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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10/12/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 10.12.2019

I – PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – REQ. (Nº 737/

2019).

1. PROJETO DE LEI Nº 472/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE  MODIFICA E
ACRESCENTA DISPOSITIVOS NA LEI ESTADUAL Nº 5.315, DE
11 DE JANEIRO DE 2010, QUE CONCEDE PASSAGEM
INTERMUNICIPAL GRATUITA AOS PORTADORES DE
CÂNCER, AIDS, DOENÇAS RENAIS E CARDIÁCAS CRÔNICAS
NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
– COM SUBSTITUTIVO. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

2. PROJETO DE LEI Nº 536/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE IMPÕE A CRIAÇÃO
DO DOSSIÊ MULHER MARANHENSE NA FORMA QUE
ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - DEPENDE DE
PARECER.

3. PROJETO DE LEI Nº 600/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FERNANDO PESSOA, QUE MODIFICA
DISPOSITIVO DA LEI Nº 6.513, DE 30 DE NOVEMBRO DE 1995,
QUE DISPÕE SOBRE O ESTATUTO DOS POLICIAIS –
MILITARES DA POLÍCIA MILITAR DO MARANHÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.  - DEPENDE DE PARECER.

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

4. PROJETO DE LEI N° 336/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA THAIZA HORTEGAL, DISPÕE SOBRE
A GRATUIDADE DE ÁGUA POTÁVEL FILTRADA EM
LANCHONETES, BARES, RESTAURANTES, HOTÉIS E
SHOPPING CENTERS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA E DA COMISSÃO
DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS –
RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.  TRANSFERIDO DA
ORDEM DO DIA, DEVIDO À AUSÊNCIA DA AUTORA.

III – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO
2ª SESSÃO (ART. 248, § 3º - R.I.)

5. PROJETO DE LEI Nº 486/2019, CAPEADO PELA
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 080/2019, DE AUTORIA
DO PODER EXECUTIVO, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO
PLURIANUAL PARA O QUADRIÊNIO 2020-2023, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL EMITIDO PELA

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE – RELATOR DEPUTADO CARLINHOS
FLORÊNCIO.

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

6. PROJETO DE LEI N° 445/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE CONTER CÓDIGOS QR INCLUSIVO
NAS EMBALAGENS DOS PRODUTOS FABRICADOS E
COMERCIALIZADOS NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
- RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA E DA
COMISSÃO DE DEFESA DE DIREITOS HUMANOS E DAS
MINORIAS – RELATOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR.
TRANSFERIDO DA ORDEM DO DIA, DEVIDO À AUSÊNCIA
DO AUTOR.

7. PROJETO DE LEI N° 388/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CASSAÇÃO DA
INSCRIÇÃO ESTADUAL DE EMPRESAS QUE PROVOQUEM
MAUS-TRATOS A ANIMAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO E DA COMISSÃO DE
ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE –
RELATOR DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO.

V – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINARIA

8. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 040/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN, AO SENHOR RAPHAEL
COELHO FIGUEIREDO, COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

9. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 043/
2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCO AURÉLIO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
GUILHERME MAIA ROCHA. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA.
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

VI – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO
PLENÁRIO

10. REQUERIMENTO Nº 743/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS
AO REGIME DE TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA
DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A
SER REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO
ORDINÁRIA, OS PROJETOS DE LEI NºS 09/2019, 16/2019, 82/
2019, 361/2019 E 385/2019 DE SUA AUTORIA, TODOS COM
PARECER FAVORÁVEL.

11. REQUERIMENTO N° 745/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, REQUERENDO DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJAM SUBMETIDOS AO
REGIME DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E VOTAÇÃO EM
SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER REALIZADA LOGO APÓS
A PRESENTE SESSÃO, OS SEGUINTES PROJETOS DE LEI NºS
031, 055, 587/2019. DE SUA AUTORIA.
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VII – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

12. REQUERIMENTO Nº 739/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
NA SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
DIA 02 DE DEZEMBRO, EM RAZÃO DE SUA PARTICIPAÇÃO
EM UMA AUDIÊNCIA JUDICIAL, CONFORME
COMPROVAÇÃO EM ANEXO.

 13. REQUERIMENTO Nº 740/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
NAS SESSÕES PLENÁRIAS NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE
OUTUBRO DO CORRENTE ANO, EM VIRTUDE DA
IMPOSSIBILIDADE DO SEU COMPARECIEMNTO NESTA
CASA, CONFORME ATESTADO MÉDICO, EM ANEXO.

14. REQUERIMENTO Nº 741/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADELMO SOARES, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA
NAS SESSÕES LEGISLATIVAS NO PERÍODO DE 25 A 28/11/2019,
DEVIDO SUA PARTICIPAÇÃO COMO REPRESENTANTE
DESTE PODER, EM ENCONTRO NA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO.

15. REQUERIMENTO Nº 742/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO
MARANHÃO, SR. CARLOS LULA, SOLICITANDO
INFORMAÇÕES ACERCA DA FALTA DE ABASTECIMENTO E
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO “MESACOL –
MESALAZINA”, AOS PACIENTES DE DOENÇAS CRÔNICAS
COMO RETOCOLITE ULCERATIVA OU CROHN.

16. REQUERIMENTO Nº 744/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA SOLICITADA, EM CARÁTER DE
URGÊNCIA AO PRESIDENTE DA COMPANHIA ENERGÉTICA
DO MARANHÃO – CEMAR, SENHOR AUGUSTO DANTAS,
INFORMAÇÕES ACERCA DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
DO PROGRAMA LUZ PARA TODOS, NO ESTADO DO
MARANHÃO.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 10/12/2019 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI N° 607/19, de autoria do Senhor

Deputado Hélio Soares, que estabelece as Diretrizes para a Criação do
Programa Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica
do Estado do Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI N° 608/19, de autoria do Senhor
Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos
do Estado do Maranhão a Semana da Bíblia.

3. PROJETO DE LEI N° 609/19, de autoria do Senhor
Deputado Rigo Teles, que dispõe sobre o Imposto sobre a Propriedade
de Veículos Automotores – IPVA, para o fim de regular a restituição no
caso que especifica.

4. PROJETO DE LEI N° 610/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o dossiê mulher maranhense
na forma que especifica e dá providências.

5. PROJETO DE LEI N° 611/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
doadores regulares de sangue e medula óssea no grupo de risco ou
grupo prioritário, para receberem gratuitamente vacinas oferecidas no
Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI N° 612/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que institui a Campanha “Idosos
Órfãos De Filhos Vivos” e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI N° 613/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a matrícula prioritária
dos dependentes legais de servidores estaduais mortos ou incapacitados
totalmente ao serviço público em razão da atividade profissional nas
unidades de ensino mantidas pelo poder público estadual, na forma
que indica.

8. PROJETO DE LEI N° 614/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que determina que todas as escolas
públicas do ensino fundamental e médio do Estado do Maranhão
apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Proerd
– Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência, e fixa
outras providências.

9. PROJETO DE LEI N° 615/19, de autoria do Wellington do
Curso, que dispõe sobre a publicidade custeada pelos órgãos da
administração direta e indireta do Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI N° 616/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que veda a cobrança de embalagens e
descartáveis por qualquer estabelecimento comercial que disponibilize
alimentos prontos para o consumo imediato.

11. MOÇÃO N° 056/19, de autoria do Senhor Deputado Rafael
Leitoa, que envia Moção de Aplausos ao Juiz de Direito, o Senhor
João Pereira Neto, em homenagem a sua Promoção para Entrância
Final do Poder Judiciário Maranhense, na Capital São Luís – MA.

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 166/19,

de autoria do Senhor Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Terezinha Rego” ao senhor Francisco Rodrigues
da Silva.

2. PROJETO DE LEI Nº 605/19, de autoria do Senhor
Deputado Ciro Neto, que institui a Campanha Estadual de
Conscientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/
ou fora de uso, e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 606/19, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Yglésio, que dispõe sobre o direito de mulheres vítimas
de violência doméstica serem atendidas preferencialmente nos órgãos
estaduais de assistência judiciária gratuita.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 167/19,
de autoria do Senhor Deputado Prof. Marco Aurélio, que concede
Medalha “Manuel Beckman” ao Senhor Márcio Jerry.

5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 017/19, de
autoria do Senhor Deputado Dr. Yglésio, que altera a Lei Complementar
Nº 40 de 1998, criando vedação na utilização das dotações orçamentárias
do fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria – FEPA.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1. MOÇÃO Nº 054/19, de autoria do Senhor Deputado

Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pela escritora, Dra. Cristiane Gomes Coelho Maia
Lago, pelo empenho no lançamento do seu primeiro livro “Drogas &
Tribunal de Júri”.

2. MOÇÃO Nº 055/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração pelo jurista e escritor, Dr. Yuri Costa, pelo empenho
no lançamento do livro “Justiça Infame”.

ORDINÁRIA 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 595/19, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão de medidas
de conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação
e ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 596/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade de
informar à gestante o direito ao acompanhante durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão.

3. PROJETO DE LEI Nº 597/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que cria o programa estadual de
combate à fome no período das férias escolares das crianças e
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adolescentes matriculados na rede pública estadual de ensino, e dá
outras providências.

4. PROJETO DE LEI Nº 598/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que considera a cola de sapateiro como
substância entorpecente, no âmbito do estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 599/19, de autoria da Senhora
Deputada Helena Duailibe, que dispõe sobre a concessão de certidões
de registro civil em braile a pessoas com deficiência visual no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

6. PROJETO DE LEI Nº 600/19, de autoria do Senhor
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivo da Lei Nº 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências.

7. PROJETO DE LEI Nº 601/19, de autoria do Senhor
Deputado Duarte Junior, que dispõe sobre cadastro de compra, venda
ou troca de cabo e fio de cobre, arames, baterias, transformadores,
materiais de alumínio, tubos e tampos metálicos e peças metálicas em
geral, para quaisquer finalidades no Estado do Maranhão.

8. PROJETO DE LEI Nº 602/19, de autoria do Senhor
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de Arraial.

9. PROJETO DE LEI Nº 603/19, de autoria da Senhora
Deputada Mical Damasceno, que considera de Utilidade Pública a
“Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e Assentamento
Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no Município de
Timon, Estado do Maranhão.

10. PROJETO DE LEI Nº 604/19, de autoria do Senhor
Deputado Edivaldo Holanda, que regulamenta a utilização de
equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos profissionais
da área de saúde no Estado do Maranhão e dá outras providências.

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

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

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

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

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

I – ABERTURA.

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

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

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

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

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

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

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 111 / 2019

São Luís,05 de  dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência e aos seus ilustres Pares que,
autorizado pelo Decreto Legislativo nº 495, de 17 de dezembro de
2018, o Vice-Governador do Estado, Carlos Orleans Brandão Júnior,
se ausentará do País, no período de 13 a 18 de dezembro de 2019, a fim
de que cumpra agenda de negócios governamentais, na cidade de Pequim
e na cidade de Shijiazhuang, na Província de Hebei, na China.

A missão tem por objetivo fortalecer relações econômicas e
institucionais entre o Estado do Maranhão e a China capazes de
contribuir com o desenvolvimento econômico do Maranhão.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 112 / 2019

São Luís, 05 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, solicito autorização, a essa augusta
Assembleia Legislativa, para que, na forma do art. 62, parágrafo único,
da Constituição Estadual, o Vice-Governador, Carlos Brandão Orleans
Júnior, possa, quando necessário, afastar-se do Estado ou do País, no
ano de 2020, seja em missão oficial ou para tratar de interesse particular,
sendo a autorização válida para qualquer período do ano.

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

 Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 113 / 2019

São Luís, 05 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Ao cumprimentá-lo, solicito autorização, a essa augusta
Assembleia Legislativa, para que, na forma do art. 62, parágrafo único,
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da Constituição Estadual, possa, quando necessário, afastar-me do
Estado ou do País, no ano de 2020, seja em missão oficial ou para
tratar de interesse particular, sendo a autorização válida para qualquer
período do ano.

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

 Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 607 / 19

Estabelece as Diretrizes para a Criação do
Programa Pedagógico Musicultura e Formação
da Orquestra Sinfônica do Estado do Maranhão e
dá outras providências.

Art. 1º – Fica estabelecida as diretrizes para a Criação do
Programa Pedagógico Musicultura e Formação da Orquestra Sinfônica
do Estado do Maranhão, a ser implementada por órgãos públicos da
área da cultura com os objetivos seguintes:

I – criar um ambiente à promoção e o acesso à cultura, a
integração entre os participantes, o ensino e a difusão da música;

II – preservar a cultura e criar indicadores de riqueza para o
Estado;

III – causar impacto direto e importante na vida cultural e
social;

IV - preservar e divulgar a cultura como memória de um
patrimônio imaterial;

V – criar perspectiva de vida e formação profissional para
jovens em situação de vulnerabilidade;

VI – criar oportunidade de trabalho e renda para os músicos,
evitando o subemprego;

VII – orquestras dão sentido à existência de instituições
superiores;

VIII – rejuvenesce a cultural local realimentando-a com novos
modelos;

IX – evita a mera reprodução de padrões e ao mesmo tempo
retroalimenta-se de seus valores identificativos;

X – exerce um papel fundamental na formação dos valores
éticos e morais de uma sociedade, exaltando o respeito, a tolerância e
promovendo sua saúde social.

Art. 2º – O Programa tratado no “caput” do artigo anterior,
para criação da Orquestra Sinfônica do Estado, pode ser comtemplado
com parcerias entre órgãos de cultura do Poder Público Estadual,
Organizações não Governamentais e a iniciativa privada.

Art. 3º - Ulterior disposição regulamentar desta Lei, definirá o
detalhamento de sua execução.

Art. 4º - As despesas decorrentes à manutenção e
desenvolvimento do Programa, correrão por conta de rubricas
orçamentárias próprias, consignadas no orçamento anual,
suplementadas se necessário.

Art. 5º - É parte integrante desta Lei, o anexo I.
Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio

“Manoel Bequimão”, em São Luís, 05 de dezembro de 2019. - HÉLIO
SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

ANEXO I
PLANILHA DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E MÚSICOS

Orquestra Média (64 a 80)+10                         Coro Médio (40 a 64)+8
Madeiras (8 a 12 músicos)                            5 a 8 sopranos 1
2 flautas (1 flautim)                                         5 a 8 sopranos 2
2 oboés (1 corne-inglês)                                    5 a 8 mezzo-sopranos
2 clarinetes (1 clarinete baixo)                          5 a 8 contraltos

2 fagotes (1 contrafagote)                               5 a 8 tenores 1
                                                                        5 a 8 tenores 2

Metais (10 a 12 músicos)                                5 a 8 barítonos
4 trompas (+1 trompa)                                      5 a 8 baixos
2 trompetes (+1 trompete)
3 trombones                                                   Regente titular
1tuba                                                             Regente Assistente
                                                                      Preparador vocal
Percussão (6 músicos)                                Correpetidor
2 tímpanos (1 músico)                                      Assistente de montagem
                                                                      Copista
Marimba, Xilofone (1 músico)                       Arquivista
1 harpa                                                           Administrador
1 piano                                                           Secretária
Caixa-clara, bumbo, pratos, triângulo etc.
(2 músicos)

Cordas (40 a 50 músicos)
12 a 14 violinos 1
10 a 12 violinos 2
8 a 10 violas
6 a 8 violoncelos
4 a 6 contrabaixos

Regente titular
Regente Assistente
Luthier (4):
1 para cordas,
1 para madeiras,
1 para metais,
1 para percussão,
Assistente de montagem
Copista
Arquivista
Administrador
Secretária

PROJETO DE LEI Nº 608 / 19

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão a Semana da Bíblia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão a Semana da Bíblia a ser realizada, anualmente,
na segunda semana do mês de dezembro.

Artigo 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Bíblia é um livro singular, não apenas por ter séculos de

história, mas por ser considerada, sobretudo pelo povo cristão, como
a revelação de Deus aos Homens.

A presente proposição tem como objetivo incentivar a leitura
Bíblica, como também inserir eventos para garantir o aumento do
conhecimento do livro moderno mais antigo da humanidade.

Sala das Sessões, em 03 de Dezembro de 2019. - WENDELL
LAGES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 609 / 19

DISPÕE o Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores -IPVA, para o fim de regular
a restituição no caso que especifica.
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Art. 1º - O imposto relativo a veículo automotor sinistrado,

não recuperável para uso, ou que tenha sido objeto de furto, roubo,
apropriação indébita, estelionato ou apreensão pelas autoridades
policiais, será devido no exercício em que ocorrido o evento, à razão de
um doze avos por mês ou fração, contados até o mês da ocorrência do
fato, observado o seguinte:

I – na hipótese de o pagamento do imposto se dar em data
anterior à da ocorrência de fato de que trata este parágrafo, será restituído,
proporcionalmente, considerada a data do boletim de ocorrência,
mediante requerimento à Secretaria de Estado da Fazenda, acompanhado
pelo respectivo documento de baixa do veículo junto ao órgão de trânsito
competente; e

II – a restituição será efetuada no ano fiscal posterior ao da
ocorrência do fato.

