rita - MA. Desejo também a toda população
os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 DE NOVEMBRO DE
2019. - ARISTON RIBEIRO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 703 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o artigo 92, inciso IV Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do artigo 165, inciso VIII, da XIV
Consolidação do Regimento Interno, requeiro que se registre nos anais
desta Casa Voto de Congratulações a população de Santa Rita pelo
aniversário de 58 anos do município, a ser comemorado no dia 02 de
dezembro. Requeiro, ainda que desta manifestação dê-se ciência ao
Senhor Prefeito Hilton Gonçalo, ao senhor Presidente da Câmara
Municipal Fredilson de Jesus Carvalho e a todos seus pares.

Justificativa

Em reconhecimento ao trabalho da população santa-ritense,
assim como da qualidade e perseverança de seus gestores e todos que
compõe a administração pública do Município que, com muita luta e
esforço, tem alcançado proporcionar melhor qualidade de vida do seu
povo, é com muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário
do município de Santa Rita - MA. Desejo também a toda população
os mais sinceros votos de conquistas e vitórias.

Na qualidade de representante do município de Santa Rita -
MA no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial
à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 25 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. 27.11.19
EM: 26.11.19

REQUERIMENTO Nº 704 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa
Excelência, que após aprovação do Plenário, sejam submetidos ao
regime de tramitação de urgência, para discussão e votação em
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Resolução Legislativa nº 164/2019, de minha autoria,
que dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Maranhense a
Giovanni Normanton Spinucci.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 25 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. 27.11.19
EM: 26.11.19

REQUERIMENTO Nº 705 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, após
deliberação da mesa, seja justificada a minha ausência da Sessão Plenária
no período de 07 a 17 de novembro do corrente ano, por motivo de
tratamento médico conforme Atestado Médico anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 21 de novembro de 2019. - CARLINHOS
FLORÊNCIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.11.19
EM: 26.11.19

INDICAÇÃO Nº 1582 / 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 Prefeita de São José de Ribamar, o Sr. José Eudes
Sampaio Nunes, Secretário Municipal de Obras, Habitação,
Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr. Isau Alves Angelim Filho,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na Rua Saramanta, nº 10, Loteamento
Saramanta, município de São José de Ribamar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1583 / 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. Governador do Estado do
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, para análise e encaminhamento do
anteprojeto anexado que, por sua vez, versa sobre a alteração do artigo
164 da Lei Estadual nº 6.107/1994, Estatuto do Servidor Público do
Estado do Maranhão, concedendo horário especial ao servidor pessoa
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com deficiência, quando comprovada a necessidade por junta médica
oficial, independentemente de compensação de horário e sem prejuízo
da remuneração e dá outras providências.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1584 / 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 Bento, o Sr. Luís Gonzaga Barros,
Secretário Municipal de Administração e Planejamento, o Sr.
Rubemar de Jesus Rodrigues Sousa, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica e
instalação de poste de energia elétrica na via de acesso ao povoado
Ladeira no município de São Bento/MA.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1585 / 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 restauração da Praça Gege Nago, localizada na Lagoa da
Jansen.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1586 / 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 Bequimão, o Sr. Antônio José Martins,
ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica na MA 211 e no povoado Quindiua localizado
no município de Bequimão/MA.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1587 / 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 Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,

Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr.
Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de calçamento das Ruas Coração
de Jesus e do Campo localizadas na comunidade Bacuritiua no
município de Paço do Lumiar/MA, conforme solicitação em anexo.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1588 / 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 E ao Sr.
Antônio Araújo Costa, solicitando adequada infraestrutura na
passagem de pedestres e ciclistas das Pontes José Sarney e Bandeira
Tribuzzi, bem como serviços de reparação e substituição da iluminação
pública do local.

Por fim, também solicita o envio de orçamento para possível
destinação de emendas parlamentares com a finalidade de custear os
serviços ora pleiteados.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1589 / 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 Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Paula Azevedo,
Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr.
Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Rua 09, Loteamento Manaira localizada no município de Paço do
Lumiar.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1590 / 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 reforma da quadra de esportes localizada na
Rua 35, Quadra 33, sn, CEP: 65058-323, Jardim América, São Luís/
MA.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
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DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1591 / 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 e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Avenida
Maranguape, Quadra N, Casa 22, Loteamento Saramanta I, Maiobinha,
São Luís/MA.

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

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1592 / 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 Secretário Estadual de
Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto; ao Secretário Estadual de
Desenvolvimento Social, o Sr. Marcio Honaiser e ao Governador
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando a construção de um poço
artesiano próximo ao ponto final do bairro Maracujá, 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 1593 / 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 Amarante do Maranhão - MA,
Sargento Aguiar, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1594 / 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 Colinas - MA, Sezostris Francisco
Paé Lima, 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
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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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1595 / 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 Pedreiras - MA, Bruno Curvina,
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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.
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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.

INDICAÇÃO Nº 1596 / 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 Penalva - MA, Raimundo Nonato,
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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1597 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Rita - MA, Fredilson
Carvalho, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1598 / 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 Brejo - MA, Sérgio Carvalho, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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).
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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.

INDICAÇÃO Nº 1599 / 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 Parnarama - MA, Bruna Moura
da Costa Silveira, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1600 / 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 Turiaçu - MA, Elison José Cunha
Batista, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1601 / 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 Urbano Santos - MA, Paulo Costa,
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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1602 / 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 Matões - MA, Jacqueline Costa



QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA20
Assunção, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1603 / 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 Vitória do Mearim - MA, Parente
Falcão, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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
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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.

INDICAÇÃO Nº 1604 / 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 Pindaré Mirim - MA, Luis de
Areias, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1605 / 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 Bom Jesus das Selvas - MA, Luiz
Sabry Azar Junior, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

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.

INDICAÇÃO Nº 1606 / 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 São Domingos do Maranhão -
MA, Acácio Temóteo, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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,
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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.

INDICAÇÃO Nº 1607 / 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 Monção - MA, Luis Alfredo Garcês
Anjo, 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 22 de
novembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.

INDICAÇÃO Nº 1608 / 19

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. a criação, no âmbito do
Poder Legislativo, do Programa Assembleia Cidadã, a ser apresentado
pela Diretoria da ALEMA, na forma do anteprojeto de resolução anexo.

Entendemos que o Poder Legislativo além dos princípios
constitucionais que são legislar e fiscalizar, também pode atender o
cidadão  maranhense através de serviços de relevante interesse público,
conforme dispõe o anteprojeto acima mencionado:

I - o Procon Assembleia;
II - a Procuradoria da Mulher;
III - a Delegacia de Defesa do Consumidor;
IV - o Posto de Identificação da Polícia Civil;
V - a Biblioteca;
VI - o Centro de Memória e Bens Culturais.
Trata-se, pois, de uma política cidadã a ser oferecida inclusive

aos moradores dos municípios, através do deslocamento da ALEMA
ao interior maranhense.

Entendemos, assim, plenamente justificada a nossa
reivindicação e contamos com o apoio da Mesa Diretora.

 SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, 26 de novembro de 2019. - RIGO
TELES - Deputado Estadual

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

ANTEPROJETO DE RESOLUÇÃO Nº

Cria, no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, o Espaço Assembleia Cidadã.
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Art. 1º Fica criado no âmbito da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão o Espaço Assembleia Cidadã com o objetivo de
fortalecer a parceria entre o Poder Legislativo Estadual e o cidadão
maranhense oferecendo-lhe um conjunto de serviços públicos
considerados essenciais para a consolidação e o fortalecimento da
cidadania.

 Art. 2º Compõem o Espaço Assembleia Cidadã:
 I - o Procon Assembleia;
 II - a Procuradoria da Mulher;
 III - a Delegacia de Defesa do Consumidor;
 IV - o Posto de Identificação da Polícia Civil;
 V - a Biblioteca;
 VI - o Centro de Memória e Bens Culturais.
 Art. 3º A ALEMA poderá promover ações externas visando

ofertar os serviços disponibilizados no Espaço Assembleia Cidadã
aos cidadãos dos municípios maranhenses.

 § 1º A escolha do município deverá obedecer à alternância
necessária para que todos possam receber as ações de que trata este
artigo, ficando vedada, sob qualquer hipótese, a realização de mais de
01 (uma), no mesmo município, na mesma sessão legislativa.

 § 2º Para a realização das ações de que trata este artigo a
ALEMA poderá realizar parcerias com entidades públicas bem como
com a Sociedade Civil Organizada do Estado do Maranhão.

 § 3º Caberá à Mesa Diretora da ALEMA determinar os
procedimentos necessários para a realização das ações de que trata
este artigo e para o estabelecimento de parcerias com entidades públicas
bem como com a Sociedade Civil Organizada do Estado do Maranhão.

 Art. 4º A Mesa Diretora da ALEMA fica autorizada a ceder
estagiários ou servidores do seu quadro, sem qualquer acréscimo
remuneratório aos mesmos, visando auxiliar no atendimento das
demandas de interesse do Espaço Assembleia Cidadã e de seus usuários.

 Parágrafo único. A cessão prevista no caput será feita por
meio de Convênio ou Termo de Cooperação Técnica entre os órgãos
independentes pactuantes e obedecerá aos limites do que for tratado
no instrumento.

 Art. 5º As despesas decorrentes da presente Resolução correrão
por conta do orçamento próprio da ALEMA.

 Art. 6º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO

ESTADO MARAMHÃO, 26 de novembro de 2019.

INDICAÇÃO Nº 1609 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando UMA
AMBULÂNCIA DESTINADA A ATENDER O 2° BATALHÃO DA
POLÍCIA MILITAR, com sede na cidade de Caxias.

O 2° Batalhão da Polícia Militar contempla os municípios de
Caxias, Aldeias Altas, Coelho Neto, Afonso Cunha, Duque Bacelar e
São João do Sóter. Desta forma, compreende-se que é de suma
importância um departamento de saúde eficaz.

Além disso, o 2° BPM também tem papel fundamental no
combate a violência em toda a região dos cocais. Ao propor esta
indicação, estamos valorizando a cidade de Caxias e a todos os policiais
militares de nosso Estado.

A saúde é essencial para que possamos exercer da melhor forma
nossas profissões. Diante disso, a referida indicação se dá pelo meu
compromisso com a saúde e, também, com a segurança de nosso Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de novembro de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1610 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Governador do Estado, Sr. Flávio Dino, ao Exmo. Secretário
de Estado de Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, e ao Comandante
Geral da Polícia Militar do Maranhão, Cel. Ismael de Souza Fonseca,
solicitando a implantação da PATRULHA MARIA DA PENHA na
cidade de Caxias, bem como solicitação de UMA VIATURA DA
POLÍCIA MILITAR, destinada a atender a referida patrulha.

A Patrulha Maria da Penha, criada em 2016 através de decreto
estadual, tem por objetivo combater de forma ostensiva os crimes de
violência contra mulher, sendo que de fevereiro de 2017 a outubro de
2019, mais de 7.000 mulheres foram atendidas pelo referido projeto.
Além das medidas ostensivas, a patrulha também realiza o
acompanhamento e proteção de mulheres vítimas de violência
doméstica.

A solicitação que faço, se dá pelo fato de estarmos em um
combate intenso a violência contra mulher. Através desta indicação,
solicito ao Governo do Estado que contemple a cidade de Caxias, uma
vez que já existe nas cidades de São Luis, Imperatriz e Balsas.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 25 de novembro de 2019. -
Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO GLALBERT CUTRIM - Expediente lido, Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO -
Expediente lido, à publicação.

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO -
Senhores Deputados, alguém gostaria de se inscrever no Pequeno
Expediente? Vou suspender a Sessão, por cinco minutos, ou até que
alguém se inscreva. Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado
Duarte Júnior, por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da imprensa. Utilizo a tribuna nesta manhã para trazer uma
boa notícia, uma notícia que na verdade é uma informação de utilidade
pública. Mas antes de trazer esta importante notícia a todos, gostaria
de trazer também uma reflexão. Infelizmente, nós percebemos que nos
dias atuais existem vários agentes, inclusive políticos, que tentam
implantar o caos para apresentar supostas e falsas soluções. É o que
nós chamamos dos engenheiros de obra pronta. São aqueles, meu
querido amigo Deputado Arnaldo, que nunca fizeram nada, nunca
construíram nada, mas criticam tudo o que há como se soubessem de
algum modo apresentar a solução que a sociedade precisa. Isso é muito
triste, isso é temerário, é temerário, porque de algum modo acaba por
gerar uma falta de esperança nas pessoas de que esse país pode ter um
futuro ainda melhor. E hoje, eu recebi uma importante notícia para o
Estado do Maranhão, em especial para a nossa Ilha do Amor, para a
cidade de São Luís. Foi reinaugurada a Unidade Básica de Saúde Genésio
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Ramos Filho, no bairro Cohab Anil 4. Essa unidade, que passou por
uma ampla reforma e por ampliação dos seus consultórios, é a primeira
unidade de saúde que foi reformada pelo programa São Luís em Obras.
E mais do que reformar essa unidade, a Prefeitura de São Luís ampliou
e melhor gerou um atendimento à população, porque nesta unidade de
saúde, meu querido amigo Deputado Edivaldo, foi garantido a primeira
maca elétrica para atendimento às mulheres com deficiência. Essa maca
elétrica que permite às mulheres com deficiência, minha querida amiga
Deputada Detinha, realizarem exames essenciais à preservação, à
manutenção do bem maior, que é a sua saúde, a sua vida e sua segurança.
Antes dessa maca elétrica, as mulheres maranhenses, as mulheres
ludovicenses não poderiam realizar seu preventivo pelo simples fato
de ter uma deficiência, pois as macas não eram acessíveis. E em diálogo
com o Secretário de Saúde, Lula Filho, eu fui informado que essa é a
primeira maca elétrica de muitas que ainda serão entregues ainda esse
ano, ou seja, um verdadeiro processo de expansão, descentralização e
garantia de direitos. Eu queria nesta oportunidade agradecer ao Secretário
de Saúde do Município, Lula Filho, ao Prefeito de São Luís, Edivaldo
Holanda Júnior, pela visão, pela atuação e pela garantia da existência
dessa maca elétrica, porque antes as mulheres com deficiência, repito,
sequer tinham oportunidade de cuidar da sua saúde. E é muito
importante que nós possamos reconhecer esse ato e ajudar para que
este ato seja cada vez mais presente em nossa cidade. Fico muito feliz,
realmente, me emociono com esta ação, pois somente quem viu de
perto mulheres sofrendo, perdendo oportunidade de cuidar da sua
saúde é quem sabe o quão importante é a instalação dessa maca elétrica,
aqui na nossa cidade, no Hospital Genésio Ramos Filho, localizado no
bairro na Cohab Anil IV. Portanto, mais uma vez, parabéns ao Prefeito
Edivaldo Holanda Júnior. Parabéns ao Secretário de Saúde, Lula Filho,
e, com certeza, são ações como essa que nos fazem brilhar os olhos,
encher o coração de orgulho e ter a certeza de que ações como essa
renovam as nossas esperanças e renovam a nossa fé e nos faz ter a
convicção que a nossa ilha, de fato, é a Ilha do Amor é a ilha da garantia
de direitos e que muito ainda está por vir e muito ainda será feito.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Ordem do Dia.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Presidente,
Deputada Detinha.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Detinha.