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

ESTADO DO MARANHÃO, 09 de dezembro de 2019. - RIGO
TELES - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 610 / 19

Cria o dossiê mulher maranhense na forma que
especifica e dá providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1° -  Fica criado o Dossiê Mulher no âmbito do Estado
do Maranhão.

Artigo 2º - O Dossiê consistirá na elaboração de estatísticas
periódicas sobre as mulheres vítimas de violência atendidas pelas
políticas públicas, sob ingerência do Governo do Maranhão

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

§ 2º - Deverá ser considerada a autodeclaração de raça, negra,
branca ou indígena, para que seja levada em conta na análise dos dados,
o recorte racial;

§ 3º - Deverá ser considerada a incidência de deficiências, sejam
elas físicas ou mentais, ou múltiplas, de maneira a ser levado em conta
a o recorte do capacitismo que perpassa a violência contra à mulher

§ 4º - Deverão ser tabulados e analisados todos os dados em
que conste qualquer forma de violência que vitime a mulher, seja ela
física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial; devendo existir
codificação própria e padronizada para todas as Secretarias do
Município e demais órgãos.

§ 5º - Os dados analisados serão extraídos das bases de dados
das Secretarias e subsecretarias, empresas públicas, autarquias e
fundações ligadas à Administração Penitenciária, Desenvolvimento
Social, Justiça, Saúde, Segurança Pública, Mulheres e Direitos
Humanos.

§ 6º - A periodicidade da divulgação dos dados não poderá ser
superior a doze meses.

§ 7º - A metodologia utilizada deverá seguir um padrão único
para a coleta e tabulação dos dados.

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

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

Artigo 5º - Caberá ao Poder Executivo implementar a
centralização dos indicadores e sistematização do Dossiê Mulher
Maranhense, através das Secretarias competentes

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Nas últimas décadas, em especial desde a à pressão do

movimento de mulheres para a aprovação da Lei Maria da Penha em
2006, a sociedade brasileira avançou rumo ao reconhecimento da
violência contra a mulher como um problema de toda a sociedade e da
responsabilidade do Estado em seu enfrentamento.

Para um efetivo enfrentamento da violência contra as mulheres
precisamos do comprometimento do poder público na construção de
políticas públicas, que vão desde prevenção, com campanhas de
conscientização sobre as diversas formas de violência, suas causas e
direitos das mulheres; a inclusão deste debate nos sistemas de saúde e
de Educação e formação dos profissionais, até a valorização de políticas
públicas de assistência e proteção às mulheres vítimas de violência,
como os Centros Integrados de Atendimentos às mulheres, casa abrigos,
programas de inserção destas mulheres no mercado de trabalho, entre
outros.

Neste sentido, para um melhor planejamento das políticas
públicas estadual, bem como ações de outros setores da sociedade, no
enfrentamento à violência contra as mulheres, é preciso a sistematização
e análise dos dados sobre as mesmas, de forma a visibilizar a magnitude
da violência vivenciada pelas mulheres.

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

Nos poucos dados produzidos com informações incompletas,
sabemos que o Brasil é o 5° país em mortes violentas de mulheres. O
feminicídio é tão grave que sua ocorrência bate o que seria uma
“epidemia” nacional. Nos 11 primeiros dias de 2019 já foram registrados
33 feminicídios.

A violência contra a mulher é tão grave no Brasil, que já é
considerada internacionalmente como uma “epidemia de violência
doméstica”. É inaceitável que continuemos aceitando essa realidade. É
fundamental que o Poder Público tome todas as medidas necessárias
para reduzir esses índices.

Assim, a produção do Dossiê Mulher Maranhense visibilizará
periodicamente as estatísticas de violência contra as mulheres no estado,
a partir dos fontes das políticas públicas estaduais, o que contribuirá
para a construção de produção políticas públicas intersetoriais e eficazes
de acolhimento e proteção às mulheres em situação de violência. Bem
como auxiliará, na identificação de possíveis assimetrias entre regiões
do Estado e/ou entre os diferentes perfis de mulheres, evidenciando as
prioridades e enfoques de atuação do poder público estadual no
atendimento a estas mulheres.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 611 / 19

Dispõe sobre a inclusão dos doadores regulares
de sangue e medula óssea no grupo de risco ou
grupo prioritário, para receberem gratuitamente
vacinas oferecidas no estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - Os doadores regulares de sangue e medula óssea ficam
incluídos no grupo de risco ou grupo prioritário que tenha como
finalidade o recebimento gratuito de vacinas oferecidas no Estado do
Maranhão.

Parágrafo único - Para os fins da presente Lei, entende-se como
doador regular aquele que doa sangue ao menos duas vezes ao ano, sem
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prejuízo de eventuais campanhas de que participe, e doador de medula,
aquele que doa ao menos uma vez ao ano.

Art. 2º - O comprovante de doação de sangue e/ou medula
deverá ser apresentado no momento da vacinação.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A criação de grupos de risco ou grupos prioritários de vacinação

tem como objetivo selecionar determinados indivíduos cujas
peculiaridades resultem em maior vulnerabilidade, chamando a atenção
do Estado.

Idoso, gestante e pessoas com doenças crônicas integram esses
referidos grupos, de modo que a prioridade no atendimento se mostra
no eficiente mecanismo preventivo, por motivos diversos onde esses
indivíduos se encontram.

A inclusão de doadores de sangue regulares e medula óssea nos
grupos prioritários é de relevância incontestável, haja vista que eles
desempenham importante atividade associada à saúde pública. É sabido
que a demanda por sangue cresce em nossa sociedade, devido ao
envelhecimento e ao aumento da complexidade da medicina.

Além da necessidade do aumento de doadores, é importante
manter estes em perfeitas condições físicas e clínicas, ou seja,
completamente saudáveis. Assim, a inclusão de doadores regulares de
sangue e medula óssea nos grupos de risco ou prioritários para
recebimento gratuito de vacinas é uma ação cujo efeito beneficiará o
público de diversas maneiras, notadamente na preservação da saúde
daqueles que atuam em uma atividade pública de interesse geral.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 612 / 19

Institui a Campanha “Idosos Órfãos De Filhos
Vivos” e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º – Fica instituída no Estado do Ceará junto à Secretaria
de Estado de Desenvolvimento Social e Secretaria de Educação do
Estado a Campanha “Idosos Órfãos de Filhos Vivos” - sobre a orientação
e conscientização de cuidado aos idosos e as suas consequências.

Art. 2º – Durante o mês de outubro, mês internacional do
idoso, a campanha terá o objetivo de sensibilizar os estudantes em
geral e assistentes sociais do Estado do Maranhão, em instituições
públicas e privadas, quanto à importância da conscientização, orientação
e medidas para difundir os cuidados junto aos idosos, uma vez que as
consequências sociais e psicológicas do “idoso órfão de filhos vivos”
possui implicação direta à sua saúde e bem estar.

Art. 3º – Durante a referida Campanha, o Estado, através dos
Poderes Executivo e Legislativo, promoverá eventos, palestras,
campanhas e aulas, com o objetivo de gerar reflexão, conscientização
sobre a necessidade de cuidados aos idosos por familiares.

Art. 4º – Fica autorizado o Poder Executivo a incentivar
programas para objetivar a campanha de orientação e conscientização
sobre as consequências do não cuidado aos idosos.

Art. 5º – O Poder Executivo regulamentará a presente lei, no
que couber, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contado da data de
sua publicação.

Art. 6º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Nas últimas décadas a geração de pais sem filhos presentes

tem crescido, por força de uma cultura de independência e autonomia

levada ao extremo, que impacta negativamente no modo de vida de
toda a família. Muitos filhos adultos ficam inconformados ou – até
mesmo - irritados por precisarem acompanhar os pais idosos a qualquer
atendimento relativo à saúde, aposentadoria ou seguridade social.
Irritam-se por inúmeras razões e principalmente pela dificuldade de se
organizar no tempo, e pela incapacidade crescente dos idosos serem
ágeis nos gestos e decisões, que pode levar muitas vezes a reorganização
familiar. A evasão dos mais jovens em busca de recursos de sobrevivência
e de desenvolvimento, sempre ocorreu. Trabalho, estudos, fugas e
perseguições, o fato é que as condições sociais atuais pressionam os
jovens a abandonarem o lar paterno. 

Apesar da saída dos filhos de casa por inúmeros motivos em
tempos anteriores era considerado ou separação vivida como intervalo,
breve ou tornado definitivo, caso a vida não lhes concedesse condição
futura de reencontro, de reunião.

Emerge hodiernamente uma geração de ‘pais órfãos de filhos’.
Pais órfãos que não se negam a prestar ajuda financeira. Pais idosos
que sustentam os netos nas escolas e pagam viagens de estudo fora do
país. Pais que cedem seus créditos consignados para filhos contraírem
dívidas em seus nomes, que lhes antecipam herança. Mas que não têm
assento à vida familiar dos mais jovens, seus próprios filhos e netos,
em razão – talvez, não diretamente de seu desinteresse, nem de sua
falta de tempo – mas da crença de que seus pais se bastam por si.

Ante o evidente interesse público da matéria e, principalmente,
em razão da importância deste projeto, solicito gentilmente o apoio
dos meus nobres pares para a aprovação da presente propositura.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 613 / 19

Dispõe sobre a matrícula prioritária dos
dependentes legais de servidores estaduais mortos
ou incapacitados totalmente ao serviço público em
razão da atividade profissional nas unidades de
ensino mantidas pelo poder público estadual, na
forma que indica.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º. Ficam as Instituições da Rede Pública Estadual de
Ensino localizadas no âmbito do Estado do Maranhão e mantidas com
recursos públicos, obrigadas a assegurar matrícula prioritária aos
dependentes legais de servidores estaduais do Estado do Maranhão
mortos ou incapacitados totalmente ao serviço público em razão da
atividade profissional.

Parágrafo Único. Para fazer jus ao benefício desta Lei, os
beneficiários devem se enquadrar dentro dos limites de idade
estabelecidos pelo Conselho Nacional de Educação.

Art. 2º. No caso de dependentes legais de policiais militares,
policiais civis de carreira, bombeiros militares e peritos forenses mortos
ou incapacitados totalmente para o serviço público em razão da
atividade profissional, a prioridade de matrícula a que se refere esta Lei
será no Colégio da Polícia Militar do Estado do Maranhão e no Colégio
Militar do Corpo de Bombeiros do Maranhão.

Parágrafo Único. Para os fins do estabelecido no caput deste
artigo, deverão ser observados os limites de vagas destinadas para
dependentes de policiais militares, bombeiros, policiais civis e peritos
forenses.

Art. 3º. Para o cumprimento do estabelecido nesta Lei, as
unidades públicas de ensino farão as adaptações administrativas que
se fizerem necessárias.

Parágrafo Único. Havendo necessidade, fica o Poder Executivo
autorizado a editar os Atos que se fizerem necessários para a
regulamentação da presente Lei.

Art. 4º. Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
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Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente iniciativa visa garantir a prioridade na matrícula na

rede pública estadual de ensino aos dependentes de servidores efetivos
mortos ou incapacitados totalmente ao serviço público em razão da
atividade profissional, dotando, assim, do pleno exercício dos direitos
sociais e individuais, os dependentes de tão valorosos servidores,
assegurando-lhes não somente a matrícula nas escolas públicas, mas
também criando condições favoráveis para que esses alunos frequentem
uma escola após a exemplar prestação do serviço público pelos seus
responsáveis.

Trata-se de uma forma de reparar a ausência deixada por seus
pais ou por seqüelas irreparáveis por eles sofridas, cujo propósito
legislativo encontra amparo no Princípio da Razoabilidade e até mesmo
como uma forma de Política de Ação Afirmativa, e por esta razão
conto com o inestimável apoio de meus pares.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 614 / 19

Determina que todas as escolas públicas do ensino
fundamental e médio do Estado do Maranhão
apresentem aos seus alunos, ao menos uma vez no
ano letivo, o Proerd - Programa Educacional de
Resistência às Drogas e à Violência, e fixa outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Todas as escolas públicas do ensino fundamental e
médio, pertencentes ao Estado do Maranhão, apresentarão para seus
alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o Proerd – Programa
Educacional de Resistência às Drogas e à Violência.

Artigo 2º - Os órgãos públicos competentes possibilitarão os
recursos necessários para que a Polícia Militar do Estado do Maranhão
possa apresentar o Proerd em todas as escolas públicas do Estado do
Maranhão.

Artigo 3º - O estabelecimento de ensino entregará, para todos
os presentes à palestra, um certificado de participação.

Artigo 4º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão a conta das dotações orçamentárias consignadas no orçamento
vigente e suplementadas se necessário.

Artigo 5º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo
de 90(noventa) dias, contados a partir da data de sua publicação.

Artigo 6º- Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, convém lembrar que a Constituição da República
Federativa do Brasil permite que Estados, Distrito Federal e União,
possam legislar de maneira concorrente quando o assunto refere-se à
educação, conforme o disposto abaixo:

“Artigo 24- Compete à União, aos Estados, e ao Distrito
Federal legislar concorrentemente sobre:

IX- educação, cultura, ensino e desporto” (grifo nosso).
E, claro, esta nossa propositura esta relacionada à educação

em sentido lato.
O Proerd – Programa Educacional de Resistência às Drogas e à

Violência tem como esteio o DARE – Drug Abuse Resistance Education.
Trata-se de um programa criado pela professora Rutty Hellen em
conjunto com o Departamento de Polícia de Los Angeles, nos Estados
Unidos, em 1983.

De lá para cá, o programa cresceu e está presente em 50 estados
americanos e em 58 diferentes países.

No Brasil, esse programa chegou em 1992, por meio da Polícia
Militar do Rio de Janeiro e, desde 2002, encontra-se presente em
todos os estados brasileiros.

O programa tem como principais objetivos:
- Desenvolver nos jovens estudantes habilidades que lhes

permitam evitar influências negativas em questões afetas às drogas e
violência, promovendo os fatores de proteção;

- Estabelecer relações positivas entre alunos e policiais militares,
professores, pais, responsáveis legais e outros líderes da comunidade
escolar;

- Permitir aos estudantes enxergarem os policiais militares como
servidores, transcendendo a atividade de policiamento tradicional e
estabelecendo um relacionamento fundamentado na confiança e
humanização;

- Estabelecer uma linha de comunicação entre a Polícia Militar
e os jovens estudantes;

- Abrir um diálogo permanente entre a “Escola, a Polícia Militar
e a Família”, para discutir questões correlatas à formação cidadã de
crianças e adolescentes.

O Proerd corresponde a um esforço integrado e cooperativo
entre a Polícia Militar, a Escola e a Família, procurando preparar as
crianças e os adolescentes para fazerem escolhas seguras e responsáveis
na condução de suas vidas. Utilizando estratégias pedagógicas
adequadas, o policial militar fornece ensinamentos aos alunos para que
se tornem bons cidadãos, resistam à oferta de drogas e evitem à violência.
O Proerd agrega também os pais nesse processo educacional de
prevenção.

Os resultados têm sido excelentes, no entanto, nem sempre
existem condições suficientes para que a Polícia Militar apresente este
programa em todas as escolas.

Com esta nossa propositura pretendemos viabilizar a
apresentação do Proerd em todas as escolas públicas de ensino
fundamental e médio do Estado do Maranhão.

Assim, diante de todo o exposto, contamos, uma vez mais,
com o inestimável apoio de nossos nobres pares para a aprovação
deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 615 / 19

Dispõe sobre a publicidade custeada pelos órgãos
da administração direta e indireta do Estado do
Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1° - Em todos os anúncios publicitários veiculados
pelos órgãos da administração direta e indireta do Estado do Maranhão
deverá conter de forma clara o nome do órgão público e o valor total
pago pela publicidade e sua veiculação.

Artigo 2º - No material de divulgação de eventos que receberem
patrocínio dos órgãos mencionados no artigo 1º deverá ser informado o
valor total destinado.

Artigo 3º - O Poder Executivo poderá regulamentar esta lei
para garantir sua execução.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa dar efetividade ao princípio da

publicidade das atividades públicas ao informar de forma clara e expressa
aos cidadãos sobre os gastos com propaganda estatal. Impende
consignar que a proposta, ao prever que no anúncio publicitário devem
constar as informações referentes aos valores custeados pelo Poder
Público, traz previsão consoante à legislação eleitoral, em que o
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candidato a cargo eletivo tem a obrigação de informar a autoria e os
valores gastos com sua propaganda eleitoral.

O presente projeto de lei, portanto, tem como objetivo
esclarecer ao contribuinte estadual a autoria dos gastos e os custos do
anúncio publicitário realizado por órgãos públicos do Estado do
Maranhão.