A SENHORA DEPUTADA DETINHA – Eu gostaria de pedir
um minuto de silêncio no nome da pessoa José Marildo Santos Soares,
o irmão do nosso querido Deputado Hélio Soares, que faleceu em
Belém.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Embora eu já tenha chamado a Ordem do Dia, a gente pode
fazer.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Rigo.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES – Estou inscrito,
Presidente, no Pequeno Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Então, após um Minuto de Silêncio, o Deputado Rigo utilizará
o Pequeno Expediente. Peço que fiquemos em posição de respeito
para fazer um Minuto de Silêncio. Deputado Rigo Teles, por cinco
minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
imprensa, nós demos entrada na Mesa Diretora da Casa para abrirmos
mais a Casa, a Assembleia, para o cidadão, criando, assim, a Assembleia
Cidadã. A Assembleia já tem os atendimentos ao cidadão maranhense,
mas agora, de forma legalizada, de forma que possa atender mais ao
cidadão. Essa nossa Indicação, V.Ex.ª, como Presidente desta Casa, irá
analisar, a Mesa Diretora decidirá, mas, com certeza, o Maranhão irá
ganhar. Nós vamos criar aqui, nesta Casa, o programa Assembleia
Cidadã, do Poder Legislativo, a ser apresentado pela Mesa Diretora,
por meio do Presidente, na forma do anteprojeto da resolução em
anexo a nossa Indicação. Entendemos que o Poder Legislativo, além
dos princípios constitucionais de legislar e fiscalizar, também pode
atender ao cidadão maranhense pelo serviço de relevantes interesses
públicos conforme dispõe o anteprojeto que vou mencionar. Nós vamos
trazer aqui, para dentro da Casa, num espaço que a Casa vai sugerir,
vai escolher, o Procon-Assembleia. A Procuradoria da Mulher, que já
está instalada, já tem na Casa e já é um avanço, também agregar a esse
projeto. A Delegacia de Defesa do Consumidor, que nós aqui, o Poder
Legislativo pode trazer para dentro da Casa também em um contexto
só, no espaço. O Posto de Identificação da Polícia Civil, a Biblioteca e
o Centro de Memória de Bens e Culturais. Tudo isso nós podemos
fazer dentro da Assembleia Cidadão, para o crescimento mais ainda da
Assembleia, para o conhecimento das pessoas e valorizando mais o
maranhense. A Assembleia poderá promover ações externas visando
ofertar serviços disponibilizados no espaço da Assembleia Cidadão.
Cria-se o espaço da Assembleia para atender todos esses movimentos,
aos cidadãos dos municípios, da capital, lá do interior do Estado, pode
ser o mais longínquo que seja, que venha à capital, que venha visitar a
Assembleia, que venha fazer uma visita ao gabinete do seu Deputado,
que venha conhecer a Assembleia. Mas também que venha participar e
sair daqui com algum contexto, alguma documentação nesse sentido. A
Assembleia no momento em que instalar o Procon, aqui na Casa, a
Procuradoria da Mulher já está instalada, como eu falei, Delegacia de
Defesa do Consumidor, o Posto de Identificação da Polícia Civil para
que o cidadão possa vir aqui e tirar até sua identidade aqui nesta Casa,
possa vir servindo dos seus documentos e assim fazer, mais ainda, a
nossa Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a Assembleia
mais cidadã, trazer o povo para dentro da Casa, trazer o povo para ser
atendido em todos os aspectos, que já falei anteriormente, para que a
nossa Assembleia possa dar exemplo às outras e possa valorizar mais
ainda o cidadão maranhense. Senhor Presidente, espero contar o apoio
da Mesa Diretora, espero contar com o apoio da Casa, porque isso
aqui cria, no âmbito da Assembleia Legislativa, o espaço da Assembleia
Cidadão é de grande importância para o Estado do Maranhão. Não é só
um crescimento para a Assembleia e sim uma valorização para o cidadão
do nosso Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

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, imprensa, internautas,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia o
nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda
suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Cumprimentar de
forma especial o Doutor Alberto, Defensor-Geral, seja bem-vindo à
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Todos os defensores
públicos o nosso respeito à Defensoria Pública do Estado do Maranhão,
a todos os defensores pelo brilhante trabalho que realizam e,
principalmente, que é o mister do trabalho da Defensoria, que é prestar
assessoria jurídica aos hipossuficientes, àqueles que não têm acesso à
Justiça. Eu sou fã da Defensoria Pública, eu sou fã do seu trabalho e de
todos os defensores públicos, todos, todos os defensores públicos do
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Estado do Maranhão, o nosso respeito e o nosso apreço. Senhor
Presidente, eu venho na manhã desta terça-feira trazer uma reflexão
aos demais pares, das prioridades do nosso Governo, as prioridades
do Governo do Estado. Iniciando o segundo mandato, e todos os dias
eu trago na alma a indignação. E, se em alguns momentos, eu me
subordino é na verdade diante do clamor do povo, da dor do povo,
diante de um desgoverno que não tem prioridade, ou melhor, as
prioridades são para o seu umbigo, as prioridades da administração do
Governador Flávio Dino, é da manutenção do Poder, é de continuar no
poder, somente isso. Estou a falar do Orçamento para 2020. Do
Orçamento de 2018 para 2019, nós votamos e aprovamos aqui duas
mil vagas para a Polícia Militar. O Governador Flávio Dino só nomeou
183 e ainda se vangloriou como se tivesse feito um grande feito, um
grande favor para os policiais. E onde estão os outros 1.850 policiais
que até hoje não foram nomeados? Esse é um dos pontos. No Orçamento
de 2018 para 2019, nós tentamos remanejar também da Casa Civil
cinquenta milhões para a Defensoria Pública, tentamos remanejar
cinquenta milhões para o Ministério Público, tentamos remanejar para
a criação de um Hospital Público Veterinário. E, na manhã de hoje,
mais uma vez, nós vamos começar a partir de hoje a nossa peregrinação,
a nossa luta de conscientizar a sociedade, população e principalmente
os demais pares. Nós estamos apresentando uma Emenda e nessa
Emenda, nós estamos fazendo um remanejamento de quinze milhões
reais da Secretaria de Comunicação do Estado para a criação de um
Hospital Público Veterinário. São mais de quinze mil animais
abandonados nas ruas da nossa capital, nas ruas de São Luís. No mês
de dezembro, uma lei, de autoria do Deputado Wellington, nós
comemoramos o Dezembro Verde, que é o combate aos maus-tratos de
animais. Eles não falam, mas têm direitos. E nós, na Assembleia
Legislativa, nós lutamos na defesa da população do nosso Estado, na
defesa dos idosos, das crianças, dos adolescentes, das pessoas com
deficiência, mas também na luta em defesa dos animais que não falam,
mas têm direitos. E por isso, nós estamos apresentando, na manhã de
hoje, uma Emenda de remanejamento da Comunicação do Estado do
Maranhão, que é um absurdo, Senhoras Deputadas e Senhores
Deputados. A Secretaria que mais teve aumento no Orçamento do
Estado é da Comunicação, mas comunicação para quê? Para mentir,
para enrolar, para enganar, para ludibriar, para mostrar o Maranhão
que não existe, é essa a estratégia da Secretaria de Comunicação.
Aumentou o investimento da Secretaria de Comunicação, em mais de
20%, está reduzindo da Cultura, está reduzindo do Esporte. Um
Governador que não gosta do esporte. Um Governador que não gosta
da cultura, está reduzindo o Orçamento da Secretaria de Cultura,
reduzindo o Orçamento da Secretaria de Esporte e aumentando da
Secretaria de Comunicação, aumentando para a Secretaria de
Comunicação para mentir, para ludibriar, para enrolar. Olha o teor
dessa revista, Senhoras e Senhores, uma revista caríssima, com dinheiro
público. Enquanto gasta assim muito dinheiro com uma revista dessa,
a Polícia Militar está retirando nesse exato momento palafitados,
pessoas que moram em palafitas na região da Avenida Quarto
Centenário. Senhoras e Senhores, é inadmissível que se gaste tanto
dinheiro com propaganda, e o mais absurdo, gastando dinheiro público
com propaganda enganosa. O Governador Flávio Dino gastou dinheiro
público fazendo propaganda de que tem o maior efetivo da Polícia
Militar, de todos os tempos, que são 15 mil policiais, mas, na verdade,
são apenas 11.199 policiais militares e mais 1.100 policiais que irão se
aposentar em 2019. Mas o Governador aumenta o orçamento da
comunicação, gasta dinheiro com comunicação, gasta dinheiro com
propaganda enganosa. É a mesma estratégia de Hitler na Segunda Guerra
Mundial. Hitler utilizava o seu Ministro de Comunicação, Goebbels,
para publicar mentiras até que elas se tornassem verdades ao longo do
tempo. O Governador Flávio Dino gasta dinheiro público com
propaganda mentirosa. Nós já fizemos representação no Ministério
Público, já apresentamos ao Ministério Público, inclusive com relação
à propaganda mentirosa utilizada na Polícia Militar. E hoje, Senhoras
e Senhores, nós apresentamos a solução para o problema: em vez de
gastar tanto dinheiro com propaganda, nós convidamos, convocamos

todos os ativistas da causa animal, todos aqueles que defendem os
animais, vamos lutar, vamos solicitar que o Governo do Estado do
Maranhão possa manejar 15 milhões da Secretaria de Comunicação, da
propaganda e da publicidade, para a criação de um hospital público
veterinário em São Luís que vai atender a todos, vai atender os mais
pobres, vai atender o hipossuficiente, os animais abandonados nas
ruas. É uma causa nobre, é uma causa importante. Nós já estamos
apontando onde tem o dinheiro, já estamos apontando onde pode ser
feito. Nós estamos solicitando ao Governador Flávio Dino que possa
remanejar da Secretaria de Comunicação do Estado, de um orçamento
de R$76 milhões, R$15 milhões a serem destinados para a construção
de um Hospital Público Veterinário no estado do Maranhão, a exemplo
do que já existe em São Paulo, a exemplo do que já existe em outros
lugares do País e que pode ser construído com o dinheiro retirado da
comunicação, da publicidade. Então, apresentamos hoje uma emenda
para que o Governo do Estado possa remanejar R$15 milhões da
Secretaria de Comunicação para a construção de um Hospital Público
Veterinário. No Hospital Público Veterinário de São Paulo, foram gastos
aproximadamente R$12 milhões, nós estamos arredondando para R$15
milhões, valor com o qual é possível construir um Hospital Público
Veterinário no Estado do Maranhão, na capital, em São Luís. Então,
solicitamos, de forma oficial, o remanejamento do orçamento da
Secretaria de Comunicação para a criação de um hospital público
veterinário. É a nossa pauta de hoje. É a nossa luta permanente em
defesa dos animais. Eles não falam, mas têm direitos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Medida Provisória 299/2019, de autoria do Poder Executivo,
que altera a Lei 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a
contratação, por tempo indeterminado, de pessoal para atender à
necessidade temporária de excepcional interesse público em turno único.
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Medida Provisória nº 300/
2019, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, à
promulgação. Projeto de Lei Complementar nº 001/2019, de autoria do
Poder Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei Complementar nº 008/2019, de autoria do Poder Judiciário (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de Lei nº 192/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages (lê). O Deputado está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei nº 407/2019, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Projeto de Lei nº 428/2019, de autoria do Deputado Neto Evangelista
(lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto de
Resolução Legislativa nº 076/2019, de autoria do Deputado Fernando
Pessoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa
nº 137/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Projeto de Resolução Legislativa nº 117/2019, de autoria
Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a segundo turno.
Requerimentos à deliberação do Plenário: Requerimento nº 678/2019,
de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Este requerimento
foi indeferido pela Mesa e o autor recorreu. Os Deputados que...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, Deputado Wellington, Questão de Ordem. Estou
aqui atrás, aqui próximo ao Deputado Rigo Teles e próximo aqui o
Deputado Arnaldo Melo.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Pois não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Só solicitar à V.Exa., que eu posso fazer o encaminhamento, cinco
minutos, por gentileza, para votação, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Para encaminhar a votação, o Deputado
Wellington tem cinco minutos, com apartes. Registro a presença, no
Plenário, do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Luiz Gonzaga Martins
Coelho, seja muito bem-vindo, assim como do Defensor-Geral do
Estado, Alberto Bastos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, eu ocupo mais uma vez a
tribuna desta Casa para fazer uma defesa da zona rural de São Luís,
defesa dos nossos mangues e uma defesa, in loco, uma defesa que o
Deputado Wellington conhece não de gabinete, não de Assembleia, não
de tribuna. Nós temos um mandato participativo, mandato popular e
um mandato que vai às ruas. Nós verificamos tanto na Zona Rural 1
como na Zona Rural 2, a degradação do meio ambiente. A devastação
do meio ambiente, a destruição dos manguezais da ilha de São Luís. E
nós constatamos in loco. E eu vou fazer referência às duas regiões, às
duas áreas. A primeira visita feita no início do ano, já em 2018, e
repetidas vezes, repetidas vezes, em 2019, na região do Cajueiro. Nós
constatamos a devastação, a destruição, e o mais grave, o aterramento
do mangue na área de construção do porto. Quando a gente foi para a
região do Mato Grosso, zona rural um, lá depois do Coquilho, nós
encontramos a mesma situação. A construção de três mil casas populares
e depois dessa construção dessas três mil casas populares, nós
constatamos, in loco, nós verificamos, in loco, que todo esgoto dessas
três mil casas seria despejado, de forma in natura, no mangue. Após a
nossa denúncia, no Ministério Público Federal, no Ministério Público
Estadual, no Ibama, Polícia Federal, TCU, TCE, todos os órgãos de
fiscalização e controle, veio a justificativa que toda essa rede de esgoto
teria um tratamento e que não seria despejado de forma in natura nos
mangues e dos rios da capital, mas recebemos muitas outras denúncias:
que empresas de construção civil estariam jogando não só o esgoto,
mas também o resto de material de construção no aterramento dos
mangues e no leito dos rios. E é por isso que solicitamos, Deputado
Edivaldo Holanda, de forma muito respeitosa, nós solicitamos ao
Prefeito Edivaldo Holanda Júnior as informações e quais os
procedimentos adotados com esses rejeitos, com esses dejetos, com
essa sobra de material de construção. E é por isso que solicitamos, por
meio de requerimento, ao Prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior,
à Secretária Municipal de Meio Ambiente, Maria de Lurdes Fialho,
solicitamos informações sobre o destino dos rejeitos oriundos das
ações desenvolvidas pelas empresas Canopus e Edeconsil, no bairro
Residencial Natureza, Zona Rural de São Luís, que, segundo denúncias,
estariam despejando rejeitos diretamente no rio. Foi indeferido pelo
Mesa, mas solicitamos aos demais pares o deferimento, a aprovação
do requerimento até porque não tem constrangimento nenhum para a
Prefeitura, não estou atacando a Prefeitura de São Luís, estou
defendendo a Zona Rural de São Luís. Estive fazendo uma visita in
loco ao Cajueiro, uma visita in loco ao Mato Grosso, Zona Rural I e
Zona Rural II, e a preocupação com o meio ambiente é que nos traz à
tribuna desta Casa para solicitar as informações à Prefeitura de São
Luís e à Secretaria de Meio Ambiente. Então, de forma respeitosa,
solicito aos demais pares que possam aprovar o requerimento que, na
verdade, é simplesmente de informações sobre quais os procedimentos
adotados pela Prefeitura de São Luís. Eu vou reler as ações desenvolvidas
pela empresa Canopus e Edeconsil no bairro Residencial Natureza.
Nós já fizemos denúncias anteriores com reação ao desmatamento, à
destruição e ao aterramento dos mangues, tanto na Zona Rural I como

na Zona Rural II. É alvo de investigação ainda do Ministério Público,
mas hoje estamos solicitando à Prefeitura de São Luís quais as ações,
quais os procedimentos diante das denúncias de que esses restos de
materiais de construção estão aterrando os mangues, estão sendo
jogados no leito dos rios de São Luís. Então, conto com a compreensão
de todos, conto com a atenção de todos. É um requerimento simples
que não causa qualquer constrangimento para a Prefeitura, não é nenhum
tipo de informação que seja prejudicial pela Prefeitura de São. Nós
estamos solicitando que a Prefeitura só apresente, por gentileza, as
informações referentes às ações, aos procedimentos adotados com
relação aos rejeitos, aos dejetos, aos restos de materiais de construção,
principalmente, dessas duas empresas. Não estou falando de toda a
ilha e de toda a São Luís, mas ao Residencial Natureza, na Zona Rural,
e às duas empresas, dada a importância e o foco da denúncia que
recebemos. Era o que tínhamos para o momento e conto com a
compreensão dos demais pares.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Os Deputados que mantêm a decisão da Mesa permaneçam
como estão. Mantida a decisão da Mesa com o voto contrário do
Deputado Wellington do Curso. Requerimento n° 683/2019, de autoria
do Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Fica
incluído na Ordem do Dia de amanhã. Requerimento n° 684/2019, de
autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os
Senhores Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Fica incluído na Ordem do Dia da Sessão de amanhã. Requerimento nº
685/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em
votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 696/2019, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, embora já tenha passado, eu
solicito subscrever o Requerimento do Deputado Yglésio no que diz a
Moção de Aplauso ao Reitor da Universidade Federal.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Com a permissão do autor, Deputado Yglésio, V. Ex.ª autoriza
a subscrição? Autorizado. Peço que registre a subscrição do Deputado
Marco Aurélio. Requerimento nº 698/2019, de autoria do Deputado
Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, Requerimento nº
700/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa (lê). Em discussão.
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Requerimento nº 701/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 702, de autoria
do Deputado Roberto Costa (lê). Em discussão. Em votação. Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA – Senhor
Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Roberto Costa.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (Questão de
Ordem) – Os dois requerimentos nossos, que foram aprovados agora,
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tanto da Defensoria, quanto do Ministério Público, eu gostaria, como
já existe um acordo de líderes em relação a esses dois requerimentos e
aos dois projetos, que nós pudéssemos aprovar os projetos, nessa
mesma Sessão agora, Ordinária, que está sendo realizada?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Não havendo objeção, dentre os Deputados presentes,
apreciaremos os dois Projetos de Lei.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso, em seguida, o Deputado
Rafael.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Presidente, nós já havíamos apresentado também
um Requerimento de Congratulações e Moção de Aplauso ao Doutor
Natalino Salgado, por assumir a Reitoria da Universidade Federal,
como o item 14 da pauta de hoje, o Requerimento nº 685, de autoria do
Deputado Yglésio, eu não sei se o nosso já foi apreciado ou se já foi
para a pauta, eu não sei ainda como está, para que a gente possa...
Presidente, o item 14 da pauta, o Requerimento nº 685/2019, de autoria
do Deputado Yglésio, mas eu apresentei um Requerimento também,
não sei também se já veio para a pauta, mas, independente de qualquer
coisa, se tiver a autorização do autor do Requerimento, para que possa
subscrever, independente de já tenha dado entrada ou não, mas já
ganho tempo também, já faço.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Wellington, o Deputado Yglésio já sinalizou
positivamente ali a subscrição feita por Vossa Excelência, peço à Mesa
que registre. Nós vamos apreciar aqui os Requerimentos à Deliberação
da Mesa, só um instante, Deputado Rafael, e, em seguida, vamos
suspender a Sessão para a emissão dos Pareceres, Deputado Rafael
Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Só para que a
Comissão também aprecie nossos Projetos de Resolução Legislativa, e
um Projeto de Lei, de minha autoria, já conversei com os outros líderes
para que não haja objeção, que a gente seja, que esses Projetos sejam
apreciados agora.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não havendo objeção, apreciaremos também. Requerimento
n° 693/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages. Deputado está
ausente, mas trata-se de justificativa de falta, vamos apreciar. Requer
que, depois de ser ouvida a Mesa, seja justificada a sua ausência,
referente ao dia 11 de novembro do ano corrente, dois Requerimentos,
o item 20 e o 21, ambos justificativa de falta, do Deputado Wendell
Lages, dos dias 11 e 14 de novembro. Deferido. Requerimento n° 695/
2019, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). Deferido.
Requerimento nº 697/2019, de autoria da Deputada Andreia Rezende
(lê). Deferido. Requerimento 699/2019, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio (lê). Indeferido o requerimento. Suspendo a Sessão para a
emissão dos pareceres referentes aos Projetos de Lei da Defensoria
Pública e do Ministério Público assim como o Projeto de Lei do
Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Deputado Rafael Leitoa e o Projeto de
Resolução Legislativa. Com a palavra, o Deputado Ricardo Rios para
comunicar o resultado da votação.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS - Presidente, o Projeto de Lei 137/
2019 (lê).

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a sessão. Com a palavra, o Deputado Neto
Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, na Comissão de Constituição e Justiça foram avaliados os
três projetos em que foram aprovados os requerimentos de urgência.
Projeto de Lei nº 559/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que
modificou a Redação do Fundo Estadual de Recursos Hídricos. Foi
avaliado também o Projeto de Lei Complementar nº 015/2019, de autoria
do Ministério Público e o nº 016/2019 de autoria da Defensoria Pública,
ambos tratando a respeito da destinação de percentuais dos valores
efetivamente devidos de emolumentos para o Ministério Público e
para a Defensoria Pública. Todos os três Projetos, Senhor Presidente,
foram aprovados por unanimidade em reunião conjunta das Comissões
de Constituição e Justiça e Orçamento, para os dois PLs do Ministério
Público e da Defensoria Pública, e o PL 559 aprovado em reunião
conjunta pela CCJ e a Comissão de Meio Ambiente. Esses foram os
trabalhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Neto, todos os projetos foram aprovados?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Todos
os projetos foram aprovados por unanimidade. Houve a discussão
inclusive de um outro projeto, que já havia sido aprovado pelo CCJ e
que foi avaliado apenas pela Comissão de Saúde. O Presidente
Deputado Ricardo Rios leu inclusive os trabalhos realizados pela
Comissão de Saúde.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Todos aprovados. Projeto de Lei n° 137, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, recebeu uma emenda, certo?

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Esse
Projeto não foi avaliado não, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - O Deputado Adriano não fez uma consideração sobre esse
projeto? Deputado Neto, é que esse projeto que eu anunciei como
sendo de autoria do Deputado Fernando, na verdade, é do Deputado
Rafael e foi apreciado pela Comissão de Saúde, como V. Ex.ª havia
dito.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - A CCJ já
havia apreciado em reunião ordinária da comissão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Obrigado. Projeto de Lei Complementar n° 015/19, de autoria
do Ministério Público (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção.
Projeto de Lei Complementar n° 016/19, de autoria da Defensoria
Pública (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Doutor Gonzaga,
Doutor Alberto, projetos aprovados e encaminhados ao Exmo. Senhor
Governador. Projeto de Lei 559/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº
560/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). Esse Projeto de Lei
nº 560/2019 não foi apreciado agora nas Comissões. Projeto de Lei nº
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522/2019, de autoria do Deputado Dr. Yglesio (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 137/2019, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto
de Resolução Legislativa nº 117/2019, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, declina. Bloco Parlamentar Unidos
pelo Maranhão, Deputado Marco Aurélio. Quem falará primeiro,
Deputado Marco Aurélio? Deputado César, o pedido de V. Exa. está
registrado, o Bloco de Oposição é o último, V. Exa. já está inscrito.
Concedo a palavra ao Deputado Zé Inácio, por dez minutos, com
apartes, em seguida, a Deputada Mical Damasceno, por dez minutos,
com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, o que me traz, mais uma vez, aqui a esta
tribuna, é para fazer referência a uma Sessão Solene que realizamos
ontem, em homenagem aos 110 anos do IFMA, e também trazer um
segundo assunto, que é para tratar do Congresso do PT, que foi realizado
neste último final de semana. A Sessão Solene, que nós tivemos a honra
de fazer a homenagem aos 110 anos do IFMA, contou com a
participação do Reitor Roberto Brandão e contou também com a
participação dos diretores, dos reitores que conduziram a gestão do
IFMA, nesses últimos anos. Nós tivemos também a presença de todos
os diretores dos centros. O IFMA está hoje em 29 municípios, nós
tivemos aqui a presença de 25 diretores, foi uma sessão solene muito
representativa, além de contarmos também com a participação de alunos
do IFMA. Essa homenagem é mais do que justa pela história, pela
contribuição que o IFMA deu à educação brasileira, à educação
maranhense na área tecnológica. E hoje o IFMA passa a ser uma
referência na área de educação profissionalizante, não só no Brasil,
mas em nível mundial. Eu também aproveitei a oportunidade para
homenagear o IFMA pelos 110 anos, mas não poderia deixar de destacar,
neste momento, o reconhecimento da história do IFMA para a educação
profissionalizante no Brasil, o que representou o governo do PT, o
governo do Presidente Lula e da Presidente Dilma que deram nova cara
ao Instituto Federal no Brasil. Aqui mesmo no Maranhão, antes do
governo do PT, até 2002, só tínhamos o IFMA no Monte Castelo e
uma representação do instituto na cidade de Imperatriz. Hoje o IFMA
está instalado em 29 cidades e abrange a grande maioria dos municípios
maranhenses porque ele está instalado hoje em todas as regiões. Esse
fator, essa situação se dá pelo compromisso do governo Lula com a
educação profissionalizante no nosso País, entendendo que é importante
capacitar a nossa juventude para que ela possa ter uma profissão para
se inserir no mercado de trabalho. Senhor Presidente, eu também quero
destacar que, na sexta, no sábado e no domingo, nós tivemos o
Congresso Nacional do PT do qual participaram 800 delegados de
todos os estados do Brasil. Lá nós elegemos a nova direção do Partido
dos Trabalhadores que vai conduzir os rumos do partido pelos próximos
quatro anos. A Deputada federal pelo Paraná, Gleise Hoffman, foi
novamente eleita, foi reconduzida à presidência do partido, tendo obtido
mais de 70% dos votos dos delegados, precisamente 71% dos votos
dos delegados, demonstrando que ela tem trânsito, tem relação e apoio
de todas as correntes internas do partido. Nesse sentido, o PT, com
essa eleição que se deu no final de semana, prepara o partido não só
para as eleições de 2020, mas também já com uma forte perspectiva de
organização partidária para enfrentar a eleição nacional em 2022. Lá
estiveram presentes não só os Ministros, ex-Ministros do Governo do
Lula e da Dilma, Governadores, Deputados Federais, Deputados
Estaduais, Prefeitos, Vereadores e a militância, militância partidária,