Importa dizer que o § 1º, do artigo 115, da Constituição
Estadual, determina que a publicidade dos atos, programas, obras,
serviços e campanhas da administração pública direta, indireta,
fundações e órgãos controlados pelo Poder Público deverá ter caráter
educacional, informativo e de orientação social, mas não dispõe de
forma expressa sobre os casos em que a publicidade poderá ser custeada
pela Administração, nem tampouco dispõe sobre a efetiva prestação
de contas.

Sabe-se que o Poder Público despende valores de grande vulto
com publicidade estatal aos quais, no entanto, apesar de orçados e
contabilizados, não é dada a efetiva transparência ao cidadão. Os valores
gastos em anúncios publicitários nem sempre ficam claros à consulta
da população, dificultando o acompanhamento do contribuinte acerca
da destinação dos tributos que lhe são cobrados.

Cabe ressaltar que o artigo 111, da Constituição Estadual, em
atenção ao disposto no artigo 37, da Constituição Federal, dispõe que
a administração pública deverá obedecer aos princípios da legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade,
motivação, interesse público e eficiência.

Para Gilmar Ferreira Mendes (em Curso de Direito
Constitucional, Ed. Saraiva, 2018) “o princípio da publicidade está
ligado ao direito de informação dos cidadãos e ao dever de transparência
do Estado, em conexão direta com o princípio democrático”,
completando que “o tratamento dos dados e informações públicos e a
sua divulgação devem ter como meta a transmissão de uma informação
de interesse público ao cidadão (individual ou coletivamente), desde
que inexista vedação constitucional ou legal”.

Assim, é certo que o presente projeto de lei estabelece a forma
mais apropriada para a prestação de contas ao contribuinte sobre os
gastos com publicidade custeados pela administração pública estadual,
bem como limita – em tempos de necessária austeridade administrativa
e contenção de custos – os gastos com publicidade estatal não
justificada.

Portanto, rogo a meus nobres pares que apoiem a presente
iniciativa, uma vez que o Projeto se justifica e merece aprovação.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 616 / 19

Veda a cobrança de embalagens e descartáveis
por qualquer estabelecimento comercial que
disponibilize alimentos prontos para o consumo
imediato.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art 1º - É proibida a cobrança de embalagens comuns ou
térmicas, sacolas, quentinhas, copos, talheres e outros descartáveis
por parte dos estabelecimentos comerciais, bares, restaurantes,
cantinas, lanchonetes, pizzarias, deliverys, trailers, food trucks e outros
estabelecimentos afins que comercializem alimentos prontos para o
consumo, revestidos ou não de personalidade jurídica, bem como a
cobrança de embalagens para o transporte dos alimentos remanescentes
dos pratos requeridos e pagos pelo consumidor ou para fins de pronta
entrega.

Art 2º - A inobservância ao descrito no caput ensejará à repetição
do valor cobrado indevidamente em dobro a favor do consumidor,
acrescido da correção monetária e juros legais computados desde a
data do evento.

Art 3º - O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o
infrator ao pagamento de multa no valor de 100 (cem) vezes o valor
indevidamente cobrado, aplicada em dobro no caso de reincidência,
multa esta a ser revertida em favor de entidade a ser designada pelo
Governo do estado do Maranhão, além das demais penalidades previstas
no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal nº 8.078, de 11 de
setembro de 1990).

Art. 4º - Esta lei entra em vigor no ano letivo posterior à de sua
publicação.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição tem por objetivo impedir a cobrança de

embalagens, copos e talheres e outros descartáveis por parte dos
estabelecimentos comerciais que comercializam alimentos prontos para
consumo, bem como a cobrança de embalagem para o transporte dos
alimentos remanescentes dos pratos requeridos e pagos pelo
consumidor ou para fins de pronta entrega. Por certo essas embalagens
e produtos descartáveis fazem parte da cadeia produtiva do
estabelecimento e constituem um meio para comercialização do produto
final, pelo que o seu custo deve estar incorporado ao valor de despesas
dos estabelecimentos e não ser cobrado separadamente, pois deve
estar intrínseco e previsto nos custos do empreendimento.

Desse modo, a cobrança por estes acessórios gera vantagem
manifestamente excessiva, pois que integra a cadeia produtiva e custos
do empreendimento, não havendo razão para sua cobrança em separado,
ressaltando a competência concorrente do Estado em se tratando de
matéria de defesa do consumidor, que se vê refém desta prática abusiva
perpetrada por alguns estabelecimentos comerciais.

Em razão do exposto, conto com o apoio dos meus nobres
pares para a aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 056 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 148 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Vossa Excelência, o
envio de Moção de Aplausos ao Juiz de Direito, o Senhor João Pereira
Neto, em homenagem a sua Promoção para Entrância Final do Poder
Judiciário Maranhense, na Capital São Luís – MA.

O Juiz João Pereira Neto está na Magistratura desde 2001. Foi
titular nas Comarcas de Santa Luzia do Paruá, passando por Buriti,
Grajaú e Barra do Corda, tendo sido removido por merecimento para o
Juizado Cível e Criminal de Caxias, uma das comarcas mais antigas do
Estado.

A justa Promoção se deu por motivo de antiguidade na posição
de Magistrado, a qual já ocupa por mais de 18 anos de serviços prestados
ao povo e ao judiciário.

Pelo supracitado e entre outros motivos, faz-se jus a referida e
digna homenagem a esse honrado Servidor do Estado do Maranhão.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís 05 de dezembro de 2019. - Rafael Leitoa -
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 739 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, venho por meio deste Requerimento,
justificar a minha ausência referente ao dia 02 de dezembro, do corrente
ano na Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Maranhão, em
razão de participação em uma audiência judicial, conforme comprovação
em anexo.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO

PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM 04 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 740 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 72, inciso II, do Regimento
Interno deste Poder, requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida
a Mesa, sejam justificadas a minha ausência nas Sessões Plenárias nos
dias 21, 22, 23 e 24 de outubro do corrente ano, em virtude da
impossibilidade do meu comparecimento nesta Casa, conforme se
verifica no atestado médico, em anexo.

PLENÁRIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 06
DE DEZEMBRO DE 2019 - ADELMO DE ANDRADE SOARES -
Deputado Estadual – PcdoB
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 741 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Regimento Interno deste Poder, Requeiro a
Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja justificada minha
ausência das Sessões legislativas no período de 25/11/2019 a 28/11/
2019, pela participação como representante deste Poder, em Encontro
na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

PLENÁRIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO Luís, 9 DE
DEZEMBRO DE 2019. – ADELMO ANDRADE SOARES –
Deputado Estadual – PcdoB.

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 742 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art. 1 58, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de
ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente à SECRETÁRIO DE
ESTADO DA SAÚDE DO MARANHÃO, Sr. CARLOS LULA,
solicitando informações acerca da falta de abastecimento e fornecimento
do medicamento “MESACOL - MESALAZINA”, aos pacientes de
doenças crônicas como Retocolite ulcerati va ou Crohn.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 de dezembro de 2019.
– WELLINGTON DO CURSO – Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 743 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III do Regimento Interno
deste Poder, requeiro a Vossa Excelência, que após aprovação do

Plenário, seja submetido ao regime de tramitação de urgência,
para discussão e votação em Sessão Extraordinária a ser realizada logo
após a presente sessão ordinária, os Projetos de Lei nº 09/2019, 16/
2019, 82/2019, 361/2019 e 385/2019 de nossa autoria, ambos com
parecer favorável.

Assembleia Legislativa, 09 de dezembro de 2019 -
WELLIGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 744 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, solicito à Vossa Excelência que, após
ouvida a Mesa, seja requerida, em caráter de urgência, ao Presidente da
Companhia Energética do Maranhão – CEMAR, senhor Augusto
Dantas, informações acerca do cronograma de execução do Programa
Luz para Todos, no Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO
PALÁCIO “MANOEL BECKMAN”, 02 de Dezembro de 2019. -
FELIPE DOS PNEUS - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 10.12.19
EM: 09.12.19

REQUERIMENTO Nº 745 / 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, os
seguintes Projetos de Lei: Projeto de Lei nº 31/2019, que institui
alterações da lei nº 10.169, de 05 de dezembro de 2014, com nova
redação dada pela lei nº 10.412 de 05 de janeiro de 2016, que dispõe
sobre a proteção a todos os animais no âmbito estadual, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 55/2019, que estabelece regras para a
promoção de eventos culturais no estado do maranhão, e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 587/2019, que estabelece a
obrigatoriedade da implantação de logística reversa no estado do
maranhão para recolhimento dos produtos que especifica e dá outras
providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
em São Luís, 09 de dezembro 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. 10.12.19
EM: 09.12.19

INDICAÇÃO Nº 1696 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de um ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de Presidente
Vargas.
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A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar

os moradores dessa importante cidade maranhense, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1697 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLARES para os Municípios de
Cachoeira Grande, Icatu e Primeira Cruz.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessas importantes cidades maranhenses, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1698 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLARES para os Municípios de Coelho
Neto e Pindaré Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessas importantes cidades maranhenses, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1699 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de ÔNIBUS ESCOLARES para os Municípios de Alto
Alegre do Maranhão, Arari, Esperantinópolis, Matões do Norte e
Joselândia.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessas importantes cidades maranhenses, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1700 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário de Educação do Estado, Felipe Costa Camarão, solicitando
a destinação de um ÔNIBUS ESCOLAR para o Município de São
Bernardo.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, garantindo
segurança e qualidade ao transporte dos estudantes.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1701 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Secretário Chefe da Casa Civil do Estado, Marcelo Tavares; ao Senhor
Secretário de Comunicação e Articulação Política do Estado, Rodrigo
Lago; e ao Senhor Secretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando
a destinação de uma AMBULÂNCIA para o Município de Itapecuru
Mirim.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores dessa importante cidade maranhense, melhorando assim
a qualidade da saúde em toda a região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, EM 05 DE DEZEMBRO DE
2019. - WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1702 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja
encaminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís,
Senhor Edivaldo Holanda e ao Secretário de Obras e Serviços
Públicos de São Luís, Senhor Antônio Araújo, solicitando:

a) Inclusão do bairro Coroado no Programa São Luís em
Obras.

A demanda é oriunda das constantes reclamações feitas pela
comunidade e direcionadas ao gabinete, trata-se de bairro por onde
circulam diariamente milhares de pessoas e veículos, sendo acesso dos
moradores entre suas residências, locais de trabalho, estudos e lazer,
entretanto intrafegável.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1703 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Mata Roma  – MA,  Tiago Sousa
, 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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 1704 / 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 Maracaçumé - MA, Aparecida
Amaral , 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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
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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 1705 / 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 Maranhãozinho   – MA,  Fabriano
Lopes de Oliveira  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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 1706 / 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 Aldeias Altas- MA, Jéova Lucas, 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 04 de
dezembro 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 1707 / 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 Carutapera - MA, Renato Filho,
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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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
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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 1708 / 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 Cidelândia – MA,  Carlos Alberto
Silva Mendes , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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 1709 / 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 Cururupu - MA, Antonio Filho, 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.
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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 1710 / 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 Dom Pedro - MA, Rosa Nogueira
, 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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.
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INDICAÇÃO Nº 1711 / 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 Esperantinópolis – MA,  Gilson
Viera  , 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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 1712 / 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 Fortuna – MA,  Professor Roberto
Luis da Silva Messias , 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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
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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 1713 / 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 Governador Edison Lobão – MA,
Boaz Rocha , 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 04 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

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 1714 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que após
ouvida a mesa, seja enviado expediente ao Excelentíssimo Senhor
Governador, Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Senhor
Carlos Eduardo de Oliveira Lula, Secretário de Estado de Saúde – SES,
solicitando que seja encaminhado em regime de urgência uma
AMBULÂNCIA para a cidade de MIRADOR / MA.

 A cidade de Mirador, localizada no leste maranhense, vem
atravessando grandes dificuldades em todos os aspectos. Notadamente
na área da saúde pública, se observa precariedade no transporte dos
enfermos para os hospitais, tanto local quanto regional, assim sendo,
solicito especial atenção de vossa excelência no sentindo de viabilizar
para aquele município, um veículo tipo AMBULÂNCIA, a fim de
transportar os referidos pacientes que se encontram em situação de
emergência.
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O município sofre com a precariedade no transporte dos

enfermos, dessa forma, os pacientes em situação de emergência ou
mesmo em atendimento clínico especializado são transportados em
veículos sem as mínimas condições necessárias, imprescindíveis que é
para um atendimento humanizado.

A medida que deverá ser tomada pelos órgãos competentes em
muito minimizará o desconforto e o sofrimento de milhares de moradores
do município de MIRADOR - MA.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís, 09 de dezembro de 2019. - FELIPE DOS PNEUS
- Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1715 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
DEZEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1716 / 19

Senhor Presidente,

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
DEZEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1717 / 19

Senhor Presidente,

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

Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Felipe Costa Camarão, Secretário de Educação do Estado- SEDUC,
solicitando, em caráter de urgência, 01 (um) ônibus escolar para a
cidade de Vitória do Mearim- MA.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
DEZEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1718 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, bem como ao senhor
Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado- SINFRA,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa mais asfalto
do município de Vitória do Mearim- MA.

A presente solicitação tem como objetivo iniciar esse programa
tão importante para os municípios maranhenses em parceria com o
Governo do Estado, levando 05km (cinco quilômetros) de asfaltamento,
amenizando os impactos causados pelas fortes chuvas, as intervenções
realizadas ajudarão na mobilidade urbana, desafogando o trânsito,
através das obras de pavimentação, meios fios, sarjetas e drenagens.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE
DEZEMBRO DE 2019- DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO-
DEPUTADO ESTADUAL.

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

INDICAÇÃO Nº 1719 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, requeiro
a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente
ao Exmo. Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São
Luís, o Sr. FRANCISCO CANINDÉ BARROS; ao Prefeito
Municipal de São Luís, o Sr. EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR; e
ao Presidente do Sindicato das Empresas de Transporte de
Passageiros de São Luís – SET, o Sr. JOSÉ GILSON CALDAS
NETO, solicitando que no APP MEU ÔNIBUS, utilizado para
informações sobre as linhas de ônibus, seja implementada a função
“botão virtual do pânico” que possibilite a denúncia e comunicação de
crimes que estejam ocorrendo no transporte público.

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1720 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
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seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, Sr.º FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE
ESTADO DE EDUCAÇÃO, Sr.º FELIPE CAMARÃO,
SOLICITANDO QUE ADOTEM PROVIDÊNCIAS A FIM DE
GARANTIR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DE REFORMA  NO
CENTRO DE ENSINO NEWTON BELLO, EM TRIZIDELA DO
VALE.

A presente demanda é uma solicitação de estudantes e
professores que sofrem com a reforma da escola que nunca é finalizada.
Levando-se em consideração que a educação é direito de todos e dever
do Estado, apresenta-se a supracitada solicitação, a fim de que a
população de Trizidela do Vale tenha acesso ao direito que é a educação.

WELLINGTON DO CURSO
Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ROBERTO COSTA - Expediente lido, Senhor
Presidente.

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

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Neste momento, não tem orador inscrito. Vou suspender a
Sessão, por dois minutos, ou até que alguém se inscreva...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Reaberta a Sessão. Então, com a palavra o Deputado Wellington
do Curso. Deputado Wellington, Vossa Exa. tem cinco minutos, sem
apartes. Registro a presença do Vereador Lauro Sousa, de Anajatuba, e
do Bispo Ricardo, por solicitação do Deputado Wellington do Curso.
Sejam bem-vindos!