militância dos movimentos sociais que foram prestigiar o Congresso
do PT. E tivemos também a honrosa presença do Presidente Lula que
participou do Congresso durante os 3 dias. Foi na sexta-feira, foi no
sábado e foi no domingo e fez muitos discursos fazendo análise de
conjuntura que animou a nossa militância. E como o Lula diz, o PT
continua firme e forte e mais vivo do que nunca. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Deputada Mical Damasceno, por 10 dez
minutos, com direito a apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV e Rádio
Assembleia, meus amigos internautas, eu subo a esta tribuna mais uma
vez, e antes de tudo eu quero dizer: A Deus seja a Glória. Para relatar
do convite que recebi por parte da Ministra Damares. Nós estávamos
participando do encontro da Unale, na Bahia, e assim naquele dia ela
me convidou para estarmos presentes em Brasília no lançamento da
campanha de enfrentamento à violência contra a mulher. No Brasil,
nós sabemos que a cada 6 minutos em casos de violência contra a
mulher é registrado pelo ligue 180. E isso os que são registrados,
imaginem os que não são. Então tal campanha visa trazer um despertar
a todos para que denuncie, principalmente a mulher, nós não podemos
nos calar. Nós temos voz. É inadmissível que cada hora 563 mulheres
sejam vítimas de agressão física. Foi um evento muito lindo que contou
com a participação do nosso Presidente Bolsonaro e diversos outros
membros do governo federal, por conta disso é possível perceber a
importância que o nosso Presidente dá proteção às mulheres brasileiras.
O Presidente Bolsonaro, por meio do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos, tem feito um grande trabalho de prevenção e
combate aos casos de violência contra a mulher. Prova disso, a redução
de crimes violentos praticados em 2019 no Brasil. Estamos no caminho
certo. Com isso nós sabemos que não importa a classe social, a idade
ou a religião, quando o assunto é violência contra mulher não existe um
perfil específico, o que cabe a todos nós é proteger a mulher. Com isso,
eu quero pedir aos nossos amigos e amigas, principalmente a Deputada
Daniella Tema e assim todas as colegas, quem puder fazer juntamente
para somar força com a nossa Procuradora, a Deputada Helena, que
está à frente, foram discutidas diversas formas de ajudar a combater
esse índice de violência contra a mulher e por que não também estender
até as Câmaras de Vereadores a Procuradoria da Mulher. Então, vamos
trazer essa proposta a nossa Deputada Helena para que a gente possa
fazer esse trabalho em nosso Estado para levar também a Procuradoria
da Mulher não só ficar aqui na Assembleia Legislativa, mas também
nas Câmaras de Vereadores. Deus abençoe! Obrigada, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Bloco Parlamentar PL/ PMN. Declina. Bloco
Parlamentar de Oposição, Deputado César, por 8 minutos, com direito
aparte.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhor Presidente, Senhores
da Mesa, galeria, imprensa, senhores servidores, meus pares restantes
aqui presentes. Presidente, esta Casa patrocinou na última quarta-
feira uma grande indecência pública em apoiar o Projeto de Lei de Sua
Excelência, o Senhor Governador. Assistia há pouco tempo e durante
meses, o Governador questionar, o Governador ser contra a iniciativa
do Presidente Bolsonaro em fazer a Reforma Previdenciária. Chegou a
recomendar aos seus Parlamentares a votarem contra e a questionar
aqueles que se aventuraram a votar a favor da emenda da Previdência.
Para surpresa minha, ele faz bem pior do que isso, encaminha para cá
de afogadilho, querendo que fosse aprovado no mesmo dia e se não
fora o nosso pedido, com certeza, na CCJ, pedido de vista, tinha
votado atropelando essa Casa. O mais importante é que não houve
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observância dos meus pares, não houve, pareceu carta técnica ou nota
técnica da Consultoria desta Casa e o povo do Maranhão vai sofrer,
com certeza. Eu disse que seria uma bomba de efeito retardado, ninguém
vai sentir nada nesse momento, é como que se tivesse anestesiado e
alguém batendo com o martelo no seu dedo, as dores vêm depois. E lá
na frente quando chegar fevereiro que foram retirados os percentuais,
alguns altos que estão quase cinco anos sem receber aumento, vocês
vão sentir e acompanhado disso vem um tal de IPVA, sempre com
aumento, um tal de IPTU, as matrículas, compra de livros, todos com
aumento e seu salário, além de não aumentar, do governo será subtraído.
E eu digo a você eu fiquei extremamente entristecido com o Governo
do Estado, mais uma vez. O povo sofre com ele, não dá aumento e
ainda subtrai e diz que ajudou as pessoas que ganham menos. Na PM,
apenas um servidor foi para 7,5%. Na Uema, não tem nenhum ganhando
salário. Na UemaSul, nenhum ganhando salário mínimo. O que eu vejo
é que todos, quase todos da Seduc e nenhum professor da Seduc,
quatro mil estão com nove. Daí para frente, todos chegam a ter
subtraídos 16,5%. Na Uema, como é feito concurso só para mestres e
doutores com 40 horas, vai pegar em cheio todos os professores. Não
vi uma carta sequer, uma nota de repúdio sequer da Apruema, como
não vi dos IEMAs, como vi da UemaSul aceitando de bom grado tudo
aquilo. Não vi da Seduc, não vi do Sinproessema cuja grande parte dos
33 mil professores foi alcançada com a Reforma da Previdência
patrocinada e aceita por esta Casa. Senhores, é excrecência pública
isso! É muito difícil a gente acreditar num governo que diz que, há
pouco tempo, o servidor público não podia ser alcançado, fez
mensagem, patrocinou revista, patrocinou blogs contra a Previdência
porque retirava direitos históricos do servidor e agora faz pior aqui,
nesta Casa, sem debate nenhum, não apresentou nenhuma nota atuarial
para que justificasse os 14%. Simplesmente o que eu vejo é subtração
de direitos históricos, o que até pouco tempo ele condenava. Mas sabe
por que ele fez isso? Simples assim: ele faliu a Previdência. Se ela era
deficitária historicamente, eu concordo, mas a falência não estava
estabelecida. O fundo que era super aviltado e que rendia sim, o fundo
de pensão rendia, e o Governo conseguiu tirar dinheiro e acabar com o
Fundo de Pensão. Não tinha outra alternativa para que ele pudesse
justificar o seu desmantelo junto ao Governo Federal e ter alguma
coisa, a não ser levar o ônus para quem não tem nenhum direito de
levar esse ônus, que é justamente o povo do Maranhão. Ninguém tem
culpa de uma forma de administração pouco aceitável, pouco
republicana. Desmantelada de suas ambições pessoais, fere de morte o
salário dos servidores do Estado do Maranhão. Senhores, na segurança,
apenas dois servidores, não dá 300 servidores na segurança como um
todo, o resto tudinho a alíquota vai ser maior. Se não bastasse isso, eu
quero dizer para vocês lerem o laudo técnico das aberrações. Vejam
aqui. Ele manda aqui dizer: “Fica instituído o Comitê de Adequação do
Regime Próprio da Previdência a quem compete propor projetos de
lei”. Isso é vedado pela Constituição Federal, no seu artigo 61, e no
artigo 42 na Constituição Estadual. Não tem prerrogativa nenhuma de
propor lei. Como é que ele pode delegar as suas proposituras de lei?
Mentiroso o Governador! E a Assembleia engoliu! Mais na frente ele
cria aqui o Instituto de Previdência do Estado do Maranhão, Iprev,
Procuradoria Geral do Estado, Tribunal de Justiça, Assembleia
Legislativa, Ministério Público, Tribunal de Contas. Senhores,
Ministério Público fiscaliza, Tribunal de Contas fiscaliza, como é que
o próprio Tribunal e o próprio Ministério vão fiscalizar o que eles
estão criando? Poderia até participar depois de criado. Isso tudo vedado
pela Constituição, vedado pela Constituição Estadual e pela
Constituição Federal. E não pode o Governador delegar aquilo que é
dele, só ele tem essa prerrogativa. Veja aqui o que diz: A iniciativa das
leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão
da Câmara dos Deputados, Senado Federal ou Congresso Nacional,
ao Presidente da República, ao Supremo Tribunal Federal, aos
Tribunais Superiores, ao Procurador-geral da República, aos cidadãos
na forma, no caso previsto nesta Constituição. Senhores, é louco.
Flávio Dino é louco. Aí diz, na iniciativa popular. A iniciativa popular

pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados do
projeto de lei subscrito por no mínimo 1% do eleitorado nacional.
Como é que alguém, um organismo como o TCE, o Ministério Público
a quem compete fiscalizar vai poder fazer parte da construção da
Previdência? Foi uma forma de ele silenciar esses órgãos que serão
frontalmente afetados. Mas olha, a Constituição Federal e o Supremo
ainda diz aqui mais. A criação do comitê institucional: a indução de
política pública é competência privativa do chefe do Poder Executivo.
E ele delega isso. Está aqui. E isso, diz ainda aqui: o artigo da
Constituição 61, da Constituição Federal: vedação de confisco, alíquota
de 22% mais 27% do imposto de renda, totalizando 49.5%. O Supremo
já limitou a contribuição previdenciária em 14% entendendo que fez
confisco da alíquota maior. Inteligência do artigo 150, inciso IV da
Constituição Federal. E o Supremo foi mais além. Também o Supremo
Federal na Ação Declaratória nº 08, vedou o uso de progressividade,
salvo determinado pela Constituição. No caso da reforma foi feito por
lei complementar, o que a torna inconstitucional. Deu para entender?
Deveria ser feito por uma PEC e como a PEC não pode ser feita pela
urgência, como ele queria, porque não pode pedir urgência na PEC, ele
faz esse absurdo aqui. Gente, além do caráter emocional, que ele fere
de morte, o servidor público só vai sentir dor em fevereiro. Está calado
porque não sabe o reflexo de tudo isso. Ele fere de morte as Constituições
Estadual e Federal. Sinal claro de que ele teria que fazer isso para
justificar a possibilidade de repasse do Governo Federal para o Governo
Estadual, se ele não ajustasse suas finanças no campo previdenciário.
Mas por que esse campo previdenciário está quebrado? Porque ele
quebrou! Deficitária a Previdência era, sempre foi, agora o fundo era
super aviltado e ele conseguiu agora desmantelar uma por completo,
porque tirou dinheiro da Previdência, do Fepa, que o Presidente do
Fepa nunca justificou para nós as razões disso. E agora também fere,
de certa forma acaba com o Fundo, o Fepa é um e o Fundo é outro.
Aliás, o Iprev é um e o Fundo é outro. Previdência é uma coisa, o
Fundo é outra coisa, que nutre a Previdência, ele conseguiu acabar com
os dois. Um era deficitário e o Fundo era super aviltado. Senhores, o
Flávio Dino fez com que o povo do Maranhão pagasse o ônus dos seus
absurdos, dos seus desmandos, da sua falta de qualidade administrativa
e lá na frente, em fevereiro, vocês vão pagar o preço disso. Deve sim o
Sinproesemma se manifestar. Vi aqui também os juízes, a AMA estava
aqui, a APEM estava aqui, os policiais estavam aqui, a Defensoria
Pública estava aqui, mas precisa se unir em torno dessa causa. Nós não
podemos como servidor público, que eu também sou, pagar o ônus do
desastre administrativo que o senhor Flávio Dino faz. Quebrou a
Previdência, tem que se justificar no Governo Federal para receber
repasse e não tem o que fazer. Tem que levar o povo ao sofrimento e
vem aqui com “nhem nhem nhem” de que tem gente ganhando salário
mínimo, ele botou 7,5%. Gente, o percentual de 7,5% é muito pequeno.
Em um estudo que foi feito aqui, só para terem uma ideia, 17.000
servidores da Seduc aumentou para 14%, 4.000 para 14,5%, 88 para
19%. E não vi uma manifestação do Sinproesemma, porque estão em
cargos bons, mas se esquecem que é temporário, quando a velhice os
alcançar ou perderem os cargos, vão ver a miséria que eles levaram o
povo do Maranhão. Sem aumento e subtraindo ganhos, e nós aprovamos
isso aqui, sem discussão, sem planejamento, sem cálculo atuarial, sem
nada, o Governo não mandou o cálculo atuarial para poder justificar,
essas progressões que não é permitido pela Constituição, e quem me
deu isso aqui foi a Associação dos Procuradores, não fui eu quem criei,
eu não tenho competência técnica, não é minha área para fazer isso,
nós vamos patrocinar uma ADI, para justificar a inconstitucionalidade,
deveria ser PEC e não lei. Gente, se fosse fácil, não precisa fazer a
Emenda Complementar, a PEC Complementar para os estados e para
os municípios. Ele se apropriou de uma decisão federal para justificar
daquilo eu ele condenou a vida toda, daquilo que ele fez reclames e
apelos a vida toda. E o povo lenientemente se curva diante disso. É
difícil eu ver os professores que tantas vezes brigaram por 4%, 5% lhe
tiram 5%, 6%, 7% e esse silêncio a aceitação, porque a maior parte está
ali aparelhada, em cargos públicos, como fosse ad eternum as suas
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vidas ali, que o amanhã não lhes pertencessem, que o sacrifício da
subtração não lhes pertencessem, que não tivessem mais que pagar
IPVA, empavonado, embevecido pelos cargos que ocupa, sem ter visão
para frente. Conseguiram acabar com o Sinproesemma, botaram um
para cá, outro para acolá, um no jeito, outro do outro e acabou. Acabou.
O Supremo está aqui, condena. Isso aqui, gente, é confisco que ele está
fazendo para quem ganha acima de 30 mil. É confisco. Já líquido pacífico
e certo e condenado pelo Supremo Tribunal Federal, perdeu o juízo o
Governador. Porque foi incompetente, foi despreparado para fazer a
gestão da Previdência do Maranhão. Tudo isso em nome de uma
ambição, de uma ambição desmedida, de uma ambição, onde só ele
imagina que ele pode chegar a alguma coisa sem fazer pacto com o
povo, mas leva o povo ao sacrifício e esta Casa aceitou, esta Casa tem
aceito tudo e ele sempre se apropria da maioria que tem aqui dentro,
mas nós não somos cegos, não somos míopes, não somos surdos. Nós
temos que reagir, as entidades de classe têm que reagir porque isso é
apenas o início, quando vier o todo não queiram jogar nos ombros de
três Deputados a responsabilidade do fracasso do Governo Flávio
Dino, e a missão nossa de defender o povo, onde o povo mesmo, as
suas organizações, as suas associações, seus sindicatos não dão sequer,
em momento algum, um manifesto, uma carta, Apruema, onde professor
lá só é feito o concurso agora para quarenta hora, para mestres e
doutores que já saem ganhando para pegar uma alíquota de 14%, não
dá uma nota - não dá uma nota - os professores da Seduc, que é maior
parte é dos 33%, vinte e três são alcançados, e não dá uma nota, não há
uma manifestação de rua, e olha, já já quando vierem aqui, a avalanche
para cá para cima para aprovar no mesmo dia, você só tem uma
escapatória, a gente pede vista por vinte e quatro horas e depois é
atropelado, mosquito atropelado por caminhão trucado. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - PSDB, Deputado Wellington. Vossa
Excelência declina ou deseja usar o tempo do PSDB? Declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM -  Não há orador inscrito.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada
a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quadragésima Oitava
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e cinco de novembro de dois mil e dezenove.

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

Yglésio.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. O
Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente, que foi
encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos Senhores (as)
Deputados (as): Doutora Cleide Coutinho, Professor Marco Aurélio e
Roberto Costa.  Não mais havendo 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 ficou
transferida para a próxima Sessão Ordinária, e submeteu à deliberação
da Mesa, que deferiu os Requerimentos n°s: 686 a 688/19, de autoria
do Deputado Doutor Yglésio, ao Promotor de Justiça e Coordenador
de Apoio Operacional do Meio Ambiente, Senhor Luís Fernando Cabral
Barreto Júnior, ao Secretário de Estado do Meio Ambiente, Senhor
Rafael Carvalho Ribeiro e ao Secretário Municipal do Meio Ambiente
de Tutóia, ao Senhor Ademir Damasceno, solicitação que comuniquem
as providências de monitoramento, investigação, mitigação de danos,
recuperação e responsabilização tomadas pelos referidos órgãos, tendo
em vista as recentes notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre
o aparecimento de óleo nas praias do Município de Tutóia; 689 a 692/
19, todos de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Defensor Público
lotado no Núcleo de Direitos Humanos da Defensoria Pública do
Maranhão, Senhor Jean Carlos Nunes Pereira, ao Procurador da
República atuante na Procuradoria do Meio Ambiente do Ministério
Público Federal no Maranhão, Senhor Alexandre Silva Soares, ao
Superintendente do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA),
no Maranhão, e ao Ministro do Meio Ambiente do Brasil, solicitação
para que comuniquem as providências de monitoramento, investigação,
mitigação de danos, recuperação e responsabilização possivelmente
tomadas ou propostas pelos referidos órgãos, tendo em vista as recentes
notícias veiculadas na imprensa maranhense sobre o aparecimento de
óleo nas praias do Município de Tutóia. Na forma regimental foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs:
693 e 694/19, de autoria do Deputado Wendell Lages; 695/2019, de
autoria da Deputada Helena Duailibe; 696/19, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa; 697/19, de autoria da Deputada Andreia Rezende; 698 e
699/19, do Deputado Doutor Yglésio; 700/19, do Deputado Fernando
Pessoa e 701 e 702/19, do Deputado Roberto Costa. Em seguida, o
Presidente convidou todos os presentes a se postarem de pé, para
promulgação da Lei nº 11.170/2019. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos
o Deputado Duarte Júnior, falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas
destinado. 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,
26 de novembro de 2019.

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 117/2019, aprovado
nos seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1002 /2019

Concede o Título de Cidadão Maranhense ao
Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Doutor em Direito Ulisses Schwarz Viana.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o
conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A
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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 26 de novembro de 2019.
Deputado OTHELINO NETO - Presidente. Deputada ANDREIA
MARTINS REZENDE - Primeira Secretária. Deputada CLEIDE
COUTINHO - Segunda Secretária.

COMISSÃO DE DEFESA
DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 018 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 447/

2019, de autoria do Senhor Deputado Zé Gentil, que propõe a
obrigatoriedade dos Hospitais Públicos e Privados, fornecerem aos
pacientes e seus familiares, cópias dos prontuários médicos, dos
documentos assinados por estes, bem como as despesas que foram
geradas no atendimento hospitalar.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei
distribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 654/2019).
Posteriormente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica
Permanente para análise meritória.

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e”, compete à
Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, opinar
sobre matéria, no que diz respeito a assuntos relacionados à defesa do
consumidor, caso em espécie.

A iniciativa tratada na propositura é de grande relevância, pois
elimina, quaisquer dúvidas, a respeito do direito do paciente em obter
cópia de seu prontuário médico, dos documentos assinados por estes,
bem como as despesas que foram geradas no atendimento hospitalar.

Com efeito, embora o direito à cópia do prontuário esteja
garantido no Código de Ética Médico, muitos hospitais e médicos
negam o fornecimento dessas informações aos pacientes que têm que
impetrar ações judiciais para obterem seus prontuários.

Portanto, o médico e o hospital têm o dever de ceder ao paciente
acesso ao próprio prontuário, sendo vedado ao médico se recusar a
fornecer cópias a pacientes quando solicitado, conforme dispõe o art.
88, do Código de Ética Médico, senão vejamos:

“Art. 88. Negar, ao paciente, acesso a seu prontuário, deixar
de lhe fornecer cópia quando solicitada, bem como deixar
de lhe dar explicações necessárias à sua compreensão, salvo
quando ocasionarem riscos ao próprio paciente ou a
terceiros.”

Ademais, este direito também está assegurado no Código de
Defesa do Consumidor, onde o paciente tem direito a cópia de seu
prontuário como assegura o art. 72, no tocante a impedimento de
informações:

“Art. 72. Impedir ou dificultar o acesso do consumidor às
informações que sobre ele constem em cadastros, banco de
dados, fichas e registros.
Pena: Detenção de seis meses a um ano ou multa.”

Assim sendo, em análise meritória, verifica-se que o ato
discricionário é conveniente e oportuno, por ser praticado no momento
adequado à satisfação do interesse público, pelo que opino pela
aprovação do Projeto de Lei sob exame.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de
Lei nº 447/2019.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos

e das Minorias votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 447/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 25 de novembro de 2019.

Dep. Duarte Júnior-Presidente e Relator
Dep. Zé Inácio
Dep. Adriano
Dep. Edivaldo Holanda
Dep. Dra. Helena Duailibe

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

P A R E C E R Nº 023 /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº.

539/2019, de autoria do Ministério Público Estadual, 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.

A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 744/2019).

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 dispõe sobre a reposição de perdas inflacionárias na remuneração
dos servidores do quadro de apoio técnico-administrativo do Órgão de
Ministério Público.

No que concerne ao mérito, deve ser ponderado que as
providências contidas no texto do Projeto de Lei 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, (art. 16, inciso II),  como bem esclarece a
exposição de motivos 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 nº 539/2019, 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 nº
539/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de novembro de 2019.
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Presidente Deputado Carlinhos Florêncio
Relator Deputado Carlinhos Florêncio

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Paulo Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ciro Neto
Deputado Edivaldo Holanda

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 470 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 341/2019, de
autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a
obrigação aos estabelecimentos de saúde e de ensino públicos e privados
notificarem compulsoriamente as autoridades sanitárias dos casos de
suspeita ou confirmação de violência autoprovocada, inclusive
tentativas de suicídio e de automutilação.

A notificação de que trata a propositura de Lei deverá conter
as seguintes informações: o nome completo, o endereço e o telefone da
vítima, ou seu responsável; a exposição do fato que ensejou a
notificação, com indicação da data, horário, local, circunstâncias em
que ocorreu e de eventuais testemunhas; outras julgadas relevantes à
compreensão do fato.

Deve-se fazer o questionamento constitucional sobre se
parlamentar pode iniciar Projeto de Lei, cujo teor seja estabelecer ou
retirar atribuições para órgãos do Poder Executivo, como é o caso
em análise desta proposição.

É sabido que a Constituição Estadual reserva ao Chefe do
Executivo determinadas matérias para iniciativa de projetos de lei:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do
Estado às leis que disponham sobre: [...]
III – organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual. (acrescido pela Emenda
à Constituição nº 023, de 18/12/1998)

No Projeto de Lei em análise, apesar da extrema relevância,
juridicamente é tido como criador de atribuições aos Órgãos do Governo,
o que é vedado pelo dispositivo citado acima.

A medida ora proposta é tipicamente matéria administrativa,
que deve ser regulada pelo Poder Executivo e não pelo Poder Legislativo.

Nota-se, assim, que a Carta Estadual reservou ao Governador
do Estado a iniciativa de projetos de lei que visarem a criação,
estruturação e atribuições de órgãos da administração pública estadual.
Este dispositivo da Constituição estadual inviabiliza a
continuidade da proposição em análise, apesar da sua
importância, visto que o Projeto de Lei estabelece diretamente
atribuições para órgãos do Poder Executivo.

A correta interpretação que deve ser dada ao art. 43, inciso V,
da CE/89, é a de que a iniciativa das Leis que disponham sobre
“estruturação e atribuições” a Órgãos Públicos é do Poder Executivo.
Portanto, a iniciativa parlamentar, ora sob exame, é inconstitucional.

É claro e cristalino que o Projeto, ora em comento, em seus
artigos estabelecem obrigações para Órgãos do Estado gerando despesas,
violando, assim, o princípio da reserva de iniciativa e,
consequentemente, o princípio da separação dos poderes (Art. 2º, da
CF/88 e o parágrafo único, do                art. 6º, da CE/89), padecendo
de inconstitucionalidade formal.

Outrossim, as balizas para a verificação da constitucionalidade
da iniciativa parlamentar podem ser apontadas como a autonomia do
Poder Executivo (isto é, o Legislativo não pode invadir o espaço de

autoadministração dos órgãos da soberania) e o próprio desempenho
da função administrativa, exercido de forma típica pelo Executivo.

Nesta assertiva é o entendimento esposado pelo Supremo
Tribunal Federal quando do julgamento das Ações Diretas de
Inconstitucionalidade ADI-MC 2799 / RS e ADI 2808 / RS, in verbis:

“CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR. Há o sinal do
bom direito e o risco de manter-se com plena eficácia o
quadro quando o diploma atacado resultou de iniciativa
parlamentar e veio a disciplinar programa de desenvolvimento
estadual - submetendo-o à Secretaria de Estado - a dispor
sobre a estrutura funcional pertinente. Segundo a Carta da
República, incumbe ao chefe do Poder Executivo deflagrar o
processo legislativo que envolva órgão da Administração
Pública - alínea “e” do § 1º do artigo 61 da Constituição
Federal” (original sem grifos)
“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Lei Do Estado do
Rio Grande do Sul. Instituição do Pólo Estadual da Música
Erudita. 3. Estrutura e atribuições de órgãos e Secretarias da
Administração Pública. 4. Matéria de iniciativa privativa do
Chefe do Poder Executivo. 5. Precedentes. 6. Exigência de
consignação de dotação orçamentária para execução da lei. 7.
Matéria de iniciativa do Poder Executivo. 8. Ação julgada
procedente.” (grifei)

Diante da inconstitucionalidade da propositura de Lei, acima
apontada, sugerimos, que o Ilustre Deputado, autor da Proposição de
Lei, formalize indicação ao Chefe do Poder Executivo, para que adote
as medidas constantes do Projeto de Lei, sob exame, por tratar-se de
matéria de iniciativa privativa do Poder Executivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei

nº 341/2019, em face da sua inconstitucionalidade, com base nos
fundamentos supracitados.

É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 341/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Doutor
Yglésio.

 É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO

FRANKLIM”, em 19 de novembro de 2019.
Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Fernando Pessoa                                  Deputado Doutor Yglésio
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  506 /2019

RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade,

legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 393/2019, de
autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui o Selo da Produção
da Agricultura Familiar no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.

Segundo o art. 1º da proposição, fica instituído “O Selo da
Produção da Agricultura Familiar” a ser conferido aos produtos
oriundos de agricultores familiares, empreendedores familiares rurais e
suas organizações. Sendo facultado aos agricultores familiares,
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empreendedores familiares rurais e suas organizações que forem
agraciados com o Selo da Produção Familiar utilizar tal certificado no
rotulo de seus produtos e em suas peças publicitarias.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição,
observamos a relevância do presente Projeto de Lei, contudo, na
perspectiva constitucional, alguns vícios de forma foram evidenciados.

O Projeto de Lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual, neste sentido,
citamos o art. 3º e 4º da proposição.

Observando-se o citado artigo verifica-se a competência
privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa de Lei que
disponham sobre organização administrativa, criação, estruturação e
atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros
órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as competências/atribuições do Executivo Estadual,
e neste contexto, sobre as normas e diretrizes para a instituição do selo
pela iniciativa das Secretarias de Estado.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opina-se pela rejeição do presente Projeto

de Lei, visto que a proposição padece de inconstitucionalidade formal.
É o voto.

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

votam, por maioria, pela rejeição do Projeto de Lei nº 393/2019, nos
termos do voto do Relator, contra o voto do Senhor Deputado Fernando
Pessoa.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                                   Vota contra
Deputado Doutor Yglésio                                  Deputado Fernando Pessoa
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 755 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Moção nº 049/2019, de autoria do Senhor Deputado

Arnaldo Melo, que propõe que seja encaminhada Moção de Pesar a
família do saudoso Carlos Neto, Ex Prefeito e grande líder político

de Grajaú, residente na Rua São Paulo do Norte, s/n, no município
de Grajaú, nos seguintes termos: “A Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão externa o seu mais profundo pesar pela perda
irreparável do Sr. CARLOS NETO, falecido em 10/11 , na cidade de
Grajaú, um cidadão bem quisto por todos, deixando eternas saudades
a essa ilustre família e amigos. Rogamos a Deus que conforte e
abençoe a todos nesse momento de profunda dor e pesar.”

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa
claro que em tais situações a proposição deve ser um “requerimento
sujeito à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida
a Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento
que solicite:
(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente
declarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou
altas personalidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos
termos do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da

presente Proposição (Moção nº 049/2019), na forma de
Requerimento sujeito à deliberação da Mesa Diretora.

É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 049/2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 757 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 150/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Coronel
Ismael de Sousa Fonseca.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
Ismael de Sousa Fonseca, natural de Aracajú, Sergipe, nascido em 06
de Julho de 1970. Mudou-se para São Luís em 1987, filho de Daniel
Thomaz Carvalho Fonseca e Odinete de Souza Fonseca com inclusão
na polícia militar do maranhão em 05 de fevereiro de 1992, onde
frequentou o Curso de Formação de Oficiais na PMBA, até 06 de
outubro de 1995. Com formação acadêmica bem vasta, iniciou sua
vida profissional no curso de formação de oficial na academia de
polícia militar da Bahia (1992 à 1995); curso de instrutor de educação
física — licenciatura em educação física, na academia de Polícia Militar,
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General Edgard Facó, Fortaleza/ Ceará, (2006 e 2007) e curso de
especialização em gerenciamento de segurança pública na polícia
militar de Goiás (2008). Participou de dezenas de cursos técnicos,
operacionais e profissionalizantes, tais como, curso de operações
aéreas (grupo tático aéreo do maranhão), (2000); curso de instrutor
de tiro (pmma), (2002); curso de piloto comercial de helicóptero (na
edra aeronáutica em ipeúna/ sp), (2008); curso de instrutor swat
comando nos estados unidos da américa (no estado da flórida, orlando
e miami), (2008); curso de unidade de treinamento de escape de
aeronave submerso, utepas (edra aeronáutica em ipeúna/sp), (2008);
curso de multiplicador de polícia comunitária, senasp, 2012, dentre
outros. Já recebeu inúmeras medalhas pelos serviços prestados na
Polícia Militar do nosso Estado, onde podemos citar: Medalha de
Serviço Policial Militar, 10 anos (2002); Medalha Brigadeiro Falcão
(2008); Medalha de Serviço Policial Militar, 20 anos (2012); Medalha
Legião Barão de Caxias, 2018; Medalha Simão Estácio da Silveira da
Câmara Municipal de São Luís, 2018; Medalha Luís Domingues do
Gabinete Militar do Governador do Estado do Maranhão, 2019, dentre
outras. Por fim, com vasta experiência profissional, senão vejamos:
Chefe do p/1 e p/3 da 6ª Companhia Independente em São João dos
Patos (1996 a 1998); Instrutor da Academia de Polícia Militar
Gonçalves Dias; Comandante da 1ª cia do Batalhão de Policiamento
de Trânsito, (2002); Subchefe do Gabinete Miitar da Assembléia
Legislativa do Maranhão, (2003 à 2005); Piloto de Helicóptero do
GTA do Maranhão, (2007 a 2009); Subcomandante da 11ª Companhia
Independente em Presidente Dutra, (2009 e 2010); Subcomandante da
1ª Companhia Independente em Colinas; (2010: e 2011);
Subcomandante do 6º BPM (2013); Diretor de Segurança do PSL
Presídio São Luís 1 e 2, (2013/ 2014); Subcomandante Geral da Polícia
Militar do Maranhão, (2015 a 2016); Diretor do CTA (Centro Tático
Aéreo), (2015 a 2019); Comandante Geral da Polícia Militar do
Maranhão, (2019 até a presente data).

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 150/2019, de autoria do Senhor Deputado
Felipe dos Pneus.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 150/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 758/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 153/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Daniella Tema, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Enide
Moreira Lima Jorge Dino.