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 boa tarde, que Deus seja louvado. Senhor Presidente,
hoje, dia 9 de dezembro, a Lei 10.745, de nossa autoria, que institui a
Semana de Combate à Corrupção hoje, em todo o Brasil, em todos os
locais, fazendo referência a essa data, inclusive a CGU se reuniu hoje
e apresentou um relatório bastante robusto, eu tenho aqui em minhas
mãos o relatório somente da cidade de Anajatuba, mas apresentou hoje
um relatório robusto de duas cidades, Anajatuba e Paço do Lumiar,
coincidentemente duas cidades administradas pelo PCdoB, o mesmo
partido do governador Flávio Dino, e as duas cidades com muitas
irregularidades, com muitos problemas. Todas essas observações, esse
relatório completo da CGU está sendo encaminhado ao Ministério
Público do Estadual, Ministério Público Federal, à Polícia Civil, bem
como também à Polícia Federal. Aí eu quero reportar alguns dados,
algumas informações com relação ao possível desvio de recurso público,
na cidade principalmente de Anajatuba, à qual eu vou me ater na tarde
de hoje. Amanhã, eu vou retratar os acontecidos na cidade de Paço do
Lumiar. Nós temos várias irregularidades na educação, contestadas
falhas na execução dos programas do PNATE, do PNAE, do FUNDEB,
falhas na licitação, fraude na licitação, falsificação de assinaturas,
falsificação de documentação. Da mesma forma, na saúde foram
constatadas falhas na execução dos programas de Atenção Básica da
Saúde, irregularidades nos processos licitatórios provocadas por

simulação e realização dos certames que passam de R$1,600 milhão
decorrente de subpreço. Despesas inelegíveis, pagamentos indevidos,
assinaturas falsas, falsificação de documentos. Assim também, no Bolsa
Família, foram constatadas falhas na execução do programa e problemas
na atualização cadastral. Da mesma forma, no mesmo molde, na cidade
de Anajatuba e na cidade de Paço do Lumiar. É uma vergonha para o
estado do Maranhão. Hoje, no programa veiculado no Jornal da Mirante
Primeira Edição, uma entrevista com auditores do CGU destacou
problemas em todo o Brasil, mas o que chamou a atenção dos auditores
é que as vulnerabilidades desses dados remetiam principalmente ao
estado do Maranhão e a esses dois municípios de forma mais grave,
município de Anajatuba e município de Paço do Lumiar. É um absurdo!
Várias possibilidades de fraude, de máfia, de corrupção, inclusive nós
destacamos aqui algumas delas. Nós estamos concluindo o levantamento
também, porque já tínhamos esses indícios, essas denúncias por parte
de professores, de vereadores. Inclusive hoje, na Assembleia Legislativa,
o vereador Lauro Sousa e o Bispo Ricardo, também se encontram hoje
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, acompanharam o
pronunciamento da CGU, acompanharam as denúncias da CGU e nós
com esse material, com esse relatório da CGU estaremos encaminhando
também aos Ministérios Públicos Estadual e Federal, a Polícia Federal,
ao Tribunal de Contas do Estado para que possa também averiguar
essas denúncias, essas possibilidades de fraude, de corrupção, de
irregularidades na documentação. É lamentável, é muito triste tudo
isso e, principalmente, o dinheiro que era para ser aplicado na melhoria
da qualidade de vida das pessoas, tanto o Bolsa Família como na saúde
e principalmente na educação. Desvio de recurso público na educação.
Presidente, só queria pedir um tempinho a V. Ex.ª também, já que o
tempo é muito curto e eu gastei um tempinho vindo até a tribuna, e
fazer referência a duas situações na cidade de Trizidela do Vale. Nós
estivemos na cidade de Trizidela do Vale, Pedreiras, parabenizar os
prefeitos de Trizidela e de Pedreiras, o prefeito de Trizidela Fred Maia
e o prefeito Antônio França, pela receptividade que tivemos lá nas
cidades de Trizidela e Pedreiras. Mas agradecer também ao nobre
parlamentar, meu amigo, meu irmão Vinícius Louro, pela receptividade,
a forma como fomos recebidos na cidade e a atenção que recebemos na
cidade. E recebemos muitas denúncias, inclusive já apresentamos
algumas indicações, requerimentos na cidade de Trizidela, na cidade de
Pedreiras, mas fomos a uma pessoalmente, que é a Escola Newton
Belo na cidade de Trizidela do Vale. E fomos acompanhados de dois
vereadores na cidade de Trizidela do Vale: vereador Lindinaldo e o
vereador Hamilton do Gás. Aí percorremos as instalações da Escola
Newton Belo, mais uma vergonha para o Governo do Estado.
Governador que alardeia que nós temos Escolas Dignas no Estado do
Maranhão. Nós recebemos um documento do Governo do Estado que
essa escola sofreu uma reforma em 2016. Como que essa escola sofreu
uma reforma em 2016 e está tudo parado novamente desde 2018? Já
existe uma ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado
do Maranhão, para que a reforma seja concluída. Os alunos estão no
Salão Paroquial da Igreja Católica de Trizidela do Vale. É uma vergonha
para o Governo do Estado, é uma vergonha para todos nós e solicitamos
as informações do Governo do Estado. Inclusive também acionaremos
o Ministério Público, já existe uma ação civil pública da Defensoria
Pública do Estado do Maranhão cobrando a conclusão das obras e as
obras foram iniciadas em julho do ano passo, em julho de 2018, não
foram concluídas até o momento. E uma vergonha para o Governo do
Estado, os alunos estão estudando, estão assistindo aula no Salão
Paroquial da Igreja Católica de Trizidela do Vale. Então o Governo do
Estado que fala tanto em Escola Digna, na cidade de Trizidela do Vale
tem uma escola que é digna, mas é digna de pena. E é assim que o
Governo do Estado trata a educação do nosso Estado. E estivemos lá
pessoalmente, vou divulgar agora as imagens, os vídeos que captamos
e ouvimos professores, alunos e dois vereadores que já denunciaram
na Câmara de Vereadores de Trizidela do Vale e disseram: “Deputado,
nada foi feito, a nossa voz não consegue ecoar, não consegue resvalar
e graças ao deputado Wellington, que está vindo à escola, nós fomos



TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA22
até a escola de Newton Belo, fizemos captação de imagens, fotos,
vídeos e vamos repassar também ao Ministério Público para que possa
acompanhar a denúncia. E solicitar ao Governo do Estado que possa
esclarecer e que possa prestar as informações das denúncias que
trazemos aqui hoje. Denúncias graves da malversação do dinheiro
público, da má aplicação do dinheiro público e principalmente da mentira
do Governo do Estado dizendo que tem Escola Digna na cidade de
Trizidela do Vale, só que primeiro: a escola sofreu uma reforma em
2016 e esse dinheiro foi aplicado como? O dinheiro foi desviado? 2016
e nada foi feito? Ou foi só encher linguiça, só para mandar para
Assembleia Legislativa para dizer que a reforma foi feita? Porque
começaram outra reforma. Gastaram o dinheiro de 2016 e agora gastando
dinheiro novamente, para quê? Então, são dúvidas que a população de
Trizidela do Vale quer esclarecimento, os vereadores de Trizidela do
Vale e agora a denúncia chega à Assembleia Legislativa, por meio do
deputado Wellington, e vamos cobrar do Ministério Público e do
Governo do Estado as explicações sobre a reforma na cidade de Trizidela
do Vale. Era o que eu tinha para o momento e hoje, por meio da lei de
nossa autoria, a Lei 10.745, de 12 de dezembro de 2017, institui a
Semana de Combate à Corrupção. Então, muitas ações sendo
desenvolvidas nesta semana e a nossa contribuição no combate à
corrupção. E fizemos hoje a denúncia de corrupção na cidade de
Anajatuba e na cidade de Paço de Lumiar, e cobramos esclarecimentos
do Governo do Estado e com a possibilidade também de desvio de
recurso público, de máfia, de corrupção, na aplicação do projeto que o
Governador alardeia, que é o projeto e o programa Escola Digna. Na
cidade de Trizidela do vale, os alunos e professores que o digam, uma
escola digna de pena. Com a palavra, o Governo do Estado e o Secretário
de Segurança, Secretário de Educação do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem
revisão da oradora) – A Deus seja a glória! Senhor Presidente, Mesa
Diretora, Deputados e Deputadas, imprensa, meus amigos funcionários
desta Casa. Eu quero aqui compartilhar que ontem foi comemorado o
Dia da Bíblia, entre todos os evangélicos. O segundo domingo de
dezembro, comemora-se o Dia da Bíblia, que é o Livro dos Livros, a
Palavra de Deus. Então aqui, ontem, eu participei, Deputado Edivaldo,
lá em Viana, com a unidade de 13 igrejas, 13 denominações, nós fomos
às ruas de Viana fazer uma manifestação, uma marcha bíblica, onde
várias pessoas, várias igrejas estavam ali unidas. No final dessa marcha
bíblica, nós tivemos um culto na Praça da Bíblia e foi motivo de adoração
e de louvor ao Senhor Jesus. Eu quero aqui, senhor presidente, queria
pedir permissão, se fosse possível V.Ex.ª nos dá cinco minutos para
suspender, porque eu queria presentear a cada deputado com uma
bíblia que é lançamento da CPAD, a Casa Publicadora das Assembleias
de Deus do Brasil. Aqui nesse lançamento tem quem somos, como
foram fundadas as Assembleias de Deus no Brasil e também tem o Nós
Cremos, qual é a fé que a gente acredita, também está inclusa a Harpa
Cristã com os hinos maravilhosos, como o deputado Edivaldo conhece,
e que a gente aprovou um projeto de lei para que se tornasse um
Patrimônio Imaterial do Estado e, pela graça de Deus, eu quero aqui
pedir ao nosso presidente que suspenda só enquanto eu entrego essas
bíblias. A cada uma eu fiz uma dedicatória. Muito obrigada, senhor
presidente. Agradeço a atenção de todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Suspendo a sessão por cinco minutos, para atendimento à
solicitação da deputada Mical. Em seguida, faremos os cumprimentos
ao deputado Ariston. Reaberta a Sessão. Com a palavra o Deputado
Vinícius Louro, por cinco minutos sem apartes,

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,

membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, primeiramente nesta
segunda abençoada quero aqui agradecer a Deputada Mical pelo
belíssimo presente. Recebi da mão da Deputada esta Bíblia, da
Assembleia de Deus. Para mim é uma honra, Deputada Mical. E Senhor
Presidente, eu quero aqui fazer um pouco da prestação de contas do
nosso final de semana, na semana passada e do final de semana, dos
acontecimentos no Estado do Maranhão. Primeiramente eu quero
parabenizar o Presidente Othelino pela grande iniciativa da Assembleia
em Ação na cidade de Trizidela, Pedreiras e região do Médio Mearim.
E quero aqui agradecer a V. Ex.ª para levar os Deputados, levarem a
equipe jurídica da Assembleia Legislativa, os funcionários, levar a Casa
do Povo para que pudéssemos escutar o anseio da população, Deputado
Edivaldo Holanda, lá nas bases, principalmente da sociedade organizada,
das pessoas que realmente precisam da mão amiga da Assembleia, da
mão amiga do Governo do Estado do Maranhão. E o Presidente
Othelino tem feito isso com muita maestria. O Presidente chegou logo
na quarta-feira onde foi oferecido um jantar pelo prefeito Fred Maia,
na residência dele em Trizidela do Vale, lá estiveram presentes vários
prefeitos, várias lideranças políticas da região do Médio Mearim e
aproveitamos também para reivindicar algumas ações, tanto na
Assembleia como na questão do Governo do Estado do Maranhão. E
lá apresentamos ao Presidente Othelino uma Indicação, a Mensagem
Governamental para que o Governo do Estado do Maranhão possa
enviar o Projeto de Lei para esta Casa para a criação de cargos e
salários do curso de Direito da UEMA, na cidade de Pedreiras, Deputado
Edivaldo Holanda. Muito importante que seja realmente efetivado
esse curso, haja vista que outrora o ex-deputado Raimundo Louro
conseguiu esse curso pela UEMA. O curso não permaneceu na cidade
de Pedreiras porque o corpo docente era aqui da capital e eles optaram
por pagar uma bolsa de estudo aos alunos para que eles pudessem vir
cursar, aqui em São Luís, mas agora nós pedimos, onde fizemos esse
projeto de lei, Deputado Edivaldo Holanda e Hélio Soares, para que
realmente seja efetivado e o curso que aconteça na cidade de Pedreiras
no campus da UEMA, lá em Pedreiras. Fizemos também uma indicação
de duas ambulâncias: uma para cidade Pedreiras, onde nós entregamos
e protocolamos com os Vereadores de Pedreiras, com o Prefeito Antônio
França, com o Presidente da Assembleia e demais Deputados. Nós
indicamos essa ambulância para o município de Pedreiras, haja vista
pela grande dificuldade que o município está passando e também são
poucas ambulâncias que têm no município de Pedreiras. E nós
apresentamos essa indicação, em que o próprio Deputado Othelino já
garantiu o recebimento dessa ambulância, que são 42 ambulâncias que
vão ser entregues pelo Governo do Estado do Maranhão. E fizemos
também outra indicação de outra ambulância para o município de
Trizidela do Vale, Prefeito Fred Maia já tem várias ambulâncias, mas
sempre em busca da perfeição e ali na saúde, principalmente ele tem
feito um grande trabalho à frente da Prefeitura de Trizidela do Vale. E,
desde já, também quero agradecer pela parceria, pela colaboração e
atenção que o Prefeito Fred Maia, toda equipe da Prefeitura de Trizidela
do Vale, os Vereadores em nome do Vereador Corró, como também a
Câmara de Vereadores de Pedreiras, em nome do Presidente da Câmara,
Bruno Curvina. Lá, Deputado Hélio Soares, também fizemos a indicação
da tão sonhada estrada. Estrada essa que eu luto desde a época que eu
fui Vice-Prefeito de Trizidela do Vale, que é a estrada que liga Trizidela
do Vale a São Luiz Gonzaga. São 27 km, Deputado Rigo Teles, que une
essas cidades, vai diminuir o percurso de Pedreiras para Bacabal, como
também vai melhorar o trânsito de quem vem da região Tocantina do
estado do Maranhão, ali entrando na cidade de Barra do Corda, saindo
em São Raimundo do Doca Bezerra, e agora pegando a Trizidela do
Vale a São Luiz Gonzaga, para sair ali em Alto Alegre, diminuindo mais
de 160 quilômetros de quem vai fazer o percurso Barra do Corda,
Presidente Dutra, Santo Antônio dos Lopes e adjacências, para chegar
até São Luís. E essa estrada é de muita importância para a região do
Médio Mearim. E, Senhor Presidente, mais uma vez, quero aqui
parabenizá-lo, agradecer pela presença. Nós estamos trabalhando muito
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pela região do Médio Mearim, sempre presente com o povo, sempre
atendendo os anseios da população. E isso que o agente público tem
que fazer, estar próximo da população para realmente tentar melhorar
e dar qualidade de vida às pessoas. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Dr. Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Primeiramente, eu
quero agradecer aqui à Deputada Mical, essa aqui é do Rigo, Mical,
mas de toda forma, eu vou agradecer aqui pelo presente. Daqui a
pouco, eu faço a substituição da dedicatória. Pessoal, eu venho trazer
de volta uma situação que tem se agravado do ponto de vista da
desmoralização institucional aqui no Maranhão. E qual é essa situação?
A situação do juiz Sidarta Gautama em Caxias. Já foi aqui, nesta
Assembleia, denunciado e aproveito o espaço para já deixar bem claro
o registro do nosso apreço, presidente Othelino, ao Poder Judiciário
do Maranhão que tem evoluído, especialmente dentro da Corregedoria
do Judiciário, no sentido de buscar coibir abusos. Pois bem, o juiz
Sidarta tem se envolvido em um vasto histórico de casos suspeitos, a
farra das liminares foi a principal delas. Aquele surto de liminares que
subitamente foram cancelados por uma série de irregularidades
processuais, deputado Hélio Soares, mostrou que nós tínhamos razão.
As liminares foram suspensas, o desembargador José Joaquim,
presidente do Tribunal de Justiça, deu decisões também no sentido de
revogá-las de plano, mantendo uma coerência como ordenamento
jurídico pátrio. Nós denunciamos isso aqui na tribuna, quem trouxe
essa informação foram os estudantes de medicina da Universidade
Estadual do Maranhão, mostrando a força da sociedade organizada
quando atua na defesa dos seus próprios direitos. Nós tentamos abrir
uma Comissão Parlamentar de Inquérito aqui na Assembleia, não foi
possível. Houve um entendimento nosso com o presidente que julgou
que seria mais adequado que o próprio Poder Judiciário fizesse a tutela
das supostas irregularidades. Para o nosso alívio, foi aberta uma
sindicância que o desembargador Marcelo levou a cabo. Ao final, foi
feita uma denúncia junto ao CNJ. Nós sabemos que CPIs não podem
investigar os magistrados do ponto de vista das decisões jurídicas, mas
a doutrina, principalmente o livro de Direito Constitucional, é muito
claro ao dizer que as CPIs podem sim fazer investigação sobre questões
administrativas. O fato é que o resultado foi alcançado, então, novos
fatos chegaram à tona para nós durante o final de semana. O que
acontece? O magistrado foi denunciado agora, corre uma investigação
no Gaeco, ele está sendo investigado. Combate às organizações
criminosas, Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime
Organizado, Gaeco, Sidarta Gautama Farias Maranhão. Infelizmente,
a gente está vendo isso acontecer aqui de maneira recorrente. Daqui a
pouco, eu vou mostrar o que eles andam falando em Caxias acerca de
toda essa situação. E o crime aqui é prática de agiotagem realizada por
um magistrado no Maranhão. Não tem nada mais desabonador a uma
instituição tão séria quanto o Poder Judiciário e a magistratura do que
quando um dos seus, em vez de coibir crimes, está supostamente
envolvido com eles. Os depoimentos em Caxias, nos grupos de Caxias
que ocorrem, ele deu uma liminar de R$ 250 milhões em Aldeias Altas,
pegou R$ 25 milhões. Ele tem um helicóptero comprado de um
conhecidíssimo empresário local do Maranhão que fica no aeroporto
de Paulo Guimarães, em Timon. Se derem uma batida na casa dele tem
mais de R$ 1,5 milhão em relógios, um Land Rover de R$ 650 mil, um
Porsche, uma Mercedes e vários outros. Aqui os automóveis
supostamente atribuídos ao magistrado que de plano deveria ganhar
apenas R$ 33 mil. Eu fico a perguntar quem que ganha R$ 33 mil e
consegue angariar um patrimônio dessa magnitude? Se for verdade. De
que será essa lindeza? Do juiz, ele tem também um Porsche. Um juiz
de Caxias, esse é famoso, rouba a mãe se botar na frente. Aqui uma foto
da garagem que nos foi passado, o carro de maneira prodigiosa já não
tem a placa na frente para dificultar a investigação. Nós conseguimos

ter acesso ao banco de dados aqui do Maranhão, a única coisa que tem
declarado em termos de automóvel, do respectivo juiz, é uma moto
Suzuki 125, pasmem vocês. E aí segue a imoralidade esfregada na cara
das pessoas de bem, das pessoas que trabalham no Maranhão. Eu
protocolei uma indicação hoje solicitando ao corregedor do TJ, o
desembargador Marcelo, que o afaste imediatamente, que o que a gente
espera é que isso aqui não termine apenas como uma compulsória. Que
o processo penal seja de fato instalado e que ao final dele não fique
apenas como uma aposentadoria dentro de casa operando outras
situações, mexendo com a agiotagem. Porque isso aqui envergonha o
povo do Maranhão, envergonha as suas instituições. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Senhores Deputados ainda estão inscritos no Pequeno
Expediente os deputados Duarte Júnior e Fernando Pessoa, mas o
tempo regimental acabou. Vamos ter que começar a Ordem do Dia. Os
Deputados ficam inscritos para o Pequeno Expediente de amanhã ou
podem se manifestar no tempo dos Partidos e dos Blocos.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Uma
questão de ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Concedo a palavra ao Deputado Carlinhos Florêncio.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO
(questão de ordem) - Eu gostaria de lembrar mais uma vez aos
Deputados, que hoje se encerra o prazo para as emendas, para fazer as
indicações das emendas. Acho que é importante que os Deputados,
que ainda não fizeram, que o façam o mais rápido possível para que a
gente tramitar e vote ainda esta semana o Orçamento. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - É bem lembrado, Deputado Carlinhos, e aproveito o ensejo
para informar a todos e a todas que na quarta- feira nós votaremos a
Lei Orçamentária Anual. Portanto, é importante que todos estejamos
presentes.