 Justifica a autora da propositura que a homenageada, a
Senhora ENIDE MOREIRA LIMA JORGE DINO, 91 anos,
maranhense, filha de Gonçalo Moreira Lima e Rosila Coelho Moreira
Lima, carinhosamente conhecida como dona Lili. Nasceu em Colinas/
MA, no dia 4 de janeiro de 1928. Em 1946, mudou-se para o Rio de
Janeiro para fazer companhia para sua irmã Maria Helena (conhecida
como Lilizinha), após o casamento com o escritor Josué Montello. Na
cidade do Rio de Janeiro, Enide Jorge Dino, conhece o primeiro e único
namorado, Antônio Dino, amigo do cunhado Josué e médico de sua
irmã Lilizinha. Casaram-se em 16 de março de 1953. Dessa união
nasceram seis filhos: Silvia, Célia, Jorge, Regina, Antônio e Rosila.
Todos, com exceção de Rosila (que nasceu em Cururupu) nasceram no
Rio de Janeiro, onde o casal fixou residência. No ano de 1960, com a
mudança da capital federal, do Rio de Janeiro para Brasília, a família
mudou-se para a nova capital, em decorrência do mandato de Deputado
Federal de Antônio Dino. Mais adiante, Enilde Jorge Dino assumiu a
direção da “Rede Feminina de Combate ao Câncer”, no ano de 1966.
Algum tempo depois, a convite do Dr. Pedro Neiva, Antônio Dino
assumiu a presidência da “Liga Maranhense de Combate ao Câncer”.
Com a esposa já engajada na causa, ele aceitou o convite. Começava aí
a luta de uma vida inteira. Assim que assumiram a “Liga e a Rede”,
iniciaram a construção do pavilhão que deveria abrigar a bomba de
cobalto. Foram anos de campanhas para angariar fundos. Muitas vezes,
durante a construção, Antônio Dino acordava de madrugada,
preocupado com a falta de dinheiro para pagar os pedreiros ou para
comprar material. Nesses dias, Enide convocava dona Santinha Furtado
(que deu nome ao voluntariado do hospital), e saíam as duas pela
cidade, visitando os empresários e comerciantes, realizando campanhas;
com fim de levantar valor almejado. Dentre tantas campanhas, faziam
pedágios nos sinais de trânsito, vendiam canecos de chope, livros de
receitas, promovia bingos, sorteios e festas; tudo que podia ser
transformado em dinheiro foi utilizado com a finalidade de angariar
fundos. No início dos anos 70, foi iniciada a campanha para aquisição
da bomba e da primeira pastilha de cobalto para o Hospital Aldenora
Bello. Finalmente, no início dos anos 70, havia dinheiro suficiente para
dar a entrada para aquisição da bomba, entretanto, caso desse entrada
na mesma, não haveria recursos para continuar a construção do pavilhão
que deveria abrigar a bomba que era importada da Holanda. Diante de
tamanho desafio, Enide Lima, decidiu, então, conversar com o
Governador Pedro Neiva. Na ocasião, o governador concordou em
pagar a entrada da referida bomba. Por esquecimento, ou por falta de
experiência, Enide Lima não disse ao governador, que também não
perguntou, enquanto importava e custava a entrada da bomba. No dia
marcado, quando ela chega para receber o dinheiro, ele havia mandado
repassar somente CR$ 10.000,00 (dez mil cruzeiros), quantia
insuficiente. Diante disso, tiveram que começar tudo de novo, já que
todo o dinheiro havia sido gasto na construção do pavilhão. Ao longo
desses anos de luta, no ano de 1975, a bomba chega a São Luís/MA,
entretanto, teve que ficar quase um ano guardada no Porto do Itaqui,
tendo em vista que o pavilhão, no Hospital Aldenora Bello, continuava
em construção. Em março de 1976, finalmente, chega a bomba ao
Hospital Aldenora Bello, sendo que em 18 de julho do mesmo ano,
morre Antônio Jorge Dino em decorrência de problemas cardíacos.
Frente à essa grande perda, Enide Jorge Dino, ainda muito fragilizada,
tirou forças de algum lugar para fundir a “Liga com a Rede” e criar, em
dezembro de 1976 a Fundação Antônio Dino que há 40 anos combate
e luta contra o câncer, sendo referência no tratamento da doença no
Estado do Maranhão. Esse é o relato que demonstra todo seu empenho
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na luta contra o câncer em nosso Estado, sendo uma referência na área
da saúde do nosso Estado.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 153/2019, de autoria da Senhora Deputada
Daniella Tema

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 153/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  759 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 154/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Adriano, que propõe a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Márcio Ronny
da Cruz.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado, o Senhor
Márcio Ronny da Cruz, Pai de sete filhos, Márcio Ronny da Cruz
Nunes, em suas palavras, não tem mais um vida completa desde
quando tomou uma decisão, em janeiro de 2014, de tentar salvar a
vida de uma garota de seis anos, enquanto o ônibus em que eram
transportados foi incendiado  por um ataque de facções criminosas. A
menina, infelizmente, não resistiu. O ato heroico rendeu a Márcio
Rony 75% do corpo queimado, a impossibilidade de se expor ao sol e,
ato contínuo, de trabalhar. Mas nem tudo foi negativo. “A vida que eu
tinha antes disso, era uma vida péssima. Era do serviço pro bar. E
depois que aconteceu, graças a Deus, eu tô tranquilo”, relata. Após
anos do fatídico dia, ao rememorar os minutos de terror que passou,
Rony continua inspirador: “Eu não culpo nenhum deles. A gente tem
que aprender a amar o próximo.”

Sobre o futuro, após altos e baixos e uma mudança de vida,
Rony se emociona e como qualquer herói, só quer o bem dos que os
rodeiam: “O que eu quero – se Deus me der oportunidade, né? – é
terminar de criar meus filhos e viver em paz.”

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha

do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 154/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adriano.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 154/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº   760/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 156/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rildo Amaral, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” a Senhora Tatiane
de Oliveira Fernandes.

 Justifica o autor da propositura que a homenageada, a Senhora
Tatiane de Oliveira Fernandes, nascida na cidade de São Luis/MA em
30 de abril de 1962, Filha de José de Ribamar de Oliveira – 2º Ten
PMMA (in memorian) e Cícera Silva de Oliveira (in memorian). Casou-
se em 1980 com o Sr. José Antônio Sousa Fernandes (in memorian) –
2º Sgt do Exército Brasileiro, com quem teve 3 filhos: James de Oliveira
Fernandes – SD PMMA (in memorian), Neydher Álex de Oliveira
Fernandes - Cadete CBMA e Yasmim Louise de Oliveira Fernandes.
Tendo 3 netos, uma filha do SD Fernandes – Lavínea Marinho
Fernandes e os gêmeos filhos do Cadete Neydher – Arthur Lorenzo
Viale Fernandes e Antony Felipe Viale Fernandes. Dona Tati, como é
conhecida pelos militares, passou por uma grande tragédia em 17 de
dezembro de 2015, quando seu filho SD Fernandes, enquanto exercia
sua função militar foi abatido na cidade de Arari/MA, com 32 anos.
Fato que a fez tomar uma decisão surpreendente, inspirada pelo desejo
de seu falecido filho, decidiu fundar uma instituição de amparo e alento
aos policiais e bombeiros militares, policiais civis e seus familiares. O
Instituto Soldado Fernandes Pantera, foi fundado em 06 de janeiro de
2016, menos de 1 mês após o falecimento de seu filho. Dona Tati
colocou em prática o sonho de seu filho, levando apoio médico e
psicológico aos policiais e bombeiros militares e policiais civis, assim
como, alento e apoio aos familiares dos agentes de segurança pública
do estado do Maranhão que faleceram, sejam em combate ou por
outras condições. Desde de sua fundação o Instituto Soldado Fernandes
Pantera, presidido pela Dona Tati, tem levado para dentro das unidades
militares ações sociais oferecendo serviços como atendimento
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psicológico, aferição de pressão, nutricionista, massagista, assistente
social, esteticista, orientação de prevenção à saúde, entre outros. Ela
desenvolveu também o “Grupo Precisamos Recomeçar”, destinado a
mulheres que como ela, mães e esposas de militares falecidos,
necessitam de acolhimento, acompanhamento psicológico, assistência
financeira e acima de tudo, alguém que possa ouvi-las e aconselha-
las. Outra importante ação do instituto é o Hemo-Pantera, destinado
para capitação de bolsas de sangue para militares e seus familiares
que necessitem de transfusão sanguínea ou até mesmo bolsas de sangue
reservas para possíveis procedimentos cirúrgicos dos militares. Além
de ações preventivas de saúde, o instituto tem permanente mapeamento
de militares enfermos, dando apoio e orientação para realização de
consultas, exames e procedimentos cirúrgicos, assim como suporte
emocional e financeiro (quando necessário) para tratamento do Câncer
e outras doenças graves. Diante da realidade das viúvas de militares
que não possuíam casamento civil formalizado, que acabavam tendo
inúmeras dificuldades na busca por seus direitos, o Instituto
desenvolveu o “Casamento Pantera”, que apenas nas 3 (três)
primeiras edições já realizaram cerca de 181 casamentos civis e parte
agora para a 4º edição com 200 vagas para novos casamentos.

Pensando nas crianças e adolescentes, o Instituto desenvolveu
a “Brigada Militar Pantera SD Fernandes”, uma ação lúdica e
pedagógica que inclui: aulas de Capoeira, Jiu-Jitsu, músicas, desenho,
entre outras, assim como, atividades voluntárias com palestras com
psicólogas, atividades físicas diversas, técnicos de enfermagem,
nutricionistas, dentistas, socorristas, psicopedagogas, reforço escolar,
entre outras atividades. A brigada foi criada em 2019 e atende a 130
crianças de 7 a 15 anos, todos os sábados de 08 às 17 horas. E para
homenagear os Policiais e Bombeiros Militares que faleceram em
pleno serviço ativo e em decorrência da profissão, o Instituto conseguiu
aprovar nesta casa a Lei nº 10.790 de 24 de janeiro de 2018,
apresentado pelo então Deputado Estadual Cabo Campos e
promulgada pelo Presidente Othelino Neto, que desde então realiza
ações como a “Corrida SD Fernandes Pantera”, reunindo mais de
1000 (mil) inscritos anualmente, missa, culto, a caminha “EU ME
IMPORTO COM A VIDA DO POLICIAL. E VOCÊ?” e diversas
outras ações

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 156/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 156/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº  761 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 157/2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Vinicius Louro, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Empresário
José Gonçalves dos Santos Neto.

 Justifica o autor da propositura que o homenageado,  o Senhor
José Gonçalves dos Santos Neto, nasceu em 28 de junho de 1962 -
filho mais velho de José Gonçalves e Izaultides Cunha dos Santos,
nascido e criados em São Luís. Desde cedo demonstrava interesse
pelo comércio ao acompanhar seu avó e seu pai no comércio, no
período das férias escolares, para ele, com apenas 6 anos, tudo na
loja era um verdadeiro parque de diversões. Àquela época a 1ª loja
Centro Elétrico, localizavase na Avenida Magalhaes de Almeida, no
Centro, focava exclusivamente em materiais elétricos, fundada em
1923 pelo seu avó o português Jose Gonçalves dos Santos. Ao longo
dos anos, o atilamento para o comercio já falava mais alto. Aos 16
anos, logo após concluir curso técnico, José Gonçalves já estava
efetivo na empresa da família passando por vários setores como
deposito, estoque e vendas. Em 1979, casa-se com Angélica Amorim,
no ano seguinte nasce seu primeiro filho Jose Gonçalves, três anos
depois o mais novo Marcos Gonçalves. No mesmo ano de nascimento
do seu filho mais novo, José Gonçalves torna-se junto com seu pai e
sua mãe, sócios do Centro Elétrico. Em seguida foi inaugurada em
1983, a 2º loja Centro Elétrico, no bairro São Francisco. Com visão
inovadora por volta de 1989, tornou o Centro Elétrico a primeira loja
do Estado em seu segmento informatizada e climatizada. Criou um
novo conceito de atendimento e conforto. Dez anos mais tarde
inaugurou a 3º loja no bairro da Cohama. Neste mesmo ano, seu pai
JOSE GONÇALVES DOS SANTOS FILHO é eleito o empresário do
ano 2004, escolhido pela Associação Comercial do Maranhão. As
conquistas  também continuaram com o alcance de certificações de
qualidade, abertura de novas lojas e investimentos na melhoria de
atendimento ao cliente e na capacitação dos funcionários. Em outubro
de 2008, iniciou uma nova era de desafios para o empresário José
Gonçalves dos Santos Neto, abertura da loja no bairro da Guajajaras,
com 18.000m². Passando atender industrias, Construtoras, Hospitais
e empresas prestadoras de serviços. No ano seguinte o grupo sofre
uma grande perda, em agosto de 2009, José Gonçalves (pai) faleceu
vítima de um infarto. A perda só uniu ainda mais a família. Inspirado
pelo avó e seu pai, José Gonçalves dos santos Neto, nunca perdeu o
foco e o brilho na administração dos negócios. Com uma gestão
compartilhada entre suas irmãs Silvana Maria dos Santos e Tania
Regina dos Santos, o empreendimento familiar só prosperou. Surgindo
novas oportunidade de negócios, José Gonçalves dos Santos Neto,
seguiu os mesmos passos dos seus antecessores e logo percebeu que
seus filhos Gonçalves Jr e Marcos Gonçalves estavam preparados
para conduzir a empresa para novas demandas do mercado (E-
commerce, vendas atacado, conceito de boutique de iluminação). Um
entusiasta a frente dos negócios desde os 16 anos, seu maior desafio é
manter a empresa na vanguarda, sempre buscando e proporcionando
as melhores soluções. Aos 96 anos o GRUPO CENTRO ELETRICO,
continua sendo referência em seu segmento, valorizando cultura,
esporte, saúde e a inclusão social no Maranhão, patrocinando projetos
concedidos através da Lei de incentivo, vários projetos já foram
abraçados pelo grupo: CEDEMAC – CENTRO DESPORTIVO DE
CEGOS DO MARANHÃO COMPANHIA BARRICA DO MARANHÃO
EDUCANDARIO SANTO ANTONIO REDE AMIGA DA CRIANÇA
ESCOLINHA DE KARATÊ DO SÃO FRANCISCO CAMPANHAS
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OUTUBRO ROSA / NOVEMBRO AZUL CRECHE ESCOLA
CANTINHO DA CRIANÇA A loja que começou em 1923 com poucos
mais de 12 funcionários, se multiplicou e hoje são mais de 350 famílias
abraçadas por este grande empresário, onde desempenham diversas
funções pautadas na seriedade e alegria do seu líder, o senhor José
Gonçalves dos Santos Neto.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 157/2019, de autoria do Senhor Deputado
Vinicius Louro.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 157/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 762 / 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 143/2019,

apresentada pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Vitor
Mendes Pereira e dá outras providências.

 Justifica a autora da propositura que o homenageado,  Doutor
Vitor Mendes Pereira, e pelo seu histórico de vida como Neurocirurgião
e Neuroradiologista, intervencionista, que muito tem elevado o nome
Estado do Maranhão. O Doutor Vitor Mendes Pereira, é médico
neurocirurgião, especializado em neuroradiologia intervencionista.
Nasceu em São Luís do Maranhão, passando a sua infância entre a
cidade e o campo nas férias, principalmente em Rosário e Buriti Bravo,
com sua família na casa dos seus avós. Doutor Vitor, decidiu fazer
medicina depois de ter vivenciado com sua família, um câncer terminal
que tirou a vida de seu pai, no primeiro mês em que começou a cursar
medicina na Universidade Federal do Maranhão em 1996, onde ao
longo do curso ficou fascinado pelas neurociências como especialidade.
Desde a faculdade, esteve envolvido em pesquisa de base e clínica,
influenciado por um grande mentor, Doutor Periguari Lucena, decidiu
fazer Neurocirurgia como especialidade, e no seu percurso, escolheu
a Universidade Estadual de São Paulo (UNESP) – Campus Botucatu
para fazer sua primeira residência Médica em Neurocirurgia, onde

durante a  residência, teve orientação de grandes nomes da
neurocirurgia vascular e endovascular, com os Professores Gilberto
Machado, Marco Zanini, Cesar Rafin, Aldemir Nunes Júnior e José
Guilherme Caldas. Depois da residência médica, foi contemplado com
uma vaga no concorridíssimo serviço do Professor Pierre Lasjaunias
no Hospital de Bicêtre na França. Em paralelo ao estágio clínico
nesse hospital, terminou seu primeiro Mestrado na Universidade de
Paris XI, com uma tese estudando as doenças vasculares nos pacientes
com neurofibromatose tipo 1. Logo após defender a tese de mestrado,
foi convidado a trabalhar no Hospital Universitário de Genebra, na
maior unidade vascular da Suíça, onde em 6 meses, se tornou o Chefe
da Unidade de Neuroradiologia Intervencionista daquele centro até
meados de 2014, época em que foi convidado a trabalhar na
Universidade de Toronto - Canadá nos serviços de Neuroadiologia e
Neurocirugia do Toronto Western Hospital e Hospital for the SickKids,
sendo depois nomeado Professor Titular de Radiologia e Cirurgia
pela Universidade de Toronto.