IV - ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei n° 534, de autoria do Poder Executivo (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 535, de autoria
do Poder Executivo, altera a Lei 10.574, de 30 de março de 2017 (lê).
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Lei n° 133, de
autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe, a Deputada está ausente,
fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei n° 136, de autoria
do Deputado Carlinhos Florêncio, anexo o Projeto de Lei n° 156, de
autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em votação.
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à sanção. Projeto de Lei nº 138, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Aliás, o Projeto de
Lei nº 138 vai à Redação Final em razão de ter tido uma emenda.
Projeto de Lei nº 272, de autoria do Deputado Dr. Leonardo Sá (lê). Em
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, só Questão de Ordem, por gentileza. Eu queria aqui
parabenizar o meu querido amigo, colega de partido, Deputado Carlinhos
Florêncio, pelo protocolo desse Projeto de Lei, projeto nº 138/2019
que nos traz melhores condições de garantir uma fiscalização desse
setor que fornece um produto essencial, um produto de extrema
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importância, que é o combustível. Portanto, gostaria aqui de
parabenizar, Deputado Carlinhos Florêncio pelo protocolo dessa
legislação. E vale lembrar que, na outra legislatura, legislação semelhante
a essa foi protocolada pelo nosso querido amigo e companheiro
deputado Edivaldo Holanda que, infelizmente, não conseguiu êxito
com esse projeto. Mas agora, graças a Deus, estamos conseguindo a
aprovação. Portanto, parabéns ao deputado Carlinhos Florêncio e
também parabéns ao deputado Edivaldo Holanda. Tenho a plena certeza
de que o governador Flavio Dino vai sancionar. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Feito o registro, o projeto de lei apresentado pelo deputado
Edivaldo foi anexado ao projeto do deputado Carlinhos, em razão de
ter o deputado Carlinhos protocolado primeiro. Item 7, o Projeto de
Lei 336/2019, de autoria da deputada Dra. Thaiza Hortegal, está
ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Projeto de Lei 353/
2019, de autoria do deputado Wendel Lages, que institui no calendário
oficial de eventos do Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor.
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 355/2019, de
autoria do deputado Fernando Pessoa, dispõe sobre a criação do Dia
do Optometrista a ser comemorado no dia 23 de março. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n.º 505/2019, de autoria do
deputado Adelmo Soares, estabelece diretrizes sobre a obrigatoriedade,
no âmbito do estado do Maranhão, na realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residências no estado do
Maranhão. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei 486/
2019, capeado pela Mensagem Governamental 080/2019, de autoria
do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o
quadriênio 2020 a 2023 e dá outras providências. Esse projeto está
apenas em discussão, primeira discussão. Encerrada a primeira
discussão, amanhã será a segunda discussão. Décimo segundo item da
pauta: Projeto de Lei n° 053/2019, de autoria da deputada Doutora
Helena Duailibe. Ausente. Fica transferido para a próxima sessão.
Projeto de Lei n° 114/2019, de autoria do deputado Wendel Lages,
institui, no calendário oficial de eventos no Maranhão, a Jornada
Estadual de Jogos Adaptados e Acessíveis para a Pessoa Idosa. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai a segundo turno. O item 14 fica transferido para
a próxima sessão em razão da ausência da autora. Item 15: Projeto de
Lei n° 297/2019, de autoria do deputado Carlinhos Florêncio, altera o
artigo 1º da Lei n° 9.368, de 2 de maio de 2011, que considerou de
utilidade pública a Associação Cultural Bloco Alternativo Banda do
Sabiá. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à Redação Final. Projeto de
Lei n° 393/2019, de autoria do deputado Ciro Neto, institui o Selo da
Produção da Agricultura Familiar no Estado do Maranhão e dá outras
providências. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE –
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Vai a segundo turno. Deputada doutora Helena.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE – Se
V.Ex.ª puder colocar novamente os meus projetos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Colocarei em seguida.

A SENHORA DEPUTADA DR.ª HELENA DUAILIBE -
Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Projeto de Lei nº 412/2019, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado, vai para segundo turno. Projeto
de Lei nº 445, de autoria do Deputado César Pires. O Deputado está
ausente, fica transferido para a próxima sessão. Vamos apreciar aqui o
item 3. Projeto de Lei nº 133/2019, de autoria da Deputada Dra. Helena
Duailibe, (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. O Projeto de Lei nº 133 vai para
sanção. Item 12, Projeto de Lei nº 053/2019, (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Item 14, Projeto de Lei nº 244/2019,
de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe, (lê). Em discussão. Em
votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai a segundo turno. Requerimentos à deliberação do
Plenário: Requerimento nº 735/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, (lê). O Requerimento foi indeferido pela Mesa e
o autor recorreu ao Plenário.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Só solicitar o tempo regimental de cinco minutos
para que eu possa fazer o encaminhamento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – V. Exa. tem cinco minutos para encaminhar.

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.
Senhoras e Senhores, os fatos mais comentados no final de semana,
que chegou ao meu conhecimento nas minhas redes sociais, e até mesmo
em grupos de WhatsApp, foi a minha visita ao Palácio dos Leões na
última sexta-feira, fazendo referência aos R$ 4,2 milhões destinados
ao Hospital Aldenora Bello. E aí cabe algumas considerações em relação
a isso. Primeiro é que eu sou oposição ao Governador Flávio Dino,
faço oposição com muita responsabilidade, mas todos os projetos que
sejam interessantes para o povo do Maranhão, interessantes para o
Estado do Maranhão eu estarei votando a favor. E fui ao Palácio dos
Leões para acompanhar a assinatura do cheque de R$ 4 milhões que na
verdade é proveniente da assinatura de R$ 100 mil de cada Deputado.
Mas fica a pergunta: o que o Governador Flávio Dino, para poder
destinar R$ 4,2 milhões para o Aldenora Bello, ele fragmenta, ele divide?
Para destinar para o Aldenora Bello ele divide em três vezes, mas para
a cultura, para o carnaval, para festa junina, ele destina todo dinheiro.
E aí não faz nenhum tipo de restrição. Inclusive teve um blog que
chamou atenção para isso, se eu não me engano foi o blog do Luís
Cardoso. Eu não tenho bem certeza, mas se eu não me engano, eu leio
todos, diariamente, mas eu creio que, se não me falhe a memória, o blog
do Luís Cardoso fez esse questionamento e muito pertinente. Para
gandaia, para festa, para cultura, que nós também apoiamos, mas como
que é feito o pagamento, sem nenhum tipo de restrição. Para o
tratamento do câncer, para o combate do câncer, o Governador vai e
divide, parcela, e mais ainda, é a destinação de Emenda de cada
Deputado. Eu estive lá, participei da assinatura, mas sou coerente e
não deixo de cobrar aqui na tribuna desta Casa, mas o motivo do
requerimento é que o Governo do Estado está realizando uma licitação,
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fez uma licitação para colocar as bandeiras, tipo um mosaico, na Praia
Grande, mas como se já foi colocado tudo lá desde novembro. Como é
que fizeram licitação agora e tudo já foi colocado desde novembro?
Estão justificando que são para as ações do ano que vem, carnaval,
festa junina do ano que vem, mas é por isso que estamos cobrando o
requerimento, cobrando informações do Governo do Estado para que
possa apresentar as informações do processo licitatório que resultou
na contratação da empresa para a contratação e decoração de bandeirolas
tipo mosaico para ornamentação em logradouros no Estado do
Maranhão. Onde está documentação dessa ornamentação, desse
mosaico utilizado em junho, e agora, já no Natal? Transparência. Hoje
o Dia Internacional do Combate à Corrupção. Nós estamos,
simplesmente, exercendo o nosso papel parlamentar, que é de legislar
e de fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E é isso que estamos
cobrando, transparência, é para isso que estamos aqui, e estamos
fiscalizando porque é inadmissível, é incompreensível que façam a
licitação, depois que a obra já está concluída. Depois que já executaram.
Que já colocaram as bandeirolas. A licitação seria dia quatro, depois da
nossa denúncia, eles adiaram para o dia cinco, acompanhamos,
colocaram no dia da viagem do Assembleia em Ação, achando que eu ia
deixar passar batido, mas mandei dois assessores, dois advogados que
acompanhassem, somente um ganhador, que não tem condições de
executar, vai contratar empresa, da Paraíba, e assim é o Governo do
Estado do Maranhão. Mas não vai em momento algum diminuir ou
deixar de prestar as informações. E é por isso que a Mesa indeferiu, me
negou e solicitamos aos demais pares, para que tenhamos transparência
no Parlamento, para que possamos continuar fiscalizando, mas se
porventura os demais pares, não concordarem e aí, mais uma vez, eu
tenho que judicializar, como já fizemos na Infraestrutura, com o Senhor
Clayton Noleto, assim como já fizemos na Educação com o Senhor
Felipe Camarão e assim teremos que fazer também na Cultura, para
que tenhamos transparência. Porque é uma dificuldade, para pagar as
Emendas de Deputados da Base, é uma dificuldade para pagar as
emendas parlamentares. Às vezes, é feito sem nenhum tipo de controle,
sem nenhum tipo de fiscalização, mas não vai passar batido com o
deputado Wellington, pois estamos aqui para cobrar e fiscalizar, e é
isso que temos feito no governo comunista Flávio Dino. Então, mais
uma vez, senhor presidente, para que os demais pares tenham
conhecimento, esse requerimento de nossa autoria está solicitando que
o governo do estado, por meio da Secretaria de Cultura, encaminhe as
informações referentes à licitação. Se não foi por meio de licitação, foi
por meio de Lei de Incentivo, que a Cultura mande todo o processo
como foi feito, porque há dificuldade na luta para quem trabalha com
a cultura do estado do Maranhão para ser beneficiado com a Lei de
Acesso à Cultura. Meu amigo, não tem obstáculo maior. Então, são
transparências que o governo do estado deve encaminhar acerca do
processo, se é licitatório ou se foi qualquer outro processo para que
nós possamos dar continuidade às nossas ações parlamentares de
legislar e fiscalizar a boa aplicação do dinheiro público. Era o que eu
tinha para o momento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Apenas para orientar a bancada a respeito das falas, inclusive
recorrentes do Deputado Wellington nesse tema, que tem sempre
colocado que o governo do estado está fazendo uma licitação de algo
que já está concluído. Na verdade, ele tem falado isso reiteradas vezes
e quero deixar bem claro que o próprio Secretário Wanderson tem dado
entrevista se colocado à disposição, inclusive para lhe receber, deputado
Wellington. Se V.Ex.ª quiser, a gente pode marcar essa reunião de V.Ex.ª
com o secretário Anderson, não tem nenhum problema. O que está
sendo licitado é das festividades das bandeirolas, das decorações das
festividades para o ano de 2020. Este que está sendo executado, tanto
o São João quanto Natal, que, na verdade foi algo que deu um brilho

especial, algo que chama a atenção de todo o Brasil, o mosaico que é
um diferencial, algo que valoriza todo o Centro Histórico, algo que é
bom para o estado. Isso tudo foi feito pela Lei de Incentivo. E V.Ex.ª,
se quiser ser recebido pelo secretário Anderson, faço questão de
providenciar essa reunião, mas não há motivo para ficar lançando dúvida,
pois foi feito pela Lei de Incentivo. Tanto o São João quanto agora
também o Natal, estão sendo licitados os procedimentos para
contratação para as festividades de 2020. Não há necessidade de lançar
dúvida, portanto, não há motivo para ficar fazendo qualquer tipo de
ilação, de qualquer desconfiança. Nossa recomendação é a rejeição, é a
manutenção da decisão da Mesa, portanto, ficando sentado. Não há
motivo para qualquer desconfiança. Se o deputado Wellington quiser ir
com o secretário Anderson, faço questão de marcar e ele lhe mostrar
todos os procedimentos, até porque não há nada oculto. Um
procedimento desses da Lei de Incentivo, quando de repente conseguido
o Certificado de Mérito Cultural pela Lei de Incentivo, ele já está
publicado, já é um documento público, não há nada escondido. Portanto,
a indicação é a gente manter a decisão da Mesa, ficando sentados,
senhor presidente...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem, deputado Wellington foi citado 04
vezes pelo o deputado...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Não há razão, Deputado Wellington. V. Exa. não foi ofendido,
V. Exa. já encaminhou.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, só para fazer a solicitação, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Faça a sua solicitação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(questão de ordem) – Presidente, já que tem transparência, é isso que
não dá para entender, a incoerência do Governo Flávio Dino e de
alguns Deputados da base. Com todo respeito que eu tenho ao
Deputado Marco Aurélio, que hoje substitui o Deputado Rafael Leitoa,
se não tem problema nenhum, se é transparente, mas a incoerência.
Olha o que ele diz. Se não tem problema vai rejeitar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se
não tem problema, por que vai rejeitar, Presidente? Segundo Presidente,
eu não preciso ir ao Secretário, se ele tem tanta boa vontade em resolver,
que mande a cópia de toda a documentação para que a gente possa
averiguar, porque pelo...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
(questão de ordem) - Presidente, ficar fazendo política com uma coisa
que já está mais do que esclarecida. Foram feitas pela Lei de Incentivo...
V. Exa. está dizendo que ele está licitando algo que já está feito. Isso é
uma inverdade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Quero a comprovação da documentação, cadê as cópias, os contratos?