Doutor Vitor, além de vários prêmios e reconhecimentos
acadêmicos, destacamos os seguintes: Mestrado em Ciências Cirúrgicas
(MSc), Faculdade de Medicina da Universidade de Paris XII, Paris,
Franca. Mestrado Internacional em Doenças Neurovasculares
(Mestrado Profissionalizante), Faculdade de Medicina da Universidade
de Paris XI, Paris, Franca. Medico (MD), Faculdade de Medicina da
Universidade Federal do Maranhão, São Luís, Maranhão, Brasil.
Program of Clinical Effectiveness (Programa de Eficiência Clinica em
Saúde Publica). Harvard School of Public Health (Escola de Saúde
Publica da Universidade Harvard), Boston, Estados Unidos. Pós-
graduação em Neuroradiologia Intervencionista, Departamento de
Neuroradiologia, Rothschild Foundation Hospital, Paris, Franca. Pós-
graduação em Neuroradiologia Intervencionista, Departamento de
Neuroradiologia, CHU Bicetre (Centro HospitaloUniversitário de
Bicetre), Paris, Franca. Residência Medica em Neurocirurgia, Hospital
das Clinicas, Universidade Estadual de São Paulo, Botucatu, São Paulo,
Brasil. Licença Medica Acadêmica em Ontario nas especialidades de
Radiologia e Neurocirurgia. Colégio de Médicos e Cirurgiões de Ontario,
Canada. Toronto, Ontario, Canada. Licença Medica Acadêmica no
Canton de Genebra, Suíça. Especialidades: Radiologia e Neurocirurgia.
Licença Medica na Comunidade Europeia e Portugal. Faculdade de
Medicina do Instituto de Biociências. Universidade do Porto, Portugal.
Titulo de Especialista em Neuroradiologia Intervencionista. Colégio
Brasileiro de Radiologia (CBR) e Associação Medica Brasileira (AMB).
Titulo de Especialista em Neurocirurgia. Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia (SBN) e Associação Medica Brasileira (AMB). Licença
Medica no Conselho Regional de Medicina nos Estados do Maranhão
e São Paulo. Doutor Vitor, é natural de São Luís do Maranhão, 42
anos, casado com Andrea G. R. Pereira e pai de 3 filhos, Alice, Pedro e
Sarah, residindo atualmente em Toronto – Canada.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 143/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe.

É o voto.
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PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 143/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 763  /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 151/2019,

apresentada pelo Senhor Deputado Felipe dos Pneus, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Sargento o Senhor
Francisco Conceição Sousa e dá outras providencias.

Registra a justificativa do autor que, o homenageado, o Senhor
Francisco Conceição Sousa, Sargento da Polícia Militar do Estado do
Maranhão, com mais de 25 anos de serviços prestados à comunidade
como agente de segurança pública. No dia 26 de março de 2019,
enquanto cumpria seu plantão no posto policial da BR 010, entre
Imperatriz e o Ribeirãozinho, atendendo a um chamado de socorro de
moradores da zona rural, em uma região de difícil acesso por conta
das más condições das estradas vicinais, tão ruim ao ponto de impedir
o acesso por automóvel, inclusive de ambulância, o referido policial
se deparou com uma senhora de nome Maria Fernanda em trabalho
de parto. Sem condições de aguardar a ambulância, o Sargento, sendo
o primeiro a chegar ao local e observando que a criança já estava
para nascer, decidiu auxiliar a mãe no parto, ali mesmo naquela
região erma e sem aparato médico. Parto realizado com sucesso, mas
a mãe e o recém-nascido ainda precisavam ser levados até a equipe
médica que estava a quase 1 KM (um quilômetro) de distância (o mais
próximo possível que a ambulância conseguia chegar). Então, por
telefone, o guerreiro Sargento Francisco Conceição Sousa, recebeu as
instruções médicas para realizar o corte do cordão umbilical e levar
a criança, a pé, o mais rápido possível até a equipe médica para
realização dos procedimentos médicos adequados.

.A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “j”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 812/2016, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo “Sargento Sá”, os agentes públicos que
prestaram relevante serviço na área de Segurança Pública no Estado
do Maranhão.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 151/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 151/
2019, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 764    /2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 155//2019,

apresentado pelo Senhor Deputado Rildo Amaral , que Concede Título
de Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico o Senhor Raimundo
Nonato de Oliveira Lopes.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o
homenageado, o Senhor Raimundo Nonato de Oliveira Lopes nascido
em 25 de maio de 1964, natural de São Raimundo Nonato/PI. Bacharel
em Teologia e Educação Cristã pelo Seminário teológico Batista do
Norte do Brasil, Recife/PE. Pastor Evangélico, casado com Maria de
Jesus Dias da Luz Lopes, pai de Judson Dias Lopes e Iohana Dias
Lopes. Chegou em Imperatriz com 15 anos de Idade em 1979. Em
1985 mudou-se de Imperatriz para estudar e regressou em 2001. De
2001 a 2005 foi pastor da Primeira Igreja Batista de Imperatriz e
desde 2005 é pastor presidente da Igreja Evangélica Nova Aliança
que já possui mais de 120 templos no Estado do Maranhão e em
algumas partes do mundo. Desde o início do surgimento da
congregação seus membros desenvolvem trabalhos sociais, o que
resultou na fundação do “Instituto Lugar de Ajuda”, uma organização
presidida pelo Pr. Raimundo Nonato contando atualmente com 3 (três)
comunidades terapêuticas para atender homens com dependência
química (álcool e drogas) 1 (uma) comunidade terapêutica para
mulheres com dependência químicas, 1 (um) Lar para idosos
permanentes, 1 (um) centro de tratamento para andarilhos e pessoas
de rua, 1 (uma) comunidade terapêutica para meninos menores de
idade, 1 (uma) Creche e diversos projetos de reforço escolar com
aulas de dança, futebol, computação, inglês, música e etc. Assim como
também, outros projetos em vários Estados do Brasil. Em média 1400
pessoas, incluindo adultos e crianças são atendidos mensalmente por
esses projetos, sendo a Igreja Evangélica Nova Aliança a principal
mantenedora.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da
Resolução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento
Interno desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia
de lei ordinária, matéria de competência privativa da
Assembleia Legislativa e os de caráter político-processual
legislativo ou administrativo, ou quando a Assembleia deva-
se pronunciar em casos concretos, tais como:
[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural,
científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência
social e desenvolvimento econômico, comprovados
mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do projeto demonstra
que o homenageado se enquadra, efetivamente, nas hipóteses
autorizadoras da concessão do título.
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Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a

concessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento
Interno desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela
Resolução Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 155/2019, de autoria do Senhor Deputado
Rildo Amaral.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 155/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº765 /2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 048/2019, proposta pelo

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa admiração
ao Doutor Natalino Salgado Filho, pela eleição de REITOR DA UFMA.

O médico e professor doutor Natalino Salgado Filho foi
confirmado, como o próximo reitor da Universidade Federal do
Maranhão.

Cumpre mencionar que a escolha foi feita pelo presidente Jair
Bolsonaro, que ocorreu após a vitória do ex-reitor na disputa eleitoral
que ocorreu em junho, naquela oportunidade Natalino obteve 50% dos
votos.

Dessa forma, o Dr. Natalino Salgado voltará ao comando da
UFMA pela terceira vez, a partir de 11 de novembro de 2019. Ele já
tinha ocupado o cargo entre 2007 e 2011 e 2011 a 2015.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a
manifestação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando,
aplaudindo ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

 Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os
requisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída,
necessariamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe

analisar, manifestamo-nos   favoravelmente pela aprovação da Moção
nº 048/2019 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 048 /2019, nos termos do voto do
Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 766/ 2019

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Resolução Legislativa nº 152/2019,

apresentado pela Senhora Deputada Helena Duailibe, que propõe a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” in memorian aos
médicos Rodrigo Capobiango, Jonas Eloi da Luz e José Kleber Araújo,
bem como ao Policial Civil Alfredo Oliveira Barbosa, vítimas do
acidente aéreo em 1º de abril de 2018, no Município de Rosário –
Estado do Maranhão.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do
Regimento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa
nº 599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha
do Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o
desenvolvimento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus
méritos especiais ou ainda aos que proporcionarem algum feito
considerado notório e forem considerados merecedores do recebimento
da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a
concessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos
dispositivos legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade

e juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de
Resolução Legislativa n.º 152/2019, de autoria da Senhora Deputada
Helena Duailibe.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa n.º 152/
2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 770 / 2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 510/2019, de autoria do
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “Assegura aos alunos,
cuja mãe ou responsável possua dependente portador de microcefalia
ou doença rara, a prioridade de vagas nas escolas de tempo integral
da rede pública de ensino do Estado do Maranhão, desde que essas
escolas não exijam realização de prova para ingresso do aluno.
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Segundo o art. 2º da proposição, a prioridade de vaga dar-se-á

mediante a apresentação dos seguintes documentos: I - Laudo médico
especificando a doença e suas consequências; e, II - Documento
comprovando que o aluno reside com a mãe ou responsável pela criança
ou adolescente portador de microcefalia ou doença rara.

Contextualiza a Justificativa da proposição:

Ante a necessidade de atenção integral requerida por
pessoas com doenças raras ou microcefalia, acarreta a
sobrecarga do responsável por cuidar desse paciente,
sendo que em grande parte dos casos, a mãe ou o
responsável não tem condições de dispensar seus
cuidados de forma satisfatória a outros membros da
família, principalmente às outras crianças. Diante disso,
esta proposição visa proporcionar às famílias, o mínimo
de colaboração numa rotina que não é fácil e se faz
necessária como medida eficaz na busca por qualidade
de vida e justiça social.

Em sendo analisada a presente proposição, há que se destacar
a relevância da temática ora abordada, não só por sua dimensão
constitucional, mas também por se tratar da proteção e integração
social das pessoas com deficiência, valores intimamente ligados à
dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos que a Constituição
Federal de 1988 proclama em seu art. 1º ,inciso III, em prol da
consolidação do Estado Democrático de Direito.

Compete a todos os entes federativos legislar sobre a proteção
e integração social das pessoas com deficiência (inciso XIV do art. 24).
A matéria é, pois, de competência concorrente, e o Estado-membro
pode legislar sobre ela.

Ademais, é preciso acrescentar que o marco regulatório da
acessibilidade encontra fundamento nos arts. 227, §§ 1º e 2° da CF/88.
Em nível federal os referidos dispositivos foram regulamentados
pela Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas
gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade para as
pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida. Essa
Lei, por sua vez, foi regulamentada pelo Decreto                  nº 5.296,
de 2 de dezembro de 2004.

Diante do contexto, ainda é importante destacar sobre o tema
que a União editou a Lei nº 13.146/2015, que institui a Lei Brasileira de
Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).

Nesta assertiva, o mencionado Projeto de Lei vem proporcionar
meios de acesso à educação àquelas pessoas que ao longo da história
vem sofrendo discriminação. Sendo assim, o Projeto de Lei, em análise,
é materialmente constitucional.

No tocante a constitucionalidade formal, não há nenhuma norma
que estabeleça como de iniciativa privativa do Executivo matéria sobre
proteção e integração social das pessoas com deficiência, o que se
conclui que o Projeto de Lei é formalmente constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei

nº 510/2019, ora em análise, em face de sua constitucionalidade formal
e material.

  É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 510/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista

Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 775 / 2019

 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade e

juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 537/2019, de autoria do
Senhor Deputado Adelmo Soares, aos 4 dias do mês de novembro do
corrente ano, e 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”. O PLO foi
designado a minha relatoria perante esta CCJ no dia 11 de novembro
de 2019.

É o relatório.

DA CONSTITUCIONALIDADE FORMAL
Cumpre inicialmente analisar a capacidade do ente federativo

estadual para legislar sobre a matéria proposta. Com efeito, o PLO
trata do princípio da isonomia, que em nossa Constituição se encontra
inscrito no artigo 5º. destacadamente o caput e inciso I.

Segundo o art. 1º, da proposição de Lei, sob análise, obriga-se
a premiação igual entre gêneros para garantir a isonomia das premiações
para homens e mulheres nos eventos de competições esportivas do
Estado do Maranhão, ficando, ainda proibida, nos eventos ou
competições esportivas, a concessão de premiação diferenciada para
homens e mulheres, tanto financeira, quanto simbólica (art. 2º).

Contextualiza a Justificativa:
Este projeto de lei tem por objetivo garantir a isonomia das

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

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

O Princípio da Igualdade prevê a igualdade de aptidões e de
possibilidades dos cidadãos de gozar de tratamento isonômico pela lei.
Através desse princípio são vedadas as diferenciações arbitrárias e
absurdas, não justificáveis pelos valores da Constituição Federal, e
tem por finalidade limitar a atuação do legislador, do intérprete ou
autoridade pública e do particular. Sendo então um princípio
constitucional a ser perseguido pela nação, o projeto de lei em análise
propõe dar efetividade ao princípio informado no que tange as
premiações nos eventos de competições esportivas no Maranhão.

A isonomia significa tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais. Assim, há que se perceber que os clubes desportivos e as
federações e confederações desportivas são aqueles que conferem e
financiam as premiações. Os clubes e federações estão sujeitos ao
regime jurídico empresarial e atuam dentro da lógica de mercado, onde
as recompensas provém necessariamente da geração de recursos, ou
mérito de produtividade econômica.

Consequentemente, o vínculo jurídico entre os atletas
profissionais e os clubes é de natureza trabalhista, bem como os vínculos
entre os clubes e as corporações desportivas (federações, ligas,
confederações, etc.) é estabelecido por contratos de direito civil.
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Assim, a competência regulatória das matérias relevantes ao

PLO em tela recai sobre a União, por força do art. 22, I da Constituição
Federal.

DA ISONOMIA NAS ATIVIDADES DESPORTIVAS
O Esporte surge como atividade humana relacionado ao

treinamento militar. O aprimoramento do corpo e suas habilidades, o
fortalecimento físico, a superação, a competição, a vitória, a glória, o
registro de tudo isso “to record” são patentes paralelos entre o esporte
e a vida militar1.

 A discriminação entre os sexos não pode ser atribuída à
discriminação exercida pelos seus empregadores já que resulta de outros
fatores tais como a experiência de trabalho que no mundo empresarial
desportivo é mais evidente, de acordo com Sowell (2017)2.