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Lei de Incentivo já está tudo é publicado, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Pois encaminhe, não preciso ir lá não.
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O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO

- Se V. Exa. está querendo procure lá no Portal da Transparecia, Deputado
Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Não tem nada, o Portal da Transparência.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Um documento desse e o certificado de mérito cultural ele é publicado,
não é nada na gaveta não.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Não está no Portal. Se estivesse no Portal...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
- V. Exa. está procurando “chifre em cabeça de jumento”, não cola,
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado, se estivesse no Portal eu não teria nem o trabalho de estar
fazendo isso. Eu estou fiscalizando, não tem nada no Portal.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Deputado Wellington, procure então na Lei de Incentivo à Cultura.
V. Exa. está querendo encontrar uma licitação de 2020 dizendo que foi
feito em 2019.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se
não passa por esta Casa vou ter que judicializar, encaminhar ao
Ministério Público.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– O que está sendo contratado é o objeto para o ano de 2020, Deputado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em votação. Os deputados que mantém a decisão da Mesa
permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa. Item 20,
Requerimento nº 737/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO
– Registrar que até o Deputado Wellington votou, mantendo a decisão
da Mesa.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor
Presidente, isso é importante registrar até o voto do Deputado
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Muito obrigado, Deputado Vinícius Leitoa... Vinícius Leitoa? Porque
apareceu tanta gente para defender o Deputado Rafael Leitoa, que eu
pensei que fosse o Vinícius Leitoa. Deputado Vinícius Leitoa e Deputado
Marco Leitoa, muito obrigado. Deixe eu registrar meu voto, meu voto
contrário aí, Presidente, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Está registrado, naturalmente, o voto contrário do Deputado
Wellington, assim como do Deputado Adriano. Requerimento nº 737/
2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, (lê). Em discussão.
Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como estão.
Aprovado. Fica incluído na Ordem do Dia da Sessão de amanhã.
Requerimento nº 738/2019, de autoria do Deputado Adriano, (lê).
Deferido. Será incluído na Ordem do Dia da sessão de amanhã. Inclusão
na Ordem do Dia da sessão de terça-feira: Projeto de Resolução
Legislativa nº 040 e 043, de autoria do Deputado Marco Aurélio.
Requerimento nº 739/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages.
Requerimentos nº 740 e 741/2019, de autoria do Deputado Adelmo

Soares. Requerimentos nº 742 a 744/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso. Requerimento nº 745/2019, de autoria do
Deputado Felipe dos Pneus.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão de
Ordem) - Senhor Presidente, só Questão de Ordem. Tem um
Requerimento, da minha autoria, para que possa ser lido na Sessão de
hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já foi lido, Deputado Duarte, ele estará na Sessão de amanhã.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Já foi
registrado?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Já.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão
do orador) - Muito obrigado! Senhor Presidente, Senhoras e Senhores
Deputados, Deputadas, utilizo o Grande Expediente, nessa Sessão de
segunda-feira, para prestar contas com a sociedade, prestar contas
com todo esse Parlamento, com as atividades que nós realizamos hoje,
pela manhã, às nove horas, que diz respeito ao combate a proposta
absurda, a proposta incongruente, da ANEEL, da Agência Reguladora
de Energia Elétrica, no sentido de estabelecer um imposto de 63%.
63% de taxação de imposto para aqueles que utilizam uma energia
limpa, que é a energia solar, ao contrário, na contramão do que acontece
aqui no Maranhão e do que acontece fora do País, a ANEEL quer taxar
o sol, taxar a Energia Solar, me chamou a atenção um discurso,
pronunciamento do Denílson, ativista, coordenador do Greenpeace no
Estado do Maranhão, onde ele afirmava, abre aspas: “Era só o que
faltava a proposta da ANEEL de taxar a energia solar em 63%”. Meu
querido amigo, Deputado Vinícius Louro, é uma proposta um tanto
quanto absurda porque assim como como em outros países se busca
incentivar, se garantir incentivos fiscais para a energia solar, para a
captação de energia solar, aqui no Brasil, a ANEEL tenta taxar o sol.
Até mesmo a Arábia Saudita, que é o maior produtor mundial de
petróleo, ciente que esta energia, este produto atinge o meio ambiente
e além de atingir o meio ambiente está em escassez, desde 2015, a
Arábia Saudita pega parte dos seus recursos, em razão da extração do
petróleo, e direciona formas de energia limpa como, por exemplo, a
energia solar, como, por exemplo, a energia eólica. Para que nós
possamos ter a ideia, a dimensão de como o nosso país tem uma
oportunidade fantástica de gerar cada vez mais emprego e renda, por
meio da energia solar, cabe frisar que a Alemanha, em 2016, bateu o
recorde de captação de energia solar. E a Alemanha, no seu melhor
ponto de captação de energia elétrica, não chega nem aos pés ao pior
ponto de captação de energia elétrica do nosso país, por exemplo, o
Estado do Maranhão e o Estado do Piauí são Estados que têm uma
aptidão fantástica e precisa ser melhor explorado. Por essa razão é que
nós realizamos esse Seminário. E eu queria aqui destacar o meu carinho,
o meu respeito, a minha admiração, mais uma vez, ao Deputado Federal
Zé Carlos, Deputado esse que foi um dos primeiro parlamentares a
defender essa bandeira, a chamar atenção para essa problemática que ia
passar desapercebida, mesmo porque, se dependesse da vontade da
Aneel, se dependesse da proatividade da Aneel, nós não teríamos um
debate sequer em Brasília como teve, apenas uma audiência em Brasília
como se os brasileiros estivessem tão somente em Brasília. A nossa
cidade de São Luís foi a única, assim como o nosso estado do Maranhão
foi o único, fora Brasília a realizar um seminário como esse. Por isso eu
agradeço, parabenizo e congratulo o deputado federal Zé Carlos, por
meio da Comissão da Câmara de Deputados de Desenvolvimento
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Urbano, por ter levantando essa bandeira, não só denunciado, mas por
ter trabalhado ativamente para que o consumidor maranhense, para
que o consumidor ludovicense, para que os consumidores pudessem
ter mais uma oportunidade de debater essa temática que estava passando
desapercebida. Levantamos várias questões e foi um momento de
extrema importância e maturidade porque o próprio representante da
ABSolar levantou um case de sucesso ocorrido, na Califórnia, onde,
após 20 anos de exploração, estabeleceram uma taxação de 5% para
garantir subsídios. Uma taxação, ao que eu pude entender, a partir da
exploração da energia solar, parte dos recursos pudesse ser destinado
para programas sociais de universalização da energia elétrica, programas
com tarifas sociais que garantem um equilíbrio a essas relações. Vejam
a sensatez do representante, do presidente da ABSolar, sensatez porque
não busca uma discussão retórica, sensatez pois apresentou propostas
concretas que não negam que haja uma taxação, mas que essa seja justa,
seja necessária, seja razoável e, sobretudo, no tempo certo, porque, se
for estabelecida uma taxação do sol neste momento, é prematuro, além
do que é abusivo o percentual de 63%. É prematura porque uma
taxação, neste momento que, no Brasil, o fomento da energia solar
engatinha, se inicia, essa taxação, nessa oportunidade, senhor presidente,
iria desestimular, iria frear esses incentivos, esse desenvolvimento.
Cabe destacar, mais uma vez, que nós somos defensores da energia
solar, pois, além de ser uma energia limpa, além de garantir um respeito
justo e necessário ao meio ambiente, a energia solar gera emprego, gera
renda, gera desenvolvimento e garante aos consumidores e, quando eu
digo consumidores, faço aqui referência ao ex-presidente dos Estados
Unidos da América, John Kennedy, quando, em 1962, enviou uma
carta ao Congresso Nacional Norte-Americano da qual eu destaco o
seguinte trecho, Kennedy disse: “Consumidor somos todos nós”.
Porém, o consumidor é único polo não eficazmente organizado na
economia afetando e sendo afetado todos os dias. Vejam, consumidor
somos todos nós, consumidor sou eu, consumidor é você, consumidor
é o empresário, o pequeno, o micro, o grande empresário, o pequeno
ou o grande empreendedor, todos nós somos consumidores. Portanto,
garantir uma forma alternativa de energia, uma energia limpa, é garantir
redução no custo de vida dos consumidores, ou seja, de todos nós,
maranhenses e brasileiros. Portanto estamos na luta, na luta por uma
boa ação, na luta por uma boa política pública que precisa ser
implementada em nosso Estado, em nosso país e, sobretudo, em nossas
cidades, meu querido amigo Deputado Ariston. Recebemos uma
excelente contribuição e aqui informo a vocês que farei uma indicação
parlamentar trazendo como referência a cidade de Palmas e a cidade de
Salvador, onde nessas cidades se apontou uma diretriz no caminho
certo, que é a isenção. Ou seja, foram estabelecidos programas como
IPTU Solar. E o que vem a ser o IPTU Solar? O programa IPTU Solar
é garantir isenção, é garantir descontos. É abater no valor do IPTU
aqueles consumidores que captarem energia solar, aqueles consumidores
que gerarem uma energia limpa. Ou seja, em Palmas, em Salvador se
faz o que nós vamos buscar que seja realizado aqui em São Luís,
estabelecer o programa IPTU Solar. Estabelecer um desconto no IPTU,
garantir que aquele que gere uma energia limpa não pague o seu IPTU,
ou pague com valor reduzido. Por essa razão fizemos uma indicação à
Prefeitura de São Luís pegando esses modelos que já são bem-sucedidos
em Palmas e também já estão bem-sucedidos no município de Salvador,
capital da Bahia.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA – Permita
um aparte, Deputado?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Com toda
honra e prazer, meu querido amido, Deputado Edivaldo Holanda.

O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (aparte)
- Parabenizo V. Ex.ª pelo brilhante pronunciamento oportuno
importantíssimo para todos nós, para o Maranhão, para o Brasil. Essa
sua palavra incisiva sobre a decisão da Aneel de taxar a energia solar.

Além de ser uma energia limpa, ela tem contribuído para que empresas
de porte médio e pequeno, negócios pequenos, residências possam
sobreviver ao diminuir o custo da sua energia. Nós temos uma escola,
Deputado Duarte Júnior, que estava alcançando a cota de R$ 16 mil de
energia por mês, se colocou energia solar há uns 3 anos nessa escola e
a conta caiu para mais ou menos R$ 3.800,00 a R$ 4 mil. Veja só o
impacto na despesa de uma escola pequena e de tantas outras e de
outros negócios e de pais de famílias que têm uma conta de energia
muitas vezes além da sua condição de pagar e faz um esforço, coloca
energia solar. Hoje ela é financiada e você pode pagar em várias
prestações o custo das instalações e reduzir sua energia para um custo
bem pequeno. Eu vi o depoimento de um cidadão em uma rede de
televisão nacional falando da sua conta de luz nas alturas, de mais de
R$ 800,00 e com a energia solar ela caiu para R$ 50,00. Então esse é
um presente de Deus para a família brasileira e para o mundo, para os
pequenos negócios, para os médios. Não pode o governo chegar e
atrapalhar uma iniciativa tão importante quanto esta. Pena que aqui
não possamos legislar sobre o assunto, mas que a palavra de V. Ex.ª
encontre eco no Congresso Nacional e lá também já existe uma ação
importante de vários deputados trabalhando para derrubar essa norma
absurda da ANEEL. Parabéns a V. Ex.ª pelo pronunciamento oportuno
e que Deus continue abençoando a sua vida e traga outros
pronunciamentos nessa dimensão.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA – Deputado
Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Muito
obrigado, Deputado Edivaldo Holanda, muito me alegra o seu aparte. E
saber que V. Ex.ª está apoiando também essa importante causa. Sabia
que não seria diferente. Muito obrigado. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Gostaria de dizer que eu também corroboro desse seu pensamento, do
pensamento, das palavras que o Deputado Edivaldo acabou de colocar
aqui. Na verdade, as pessoas estão buscando alternativas para se
economizar com a energia limpa. E aí vem o governo e quer cobrar
sobre isso. Então, eu assim como o Deputado Edivaldo, eu realmente
espero que as suas palavras encontrem eco também no Congresso
Nacional e que não dá para existir isso, uma taxa tão alta. As pessoas
descobriram uma forma de economizar na energia, inclusive dentro dos
próprios municípios, inclusive no município de Tuntum, Deputado
Edivaldo Holanda, há um projeto do Prefeito Tema de colocar energia
solar nos órgãos públicos do município como forma de se economizar,
dentro do município. A energia solar nas escolas, nos órgãos públicos,
como forma de se economizar, mas aí vem o governo e quer cobrar uma
taxa tão alta sobre a energia solar? O que dificulta muito, realmente,
mais uma vez, os processos, dentro dos municípios, inclusive de
economizar, são pais de família querendo também economizar. Então,
eu compactuo do mesmo pensamento que V.Exa., compactuo do mesmo
pensamento, Deputado Edivaldo, as suas sábias palavras é que eu
também compartilho cada palavra que V. Exa. disse aqui, e, de fato, eu
espero, de verdade, que o Congresso Nacional não aprove esse projeto
abominável aí de se cobrar essa taxa tão alta sobre a energia solar . Mais
uma vez, parabéns pelo seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Muito
obrigado, Deputada Daniella Tema, muito feliz com seu aparte, o
Prefeito Tema sempre um grande pioneiro na defesa dos direitos do
cidadão. Um Prefeito visionário, e muito nos alegra em perceber que o
Prefeito Tema está colocando essa visão em prática e pensa o melhor
para o povo de Tuntum. Tuntum, que é o coração do estado do
Maranhão, com certeza, está na frente, tendo o querido amigo Tema à
frente desse Poder Executivo Municipal. Deputado Vinícius Louro.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Deputado

Duarte, primeiramente, eu quero parabenizar V.Exa. pelo grande
pronunciamento, e dizer que é inadmissível, eu acredito que o
Parlamento num todo não pode concordar com essa taxação, não pode
concordar com o que esses órgãos tentam fazer com a energia solar.
Muitos investimentos já estão sendo feitos aí para que a população
possa usar uma energia pura, uma energia limpa. E o que me chama a
atenção é que se trabalhando para um progresso, se trabalhando para
diminuir poluições e conservar o meio ambiente, aí tudo o que traz
progresso em benefício popular tem que se taxar, tem que se cobrar,
ainda mais a luz solar. Então, quero aqui parabenizá-lo, comungo do
mesmo pensamento e me coloco à disposição de V.Ex.ª. Nós temos que
conversar com o Parlamento, chamar a atenção e não concordar com o
que a Aneel está tentando fazer junto à energia solar. Então, parabéns
e fico muito satisfeito com o seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JUNIOR – Muito
obrigado, deputado Vinicius Louro. Feliz por seu apoio a essa causa.
Sempre é solicito e solidário às causas justas, às causas que visam não
apenas o desenvolvimento econômico, mas, sobretudo, justiça social.
Eu fiz questão, enquanto deputado Vinicius Louro fazia um aparte, de
buscar um dos livros que eu aprofundei os estudos aqui sobre a questão
da energia solar e trazer aqui dados concretos que demonstram a
importância desse investimento. Só para que nós possamos ter uma
dimensão maior sobre esse assunto, em maio de 2016, o sol virou
notícia no mundo inteiro, inclusive no programa Cidades e Soluções. A
Alemanha anunciou um recorde de produção de energia solar, mais
precisamente no dia 26 de maio, entre meio-dia e 13 horas, uma produção
de 22 gigawatts, quase duas hidrelétricas de Itaipu, ou seja, 22 gigawatts
de energia a partir do sol, um verdadeiro recorde mundial. As placas
fotovoltaicas, que asseguravam naquele mês 10% de todo a energia
consumida no país, se espalharam rapidamente pela Alemanha a partir
do acidente nuclear, ocorrido no Japão. Além dessa informação, é
importante frisar a importância que esse caminho tem para o nosso
País. Por exemplo, aqui no Brasil, o pior local para captar energia solar
no Brasil é 20% mais eficiente que o melhor na Alemanha, ou seja, se a
Alemanha produz bastante energia solar e tem a possibilidade de captar
bastante energia solar, no Brasil, até mesmo pela sua posição geográfica,
o pior ponto é 20% mais eficiente do que o melhor ponto na Alemanha.
Temos dois cases de sucesso aqui, como, por exemplo, ocorreu no
estado do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, existe o estacionamento
para 65 vagas na Universidade do Rio de Janeiro, a UFRJ, localizada
na ilha do fundão. Nesse estacionamento, foram inseridas placas
fotovoltaicas e foi possível assegurar uma economia de R$63 mil por
ano na conta de luz. Um caso ainda mais interessante ocorreu na Bahia.
O Estádio de Pituaçu, localizado na Bahia, foi completamente reformado
para a Copa do Mundo FIFA de 2014. Lá no estádio, foram inseridas
placas fotovoltaicas e foi possível gerar 630.000kw/ano, o que daria
para abastecer o consumo médio de 525 residências, 525 domicílios em
razão desta operação ocorrida no Estádio de Pituaçu. É importante
destacar também que toda aquela energia captada no Estádio de Pituaçu,
em Salvador, na Bahia, é o suficiente para o consumo próprio do
estado e também é possível, por meio dessa captação, abastecer a
Secretaria do Trabalho, Economia Solidária, Emprego e de Esporte. De
abril de 2014 até janeiro 2017, o governo da Bahia economizou com
esse investimento R$ 750 mil no pagamento da conta de luz do estádio,
graças ao sistema de energia solar. Ou seja, é viável, é possível, é por
isso que estamos lutando por essa causa. Por fim, Senhor Presidente,
gostaria aqui de parabenizar 18 maranhenses, 18 maranhenses homens
e mulheres que muito orgulham o Maranhão, que muito orgulham a
política maranhense. Nesse final de semana foi realizada a formatura
do RenovaBR. O RenovaBR que é um movimento nacional de
renovação da política. É um movimento que conseguiu reunir, selecionar
pessoas comuns de 400 cidades brasileiras que passaram por um forte
processo de seleção, foram mais de 31 mil pessoas inscritas e ao final
1.400 pessoas de 400 cidades tiveram aulas aí sobre política, sobre

política pública de saúde, educação, infraestrutura, ou seja, sobre a boa
política. Portanto, eu queria aqui parabenizar essas pessoas comuns,
porém, serão e eu tenho plena convicção que já são políticos fora do
comum, pessoas comuns fazendo políticas revolucionárias em prol de
um Brasil justo e de um Maranhão muito melhor. Por isso é que eu
parabenizo a Daiana Moura, a Mariana Carvalho, meu querido amigo
Ronaldo Serra, meu querido companheiro, excelente artista, defensor
da Cultura, Wesley Sousa; Luan Piter; Isabeli Passinho, a defensora aí
das pessoas com deficiência e defensora das políticas públicas de
acessibilidade; Rarielle Rodrigues, Ismitiane Resende, William Robson;
Brandão Neto, grande entusiasta aí da educação, um grande companheiro
que com certeza vai revolucionar as políticas públicas em nosso Estado;
Saulo Silva, Felipe Mussalém, grande empresário, uma pessoa correta
e com opiniões bastante valorosas em prol da melhoria da nossa cidade,
nosso Estado; Rafael Sombra, Bruna Ramalho, Ludmila Ribeiro. A
Ludmila que vem lá de Colinas e tem uma excelente atuação em prol da
defesa da mulher maranhense, em prol das políticas públicas que
garantam à mulher a oportunidade de dizer que lugar de mulher é onde
ela quer. Cumprimentar também meu querido amigo Felipe Gonçalves,
Júlio Reis, um grande companheiro, conheço de longa data, uma pessoa
séria, uma pessoa fiel, uma pessoa comprometida que, com certeza,
muito vai contribuir para as políticas públicas de esporte da nossa
cidade e do nosso Estado. E por fim, e não menos importante, minha
querida amiga, noiva Karen Barros que me orgulha em vê-la fazendo
parte desse movimento de renovação da política e buscando garantir
direitos àqueles que mais precisam. Portanto, fica aqui o meu registro,
a minha homenagem a vocês que não são pessoas comuns, vocês são os
verdadeiros heróis do mundo moderno e o Maranhão precisa muito de
vocês. Portanto, avante selecionados do Maranhão no RenovaBR,
estamos juntos na luta por um Brasil justo e um Maranhão muito
melhor. Muito obrigado e boa tarde e bom trabalho a todos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Doutor Yglésio, por
oito minutos.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) - Senhora Presidente que muito me honra conduzir esta Sessão.
Eu venho falar um pouquinho neste segundo bloco de pronunciamento
sobre a aberração institucional que tem acontecido aqui no Maranhão,
que é fruto obviamente do estímulo que nós temos tido por parte do
governo federal ao desrespeito das causas ambientais e da preservação
das áreas indígenas. Não tem como chamar outras formas senão
aberração institucional. O Jair Bolsonaro, o nosso presidente da
República, ele de maneira constante vociferado preconceito contra os
povos indígenas. E não poderia ser diferente aqui no Maranhão a
partir do momento que você passa a contar com a impunidade
institucionalizada do gestor máximo do país. Mais índios foram
assassinados no Maranhão neste período. Não bastasse o assassinato
dos guardiões da floresta no mês passado, Paulo Paulino, Márcio Gleike
Moreira Pereira, ambos da terra indígena Araribóia, no dia 1º de
novembro, neste final de semana, mais dois indígenas Guajajaras foram
mortos, por disparo de armas de fogo, no município de Jenipapo dos
Vieiras. Aberração que sai da boca do Bolsonaro tem alimentado
inclusive, Presidente, o ódio e a ignorância dentro de grupos de
WhatsApp que tem de maneira recorrente colocado inclusive cidadãos
do município achando adequado o assassinato dos índios. Vamos ver
até que ponto nós chegamos, pessoas comemorando mortes de outros
seres humanos. Isso é uma vergonha, uma tristeza, essa política de
caos, de enfrentamento, de genocídio, ela não pode de alguma forma
prosperar aqui no estado. Não é possível que o homem branco
deslegitime o direito à terra que os índios conquistaram ao longo de
muitos anos, anos de conquistas da FUNAI que agora se transforma
numa instituição que tende a retroceder com esta condução do governo
federal. Bolsonaro quer produzir uma transformação dos povos
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indígenas, de vítimas do sistema quer transformá-los em algozes.
Reivindicar a terra é o único motivo para que esses índios sejam
sentenciados de morte, Deputado Vinícius Louro. Imagine estar em
sua casa e ser arrancado de sua família, ter seus familiares mortos pelo
argumento de dizer que aquela terra não lhes pertence. E o pior, a
impossibilidade de lutar e reafirmar que aquela terra é sua. Esse é o
crime, Deputado Zé Inácio, que esses indígenas têm cometido. Esses
ataques foram denunciados na imprensa local, na imprensa nacional,
na imprensa internacional, mas o que a gente percebe é o acirramento
dos ânimos. Pessoas na região a serviço dos grandes latifundiários, dos
madeireiros, dos exploradores da terra que estão insuflando a violência
contra os índios, riscando de nossa história esses povos e usurpando-
lhes a dignidade. O sentimento do povo Guajajaras é de que mais
ataques virão. Conversamos com o Cacique Darlan Benê, da Terra
Indígena Lagoa Comprida, e o relato dele é que mais de 1400 indígenas
que estão vivendo hoje nas 23 aldeias, nas terras de Lagoa Comprida,
estão sendo ameaçados todos os dias. É necessária uma ação enérgica
da Polícia Federal e da Funai. A PF emitiu uma nota de que, até o
momento, não encontraram os vínculos entre os crimes e os atritos
entre os indígenas e os madeireiros. Ainda não houve nenhuma
conclusão do inquérito da morte de Paulo Paulino Guajajara e de Marcio
Black Moreira Pereira. A PF diz que as investigações devem ser
finalizadas nos próximos dias, mas nós já pedimos informações hoje
mesmo à Superintendência da Polícia Federal. O ministro da Justiça,
Sérgio Mouro, que brada todo tempo as necessidades de intensificar as
ações de combate ao crime, enviou a Força Nacional para o Maranhão.
A gente espera que, de pronto, realmente eles cheguem e cumpram a
sua missão nesse período de permanência de 90 dias que devem ficar
aqui. Essa medida reforça o que a gente já falou aqui antes, é emergencial,
e quando chega ao ponto de nós termos que fazer medidas emergenciais
é porque o governo federal tem tido a dificuldade de instituir políticas
públicas contínuas para garantir os direitos conquistados pelo povos
indígenas. Este governo, deputado, pode até não querer ampliar as
garantias legais dos povos indígenas e pode estar trabalhando
diretamente para estagnar as conquistas de até agora, mas ele não pode
de forma alguma, que nós, nesta Casa, nas organizações, não nos
calaremos, porque não permitiremos o desrespeito do que foi
conquistado com luta e sangue, sangue como o do guardião da floresta
Paulo Paulino, a quem propusemos uma homenagem póstuma nesta
Casa. Nós pedimos aqui, da tribuna desta Assembleia, que os culpados
sejam investigados, julgados e punidos. Apresentamos um requerimento
para a Superintendência da Polícia sobre a morte do Paulo Paulino e
também continuaremos vigilantes. Vamos cobrar aqui, nesta Casa, para
que os Guajajaras e as populações indígenas outras sejam respeitadas.
Sabe por que um cacique tem a admiração do povo? Porque ele não
costuma trair a sua gente. Eles sabem que nele podem confiar. E esse,
infelizmente, não é o sentimento que a gente pode ter hoje com o
presidente Jair Bolsonaro. Uma pesquisa divulgada no final de semana
mostrou que 80% dos brasileiros não acreditam no que ele fala, 43%
desses 80% não acreditam no que ele fala de forma alguma e 37%
acreditam eventualmente no que possa sair pela boca do presidente da
República. Deputado, por favor.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (aparte) – Deputado
Yglésio, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento. V.Ex.ª traz um
tema importante que nós, deputados aqui no plenário desta Casa,
temos que debater. Eu considero que são de fundamental importância
manifestações como essa, porque nós chamamos a atenção das
autoridades da Polícia Federal, do Ministério Público Federal e do
próprio ministro da Justiça para que providências sejam tomadas.
Quero dizer, primeiramente, duas coisas: uma é que eu não tenho
dúvidas de que esses assassinatos indígenas estão ocorrendo em função
da disputa pelo território e motivado muito mais ainda pela exploração
ilegal de madeira. E essa exploração ilegal de madeira, que vem
acontecendo nas terras indígenas do Maranhão, é preciso que elas
sejam evitadas. E nesse sentido, só para concluir, solicitei via um

requerimento que já foi aprovado aqui por este Plenário no mês passado,
logo após a morte dos indígenas, guardiões da floresta, da terra indígena
Araribóia, eu solicitei a presença da Força Nacional no mês passado. E
esse requerimento foi aprovado por unanimidade, por todos os
Deputados aqui da Casa, entendendo que a presença da Força Nacional
não só pode atuar de forma investigativa, de forma a colaborar com o
trabalho da Polícia Federal e demais órgãos que estejam envolvidos na
investigação, mas também atuar de forma repressiva. Porque eu tenho
certeza que com a vinda da Força Nacional para passar não dois dias,
três dias, ou uma semana, passar alguns meses, é a forma que nós
temos para que a gente possa superar situações como essas e os
indígenas passem a ser respeitados e não continuem sendo vítimas de
grilagem e vítimas de madeireiros, de disputa por um território que
constitucionalmente é seu e todos nós temos que reconhecer. Parabéns
pelo seu pronunciamento e devemos continuar trazendo debates como
esse aqui para a Assembleia.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Muito obrigado,
Deputado Zé Inácio, fico feliz por contar com V. Ex.ª aqui nessa luta.
V. Ex.ª que de longa data é destaque na defesa da causa indígena no
Maranhão, muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Bloco Parlamentar Solidariedade,
Deputado Fernando Pessoa.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (sem
revisão do orador) – Senhores Deputados, todos que nos acompanham
pela rádio, TV Assembleia, todos os amigos blogueiros que estão no
comitê da imprensa. Queria ressaltar a nossa última atividade
parlamentar, que estivemos na quinta-feira na cidade de Trizidela do
Vale, onde fomos muito bem recebidos pelo anfitrião daquela região,
Deputado Vinícius Louro, o qual agradeço o Deputado Vinícius pela
acolhida lá naquela região, como também parabenizo o nosso Presidente
Othelino Neto pela grande iniciativa que é a Assembleia em Ação.
Temos andado em vários municípios, temos discutido os problemas
regionais e de lá saímos com o raio X para trazer ao Governo do
Estado, para sabermos quais medidas a Assembleia Legislativa tem
que tomar. Também, Senhora Presidente Deputada Helena Duailibe, lá
estivemos recebendo o Sindicato das Vans do Estado do Maranhão,
onde todos os Deputados presentes se comprometeram em ajudar
esse sindicato a tentar resolver um problema que vem abrangendo a
toda a essa classe. E aí eu reafirmo aqui a minha solidariedade a eles
como também o meu empenho em resolver esse problema. Senhor
Presidente, também estivemos no lançamento da pré-candidatura do
médico da cidade de Barra do Corda, Vereador Dr. Adriano Brandes,
onde estiveram presentes vários amigos, vários vereadores onde
estivemos ali nesse momento sentados, olhando e conversando. E aqui
eu queria parabenizar o vereador médico Dr. Adriano pelo lançamento
de colocar o seu nome à disposição do povo cordino, colocar o seu
nome à disposição para suceder o prefeito Eric Costa. E aí ressaltar o
que falei lá no evento que quem irá escolher o nosso candidato na
cidade de Barra do Corda não somos nós, quem irá escolher é o povo
da cidade porque é isso, nós fazemos politica dialogando. Então, o
nossos grupo político hoje tem três pré-candidatos a prefeito, tem o
Adão Nunes, vereador Vitalzinho e o médico Dr. Adriano. E quem
estiver melhor, o que o povo escolher não tenho dúvidas que nós
iremos partir para cima e iremos vencer as eleições, mais uma vez, na
cidade de Barra do Corda. Pois não, deputado Yglésio.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (aparte) –
Deputado Fernando, se V. Exa. me permitir uma torcida organizada aí
dentro do grupo, eu gostaria aqui de manifestar aqui o apreço pelo
vereador Adriano. Conheço o vereador Adriano, desde a época que fui
professor dele na universidade, ainda quando era um estagiário na
Universidade Federal do Maranhão, ele, em seguida fui preceptor do



TERÇA-FEIRA, 10 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30
mesmo na residência de cirurgia do aparelho digestivo, sempre fui
muito dedicado enquanto aluno, enquanto médico, médico habilidoso,
dedicado aos pacientes, humano. Fui seu companheiro de plantão no
hospital regional de Matões, em um dado período também, um
relacionamento excelente, sempre me deixou muito clara a sua intenção
de um dia disputar a eleição majoritária, em Barra do Corda. Um sonho
que o mesmo tem, acredito que tenha as qualificações necessárias para
enfrentar esse pleito. E o mais importante é manter a unidade do
grupo, um grupo que tem sido tão importante dentro de Barra do
Corda, Prefeito Eric, V. Exa., tem construído uma Barra do Corda
melhor. E eu tenho certeza absoluta que a renovação politica em Barra
do Corda será feita de uma maneira muito adequada com a união do
grupo em cima do nome do Dr. Adriano Brants. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado
Fernando, se possível também um aparte?

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA - Pois não,
Deputado Vinícius.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) –
Deputado Fernando, quero parabenizá-lo aqui pelo seu discurso, haja
vista que V.Exa. colocou vários temas, mas eu quero falar da Assembleia
em Ação. Primeiramente, eu quero agradecer a presença de V.Exa., na
região do Médio Mearim. Vossa Exa., que vem aqui a esta Casa, como
um deputado muito atuante em todas as regiões e lá na nossa não é
diferente. Eu fico satisfeito pela presença onde a gente pôde escutar a
população, as lideranças políticas. V.Exa. com todo seu grupo político
tanto de Pedreiras como Trizidela do Vale e região presente, marcando
realmente, pontuando os pontos positivos para que a Assembleia em
Ação, que o nosso Presidente, nós parabenizamos pela iniciativa, e os
Deputados também é uma forma de chegar às bases e conhecer
realmente a realidade. Nós, às vezes V.Exa., de Barra do Corda, também
representa a cidade de Tuntum, sabe das grandes problemáticas, mas
tem pontos ali que só a população mesmo que vive e sofre pode trazer
essas demandas para a gente. Às vezes, os vereadores conversam, os
prefeitos conversam, e a Assembleia em Ação faz isso, leva a Casa do
Povo, daqui da capital, a Assembleia Legislativa, até as bases. Lá não
foi diferente, Vossa Excelência esteve presente, eu agradeço de coração,
é um momento em que os deputados, que foram votados ali, também
possam fazer, vamos dizer assim, uma prestação de contas do seu
mandato. E V.Ex.ª fez de forma muito salutar. Então parabéns às cidades
de Pedreiras e Trizidela do Vale e a toda a região do Médio Mearim,
que está lá de portas abertas. Que a gente possa trabalhar ainda mais
para a população, colocando nossos recursos, nossas emendas
parlamentares para melhorar a qualidade de vida das pessoas.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA – Muito
obrigado, deputado Vinicius. Muito obrigado, deputado Yglésio, pelos
apartes. Senhora presidente, estivemos no programa lançado pela
prefeitura de Barra do Corda, na noite de ontem, para o Natal. O
prefeito está fazendo alguns eventos, ontem alguns corais se
apresentaram na cidade, que recebeu uma ornamentação muito bonita
na praça matriz para encanto dos turistas que estão andando ali esses
dias na cidade de Barra do Corda. Eu queria parabenizar o prefeito Erik
como também a secretária de Cultura, Luzia Barroso. Senhora
presidente, estivemos também na cidade de Tuntum, cidade na qual
resido. Estivemos no povoado São Lourenço, convidados e
recepcionados pelo vereador, presidente da Câmara, Nelson Duran.
Eu queria agradecer ao presidente Nelson, a toda a sua família que nos
recebeu tão bem naquela localidade, onde estivemos conversando com
as pessoas, onde estivemos conversando com os amigos daquela região,
vendo as dificuldades que eles passam naquela região para podermos
justamente trazer aqui para a Assembleia Legislativa e tentar resolver
os problemas daquelas pessoas que residem nos povoados do Sertão
Tuntuense, em especial ali no povoado São Lourenço. Queria agradecer
a todos os vereadores que estiveram conosco nessa comitiva, vereador