Assim, a diferença entre os sexos no mundo desportivo não é
entendida como violadora do princípio da igualdade, especialmente em
seu sentido insonômico, de tratar igualmente os iguais e desigualmente
os desiguais. Nessa direção, em relação ao tratamento de homens e
mulheres no mundo militar, análogo ao desporto:

Promoção de militares dos sexos masculino e feminino:
critérios diferenciados: carreiras regidas por legislação
específica: ausência de violação ao princípio da isonomia:
precedente (RE 225.721, Ilmar Galvão, DJ de 24-4-2000).
[AI 511.131 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-3-
2005, P, DJ de 15-4-2005.]
RE 523.317 ED, rel. min. Cármen Lúcia, j. 1º-2-2011, 1ª
T, DJE de 3-3-2011
Vide RE 489.064 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 8-9-2009, 2ª
T, DJE de 25-9-2009

A adoção de critérios diferenciados para o licenciamento dos
militares temporários, em razão do sexo, não viola o princípio
da isonomia.
[RE 489.064 ED, rel. min. Ellen Gracie, j. 8-9-2009, 2ª
T, DJE de 25-9-2009.]
Vide AI 511.131 AgR, rel. min. Sepúlveda Pertence, j. 22-3-
2005, P, DJ de 15-4-2005

 Outrossim, as premiações de competições desportivas, como
negócio de entretenimento de massas que são, provém das rendas,
patrocínios e convênios entre as entidades promotoras e os clubes,
ligas, associações e demais apoiadores. Eventos de maior público e que
atraiam mais atenção e recursos tendem a prover melhores premiações
aos vencedores, mesmo quando comparamos premiações de
competições masculinas entre si: a premiação de um campeonato de
futebol masculino de segunda divisão tende ser de menor valor que na
primeira divisão. Sempre que competições desportivas femininas
gerarem receitas e rendas menores que competições masculinas, é
apenas de natural consequência da liberdade econômica que os
organizadores premiem proporcionalmente a tal escala econômica. Isto
é assim em observância ao Artigo 170 da Constituição Federal:

Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do
trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar
a todos existência digna, conforme os ditames da justiça
social, observados os seguintes princípios:
[...]
II - propriedade privada;
[...]
IV - livre concorrência;

É da natureza da economia que os rendimentos, proventos e
remunerações dos empregados sejam originados da produtividade das
atividades que exercem. Vale dizer, os valores e aumentos de
remuneração decorrem da riqueza que é gerada com o trabalho. Sendo

os eventos desportivos masculinos mais rentáveis que os femininos é
apenas natural e decorrente das leis da liberdade econômica que sejam
também os atletas masculinos melhor remunerados.

Este não será o caso, evidentemente, quando os eventos forem
financiados no todo ou em parte com recursos públicos. Tais situações
estão, com efeito previstas no artigo 5º. da proposição em tela. Observo
e recomendo que este dispositivo seja posteriormente desenvolvido
como núcleo de uma eventual proposição, que não infrinja as
competências legislativas privativas da União tampouco os limites da
isonomia e liberdade econômica.

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela rejeição ao Projeto de Lei nº

537/2019, competência privativa da União (Art. 22, I CF88-direito
civil, direito trabalhista), nos termos acima expostos.

É o voto.

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

votam pela rejeição ao Projeto de Lei nº 537/2019, competência
privativa da União (Art. 22, I CF88-direito civil, direito
trabalhista), nos termos do voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Doutor Yglésio

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Neto Evangelista

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 776 / 2019

 RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 526/2019, de autoria

da Senhora Deputada Mical Damasceno, que “Inclui no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia do Músico”.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído no
Calendário Oficial do Estado do Maranhão, o “Dia do Músico”, a ser
comemorado, anualmente, no dia 22 (vinte e dois) de novembro.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
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a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 526/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 526/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 777 / 2019

 RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 548/2019, de autoria

do Senhor Deputado Rigo Teles, que Institui o “Dia Estadual do
Profissional de Comunicação de Mídia Eletrônica e Mídia Digital.”

Nos termos do presente Projeto de Lei, é instituído o Dia
Estadual do Profissional de Comunicação Eletrônica e Mídia Digital, a
ser comemorado, anualmente, no dia 23 de abril.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal.

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enumera
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assuntos
que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro,
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se
enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário:

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls.
23/30), salientou que a criação, por si só, de uma data
comemorativa local que represente uma homenagem à
categoria dos comerciários não afronta a Carta Magna,
sendo certo que tal iniciativa está inserida na autonomia
que possuem os entes da Federação de “prestar homenagens
a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos
fundamentais, categorias profissionais, pessoas, coisas,
instituições etc.
Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração
não se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta
que “ocasiona reflexos nas relações de trabalho devido à
obrigatoriedade do pagamento de salários” (fl. 28), além
de provocar a interrupção de outras atividades públicas e
privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão “e feriado
para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato
normativo ora em exame, invade a competência privativa
da União para legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção
legiferante exige a observância estrita das regras constitucionais e legais,
porquanto são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente
que seus desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa
privativa, constantes do art. 43, da CE/89.

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o projeto, estando

em consonância com as disposições legais e constitucionais, portanto,
concluímos pela aprovação do Projeto de Lei nº 548/2019.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 548/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Fernando Pessoa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 778 / 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 137 /2019, de autoria do Senhor Deputado



QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA44
Rafael Leitoa, que Dispõe sobre o exercício e a fiscalização das
atividades farmacêuticas.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda modificativa, no âmbito desta
Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Saúde, tendo como relator da matéria o Senhor
Deputado Ricardo Rios.

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

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

Lei Ordinária nº 137/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 137/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 26 de  novembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado Rafael Leitoa
Deputado César Pires
Deputado Zé Inácio Lula

PROJETO DE LEI Nº 137/2019

Estabelece as Diretrizes Gerais sobre o exercício
e a fiscalização das atividades farmacêuticas no
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º  Esta Lei estabelece as Diretrizes Gerais sobre as
ações e serviços de assistência farmacêutica executados, isolada
ou conjuntamente, em caráter permanente ou eventual, por
pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou privado no âmbito
do Estado do Maranhão.

Art. 2º  Entende-se por assistência farmacêutica o conjunto de
ações e de serviços que visem a assegurar a assistência terapêutica
integral e a promoção, a proteção e a recuperação da saúde nos
estabelecimentos públicos e privados que desempenhem atividades
farmacêuticas, tendo o medicamento como insumo essencial e visando
ao seu acesso e ao seu uso racional. 

Art. 3º  Farmácia é uma unidade de prestação de serviços
destinada a prestar assistência farmacêutica, assistência à saúde e
orientação sanitária individual e coletiva, na qual se processe a
manipulação e/ou dispensação de medicamentos magistrais, oficinais,
farmacopeicos ou industrializados, cosméticos, insumos farmacêuticos,
produtos farmacêuticos e correlatos.  

Parágrafo único.  As farmácias serão classificadas segundo sua
natureza como:  

I - farmácia sem manipulação ou drogaria: estabelecimento de
dispensação e comércio de drogas, medicamentos, insumos
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais;  

II - farmácia com manipulação: estabelecimento de manipulação
de fórmulas magistrais e oficinais, de comércio de drogas, medicamentos,
insumos farmacêuticos e correlatos, compreendendo o de dispensação
e o de atendimento privativo de unidade hospitalar ou de qualquer
outra equivalente de assistência médica.  

CAPÍTULO II
DAS ATIVIDADES FARMACÊUTICAS

Art. 4º  No âmbito da assistência farmacêutica, as farmácias
de qualquer natureza requerem, obrigatoriamente, para seu
funcionamento, a responsabilidade e a assistência técnica de
farmacêutico habilitado na forma da lei. 

CAPÍTULO III
DOS ESTABELECIMENTOS FARMACÊUTICOS

Seção I
Das Farmácias

Art. 5º  Para o funcionamento das farmácias de qualquer
natureza, exigem-se a autorização e o licenciamento da autoridade
competente, além das seguintes condições: 

I - ter localização conveniente, sob o aspecto sanitário;  
II - dispor de equipamentos necessários à conservação adequada

de imunobiológicos;  
III - contar com equipamentos e acessórios que satisfaçam aos

requisitos técnicos estabelecidos pela vigilância sanitária.  
§ 1º Sobre a presença do profissional farmacêutico nos

estabelecimentos dispõe:
I – As grandes redes de farmácias sediadas no Estado que já

estão em funcionamento com assistência plena, deverão manter tal
assistência, conforme determina o artigo 6º da Lei 13.021/2014.

II – As Farmácias e Drogarias de pequeno porte ou com
conjunto de lojas sob a mesma marca ou grupo econômico não superior
a 10(dez), assim, estendidas aquelas enquadradas na Lei Complementar
nº 123/2006, deverão ter presença do profissional farmacêutico na
seguinte forma:

a) Para municípios com população acima de 50(cinquenta)
mil habitantes até 8(oito) horas diária trabalhadas, não podendo
ultrapassar as 44(quarenta e quatro) horas semanais.

b) Para municípios com população inferior a
50(cinquenta) mil habitantes, até 6(seis) horas diárias trabalhadas, não
podendo ultrapassar as 30(trinta) horas semanais.

§2º As Farmácias e drogarias ainda não contempladas com a
assistência plena, deverão informar seus usuários através de um painel
o local visível o horário no qual haverá presença ininterrupta do
profissional farmacêutico.

§3º As ausências do farmacêutico nos estabelecimentos onde
se aplica assistência são possíveis e devem ser justificadas e defendidas
conforme preconiza a Legislação Federal pertinente.

Art. 6º  Poderão as farmácias de qualquer natureza dispor,
para atendimento imediato à população, de medicamentos, vacinas e
soros que atendam o perfil epidemiológico de sua região demográfica.

Art. 7º  A farmácia privativa de unidade hospitalar ou similar
destina-se exclusivamente ao atendimento de seus usuários.  

Parágrafo único.  Aplicam-se às farmácias a que se refere
o caput as mesmas exigências legais previstas para as farmácias não
privativas no que concerne a instalações, equipamentos, direção e
desempenho técnico de farmacêuticos, assim como ao registro em
Conselho Regional de Farmácia.  

Seção II
Das Responsabilidades
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Art. 8º  O farmacêutico e o proprietário dos estabelecimentos

farmacêuticos agirão sempre solidariamente, realizando todos os
esforços para promover o uso racional de medicamentos.  

Art. 9º  O proprietário da farmácia não poderá desautorizar ou
desconsiderar as orientações técnicas emitidas pelo farmacêutico.  

Parágrafo único.  É responsabilidade do estabelecimento
farmacêutico fornecer condições adequadas ao perfeito desenvolvimento
das atividades profissionais do farmacêutico.  

Art. 10.  Ocorrendo a baixa do profissional farmacêutico,
obrigam-se os estabelecimentos à contratação de novo farmacêutico,
no prazo máximo de 30 (trinta) dias, atendido o disposto nas Leis
nos 5.991, de 17 de dezembro de 1973, e 6.437, de 20 de agosto de
1977. 

Art. 11.  Obriga-se o farmacêutico, no exercício de suas
atividades, a:  

I - notificar os profissionais de saúde e os órgãos sanitários
competentes, bem como o laboratório industrial, dos efeitos colaterais,
das reações adversas, das intoxicações, voluntárias ou não, e da
farmacodependência observados e registrados na prática da
farmacovigilância; 

II - organizar e manter cadastro atualizado com dados técnico-
científicos das drogas, fármacos e medicamentos disponíveis na
farmácia;  

III - proceder ao acompanhamento farmacoterapêutico de
pacientes, internados ou não, em estabelecimentos hospitalares ou
ambulatoriais, de natureza pública ou privada; 

IV - estabelecer protocolos de vigilância farmacológica de
medicamentos, produtos farmacêuticos e correlatos, visando a assegurar
o seu uso racionalizado, a sua segurança e a sua eficácia terapêutica; 

V - estabelecer o perfil farmacoterapêutico no acompanhamento
sistemático do paciente, mediante elaboração, preenchimento e
interpretação de fichas farmacoterapêuticas;  

VI - prestar orientação farmacêutica, com vistas a esclarecer ao
paciente a relação benefício e risco, a conservação e a utilização de
fármacos e medicamentos inerentes à terapia, bem como as suas
interações medicamentosas e a importância do seu correto manuseio. 

Art. 12.  Cabe ao farmacêutico, na dispensação de
medicamentos, visando a garantir a eficácia e a segurança da terapêutica
prescrita, observar os aspectos técnicos e legais do receituário. 

CAPÍTULO IV
DA FISCALIZAÇÃO

Art. 13.  É vedado ao fiscal farmacêutico exercer outras
atividades profissionais de farmacêutico, ser responsável técnico ou
proprietário ou participar da sociedade em estabelecimentos
farmacêuticos. 

Art. 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.  

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PARECER Nº 779/ 2019

 RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 499/2019, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que “dispõe sobre Campanha Educativa
‘Gravidez Ativa’, no âmbito do Estado do Maranhão e fixa outras
providências.

O art. 1º da proposição, por sua vez, esclarece que a Campanha
Educativa Gravidez Ativa, consiste na divulgação em todas
maternidades e hospitais públicos e privados do Estado do Maranhão,
sobre os benefícios advindos da prática de atividades físicas adequadas,
durante o período de gestação.

Acrescenta, ainda, o art. 2º que a campanha será realizada
mediante a fixação de cartazes impressos sobre o assunto, evidenciando
as vantagens da prática esportiva na gravidez. Sendo o tamanho e

layout do cartaz “por conta e responsabilidade das Secretarias de
Governo”

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da
proposição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se
verifica a competência privativa do Governador do Estado quanto à
iniciativa de Leis que disponham sobre organização administrativa,
criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos
equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual.

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência
para deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do
Governador do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Esta-do
as leis que disponham sobre:
I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do
Corpo de Bombeiros Militares;
II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na
administração direta e autárquica ou aumento de sua
remuneração;
III - organização administrativa, matéria tributária e
or-çamentária e serviços públicos;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico,
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis,
reforma e transferência de militares para a inatividade;
V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições de entidades
públicas conforme induz os art. 2º.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência
de um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/
atribuições a órgãos públicos, no caso as Secretarias de Governo.

Ademais, ao adentrar aos aspectos de organização e
funcionamento das maternidades e hospitais privados, a proposição
sob exame torna-se igualmente inconstitucional visto que afeta o
princípio da livre iniciativa, que, nos termos da Constituição da
República, além de direito fundamental (art. 5º), consubstancia-se em
fundamento do Estado (art. 1º, IV) e da ordem econômica (art. 170).

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos

pela rejeição do Projeto de Lei nº 499/2019, em face de sua
inconstitucionalidade.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 499/2019, nos termos do
voto do Relator.

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

em 26 de novembro de 2019.

Presidente Deputado Neto Evangelista
Relator Deputado Zé Inácio Lula

Vota a favor                                                         Vota contra
Deputado Fernando Pessoa
Deputado Doutor Yglésio



QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA46



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                     QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019 47



QUARTA-FEIRA, 27 DE NOVEMBRO DE 2019                                                                           DIÁRIO DA ASSEMBLEIA48

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

EDITADO PELA DIRETORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Registro no cartório de títulos e documentos sob os números 1.780 e 24.950.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
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i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
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l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.
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