Ivaldo, vereador Wellington, vereador Dorian, vereador Jota, vereador
Jeová Soares, como também o vereador doutor Alexandre que nos
honra hoje com a presença aqui na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Também, senhora presidente, estivemos em um culto
em ação de graças pela vida do nosso amigo Orielton que teve um
acidente, há um ano, e Deus deu livramento a ele. Então, naquele
momento, pudemos agradecer mais uma vez pela vida do Orielton.
Também, senhora presidente, mais uma vez estivemos no povoado
São Lourenço num momento de muita festa, de muita alegria, com uma
receptividade muito calorosa. Queria agradecer a todos os amigos ali
do povoado, dos povoados vizinhos, agradecer a todos que estiveram
na nossa comitiva, ao suplente de vereador Carlinhos Tibúrcio, a todos
hoje que fazem e compõem o nosso grupo político na cidade de Tuntum.
Satisfeito, senhora presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Bloco Parlamentar Democrático. Declina?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIOS LOURO – Não, senhora
presidente, a não ser que Vossa Excelência não queira deixar eu falar.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE - Não, é um prazer ouvi-lo.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
funcionários deste Poder. Senhora Presidente, o que me traz aqui mais
uma vez é para falar do grande evento que tivemos na cidade de
Conceição do Lago-Açu. Tivemos lá a inauguração do CRAS, tivemos
a inauguração do Restaurante Popular que são obras do Governo do
Estado do Maranhão. E foram feitos vários Restaurantes Populares
em todo o Estado do Maranhão, entre eles também foi entregue um na
cidade de São Raimundo do Doca Bezerra. Nós fizemos uma indicação
para São Raimundo como também para Conceição do Lago-Açu, para
Trizidela do Vale, Bernardo do Mearim, Igarapé Grande, as cidades
onde a gente tem maior operação política, vamos dizer assim, estamos
mais presentes e a população em geral fizeram essas reivindicações.
Mas estivemos na cidade de Conceição do Lago-Açu, onde eu quero
aqui parabenizar e agradecer pela receptividade do prefeito Lavepel,
de toda sua equipe e grupo político daquela cidade, um belíssimo
evento, a população presente. E estivemos lá também com o Secretário
Márcio Honaiser nessa grande inauguração e aproveitamos lá também
almoçamos no Restaurante Popular, atestamos realmente a alimentação
balanceada, com nutricionista. E lá também, Senhora Presidente, além
de fazer a seguridade alimentar da população, lá eles estão fazendo
também, comprando as verduras, comprando muitos alimentos dentro
das cidades, nas regiões, melhorando ali o comércio e fomentando a
receita da cidade, como também apresentando vários cursos na área de
culinária, que eu fiquei muito surpreso quando eu vi uma torta ali de
produtos que às vezes a população joga fora, como a casca do limão,
casca da banana se fazendo tortas, bolos e eu fiquei ali surpreso. E
gostoso, diga-se de passagem, e nutritivo, como foi dito pela
nutricionista. E eu fiquei muito feliz de participar, de contribuir, é um
plano que o Governador Flávio Dino faz que vem ajudar bastante,
principalmente a população menos favorecida, mais carente, aquelas
que ali apenas com dois reais vão poder se alimentar de forma digna.
Então é muito importante, eu quero parabenizar o nosso Governador
Flávio Dino, foram 07 obras em grandes cidades, em várias cidades
dentro do Estado do Maranhão, como uma delas foi Conceição do
Lago-Açu. Em São Roberto também inauguração de mais um
empreendimento do Governo do Estado, como São Raimundo do Doca
Bezerra também inauguração de um Restaurante Popular, também.
Mas aqui, Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados,
membros da galeria, eu venho trazer outro tema que é o lançamento
dos pré-candidatos a prefeitos da oposição da cidade de Peritoró.
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Estivemos presentes lá, eu, o Deputado Zito Rolim, Deputado Adelmo
Soares, Prefeito Nagib, ex-prefeito Luís da Movelar. Estiveram lá
também Serapião Louro, o vice-prefeito atual também esteve presente,
como o Dr. Júnior que foi o idealizador do evento. Que foi um evento
que o Dr. Júnior realizou, mas mostrando um gesto de união de toda
oposição. Lá todos os candidatos, os pré-candidatos que são lá de
Peritoró puderam fazer um registro das suas pré-candidaturas, como o
Doutor Júnior se lançou pré-candidato, a Dona Joana da Movelar se
lançou candidato, o Chico Miguel, que é o vice-prefeito atual se lançou
candidato, o professor Jonadson se lançou candidato e o Serapião
Louro, também pelo PL se lançou pré-candidato a prefeito de Peritoró.
Então, nós temos aí todo um aparato, uma Oposição junta, a Oposição
sim de Peritoró está unida. E nós vamos buscar uma eleição. Esse
grupo todo está discutindo, está avaliando, estão fazendo um trabalho
que tem que fazer escutando a população. E lá na frente vai ser escolhido
o nome que represente a cabeça desse grupo todo, dessa Chapa, como
também, o pré-candidato a vice-prefeito desse grupo. Então, quero
parabenizar todas as lideranças políticas do município de Peritoró,
pela honradez, pela presença, pela forma madura de conduzir o pleito
eleitoral para se trazer melhor qualidade de vida às pessoas daquela
cidade. Nós sabemos da calamidade que o município está passando.
Nós sabemos da falta de gestão que o Prefeito tem, e a falta de atenção,
carinho e responsabilidade que ele tem com a população de Peritoró,
mas nós sabemos que dia melhores nós teremos na cidade de Peritoró.

O SENHOR DEPUTADO FERNANDO PESSOA (aparte) -
Deputado Vinícius, eu queria parabenizar todos os amigos e pré-
candidatos a Prefeito da cidade de Peritoró. Queria saudar meu amigo
Serapião, como a Dona Joana da Movelar, o doutor Júnior, e dizer que,
realmente, essa alternância de poder é necessária naquela cidade. Dizer
que esse grupo político que está se organizando na cidade de Peritoró
é um grupo grande. E eu não tenho dúvida que irá sair vitorioso nas
urnas. Eu tenho andado muito na cidade de Peritoró, sempre passando
por lá, e tenho visto a organização de todo esse grupo, de toda essa
oposição, que está muito unido e com um propósito de vencer as
eleições, isso é muito importante, a Oposição se organizar para que
possa estar cobrando do prefeito, para que possa estar resolvendo a
situação política da cidade. E aí eu acredito que a Oposição de Peritoró
não irá cometer os erros que cometeu nas eleições passadas.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito
obrigado, Deputado Fernando Pessoa, realmente, a forma que estão
conduzindo, que a Oposição de Peritoró está conduzindo o pleito
eleitoral é de nos surpreender. Todos ali realmente pensando, o certo,
pensando como ajudar a população, vendo os males que essa
administração está fazendo. Querendo ali, tipo manter uma ditadura
dentro do município daquele que o prefeito já não pensa em alternância,
quer botar agora como profissão o sobrinho, assim depois vem outros
parentescos. E não, e a população está cansada, e ela está buscando
mesmo junto com a Oposição fazer ali um sentimento de mudança. E
esse sentimento pegou, realmente é um sentimento que está pairando
na cidade de Peritoró. Deputada Daniella Tema.

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA TEMA (aparte) –
Deputado Vinícius Louro, inicialmente, eu gostaria de parabenizá-lo
pela forma como V.Exa. vem conduzindo o seu mandato, uma forma
limpa de fazer política, uma forma que vem apoiando os seus grupos
políticos, o qual lhe apoiava nas eleições passadas. E agora V.Exa. vem
retribuindo isso, defendendo realmente o seu grupo político. Então,
parabenizo-o pela condução do seu mandato. Em tempo, quero justificar
a minha ausência do Assembleia em Ação, em Trizidela do Vale. Por
motivos pessoais, eu não pude estar presente, mas eu já soube pelos
demais colegas, pelas lideranças políticas que participaram que foi um
grande evento, inclusive foi um dos maiores eventos que a Assembleia
já fez no interior do Maranhão. Então, em tempo, parabenizo não só o
nosso presidente Othelino Neto, mas também V.Ex.ª e o prefeito Fred

Maia pela receptividade que tiveram com os pares desta Casa.
Parabenizo e agradeço também essa receptividade. V.Ex.ª também falou
acerca dos restaurantes populares e eu, que sou nutricionista por
formação, sei da importância da alimentação equilibrada, balanceada e,
acima de tudo, com um valor baixo para que a população realmente
tenha acesso. Então também aproveito esse espaço para parabenizar o
governo do estado do Maranhão pelo excelente trabalho que vem fazendo
Maranhão afora, levando um pouco mais de dignidade para as cidades,
para as pequenas cidades do nosso estado. Para encerrar, eu quero
dizer o pelo apreço que eu tenho por V.Ex.ª pela amizade que nós
criamos aqui dentro desta Casa, desejo muito sucesso e muita sorte no
decorrer do seu mandato e me coloco também á disposição não só de
V.Ex.ª, mas do povo de Trizidela do Vale, cidade na qual fui votada,
tive quase 200 votos. Fica aqui o meu abraço para o povo daquela
cidade, um abraço ao prefeito daquele município. Deixo aqui o meu
desejo de sorte e de sucesso nessa sua caminhada.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputada
Daniella Tema, eu agradeço a oportunidade de V.Ex.ª nos apartear. Só
para concluir, a importância dessa união, dentro da cidade de Peritoró,
como a senhora colocou, é muito grande. Esse nosso trabalho no estado
do Maranhão justamente é presencial, atendendo às demandas e ao
anseio da população. Como a senhora falou, os restaurantes populares
realmente são um dos grandes projetos, vamos dizer assim, programas
do governo do estado do Maranhão que vem dando certo, assim como
o Mais Asfalto. Eu tenho acompanhado, na cidade de Tuntum, o
governador também tem ajudado bastante a cidade de Tuntum por
meio do prefeito Tema, como a questão do Restaurante Popular. Dentro
da legislatura, eu fico satisfeito de ver o trabalho de V.Ex.ª, que já foi
diretora de um hospital tão importante e que cuidou de tantas pessoas
na região do Médio Mearim, que foi ali na cidade de Presidente Dutra.
Realmente aqui a forma que V.Ex.ª faz política é parecida com a nossa,
junto com as comunidades, presente na zona rural, com as pessoas que
realmente precisam ali da mão amiga do deputado, do parlamentar.
Nós, como parlamentares, não podemos fugir da luta, mas estar presente
e junto da sociedade. V.Ex.ª vem fazendo isso com muita maestria, com
muito apreço, muita atenciosa, e isso que representa o nosso Parlamento,
os jovens deputados que realmente estão ali para cuidar das pessoas e
tentar dar melhor qualidade de vida. Então, eu parabenizo V.Ex.ª também
pela sua grande atuação à frente da política maranhense na cidade de
Tuntum e em toda a região do Médio Mearim. Eu sei que V.Ex.ª foi
votada lá e eu sei que, quando nós precisarmos nos unir para trazer
qualidade de vida também ao povo de Pedreiras, Trizidela do Vale e
toda região, a senhora estará ali no ponto. Muito obrigado pelo aparte.
Senhora presidente, só para concluir, foi isso que nós apresentamos
aqui, foi um pouco da nossa prestação de contas do final de semana. A
gente que tem todo um trabalho no estado do Maranhão, principalmente
na região do Médio Mearim. Sabemos que vamos começar no período
agora de recesso parlamentar, mas eu digo para a senhora que o recesso
é o período que eu mais trabalho ainda para a população, porque é
quando eu estou lá nas bases, estou mais presente junto à sociedade e
às pessoas, e a gente não para. Então sei o recesso que vai começar
daqui uma semana ou duas, mas já estamos ali montando um trabalho,
lá no mês de janeiro, ali uma agenda positiva, as cidades que a gente vai
percorrer no mês de janeiro, vamos estar presente nos grupos políticos
que nos apoiaram nas cidades. Agora nós estaremos presentes com
eles, nas cidades deles para realmente dar um suporte, um apoio. Porque
nós sabemos que a campanha municipal é importante e, realmente,
levar a mensagem para o povo e o entendimento de realmente o povo
saber escolher os representantes. Porque muitos que escolheram estão
sofrendo, como vou dar exemplo o caso de Pedreiras, escolheram o
prefeito e hoje o povo está sofrendo. Então para que outras cidades
não cometam, e próprio Pedreiras não cometa o mesmo erro. O meu
muito obrigado, Senhora Presidente.
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A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA

DR.ª HELENA DUAILIBE – Bloco Parlamentar de Oposição, declina.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Ninguém inscrito.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª HELENA DUAILIBE – Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Quarta
Sessão Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia quatro de dezembro de dois mil e dezenove.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Roberto Costa.
Primeira Secretária Senhor Deputada Andréia Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Felipe dos Pneus,
Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor Marco
Aurélio, Rafael Leitoa, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa,
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares,
Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto,
Ricardo Rios e Zé Inácio Lula. 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 ao (as) Deputado (as): Doutora Cleide Coutinho, Daniella
Tema, Fábio Macedo, Duarte Júnior, Doutora Thaíza Hortegal e
Professor Marco Aurélio. Esgotado o tempo regimental destinado ao
Pequeno Expediente informou que as inscrições dos Deputados
Wellington do Curso e Antônio Pereira foram transferidos para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC), a discussão e votação, em único turno,  da Medida Provisória
nº 301/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhada pela Mensagem
nº 093/019, que altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que
institui sistemática de tributação, no âmbito do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre a Prestação
de Serviço de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação – ICMS e concedeu a palavra ao Deputado Wellington
do Curso para discuti-la, que defendeu a rejeição da MP, contudo a
mesma foi aprovada e encaminhada a sanção governamental. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC e
da Comissão de Saúde, foi aprovado com Emenda, o Projeto de Lei n°
272/19, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, dispondo sobre
a realização do teste de triagem neonatal teste do pezinho, na modalidade
ampliada em recém-nascidos, nos hospitais, maternidades e demais
estabelecimentos de atenção à saúde da rede pública e privada, no
Estado do Maranhão, com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS. Em único turno, o Plenário votou pela derrubada do Parecer nº
506/19, da CCJC contra o Projeto de Lei nº 393/19, do Deputado Ciro
Neto, que institui o selo da produção da agricultura familiar no estado
do Maranhão. O Projeto de Lei em epígrafe voltou a tramitar na
Comissão de mérito. Também em único turno, com parecer favorável
CCJC, foram aprovadas as Moções de autoria do Deputado Wellington

do Curso nºs: 003/19, manifestando admiração pela iniciativa dos
estudantes de Direito Brenda de Abreu Sá e Victor Hugo Sousa Moraes,
que desenvolveram um aplicativo para classificar locais como risco de
assédio às mulheres; 008/19, manifestando admiração ao trabalho
desenvolvido pelos Advogados Daniel Blume de Almeida e Thiago
Brhnnee pelo lançamento do Livro Aspecto Polêmico do Direito
Constitucional Luso Brasileiro; 012/2019, manifestando admiração ao
Doutor Allan Kardec, pela sua vitória na eleição para o Cargo de Vice
Reitor da UFMA; 013/17, manifestando admiração ao Doutor Natalino
Salgado, pela sua eleição ao Cargo de Reitor da UFMA; 019/19,
manifestando admiração ao Senhor Max Muller de Almeida Cruz, por
seu empenho e dedicação em ajudar o pequeno Nícolas Pereira Silva,
em adquirir uma moradia digna; 024/19, manifestando admiração aos
Policiais Militares, os soldados Alves Oliveira, Lima, e Célio, do
Esquadrão Águia do 37º BPM de Grajaú, por prestar apoio moral e
incentivo ao garoto Adão que foi humilhado pelas ruas daquela cidade;
025/19, manifestando admiração a equipe de futebol do Sociedade
Imperatriz de Desporto, pelo empenho e dedicação do time durante o
Campeonato Brasileiro de Futebol da Série “C”; 026/19, manifestando
admiração pela equipe de futebol do Sampaio Correa, pelo empenho e
dedicação do time durante o Campeonato Brasileiro de Futebol da
Série “C” que o classificou para a Segunda Divisão; 027/19,
manifestando admiração pelo trabalho realizado pela Promotora de
Justiça Cristiane Maia Lago, ao encabeçar o Projeto “Rede do Bem,
estamos aqui para ajudar”; 029/19, manifestando admiração ao Juiz
Alexandre Lopes Abreu, pelo seu empenho e dedicação à frente do
FONAMEC; 031/19, manifestando admiração ao escritor Ebnilson
Costa Carvalho, pelo empenho do lançamento do seu primeiro Livro
“O Segredo da Menina do Casaco Vermelho”; 032/19, manifestando
admiração pela equipe de futebol do Sampaio Corrêa Futebol Clube,
na pessoa do seu Presidente Sérgio Frota, a comissão técnica, aos
jogadores e seus torcedores pelo empenho e dedicação durante o
campeonato brasileiro de futebol da série “c”; 035/19, manifestando
admiração pelo Jurista e Escritor Daniel Blume, pela eleição como
Presidente da Academia Ludovicense de Letras e pelo lançamento do
Livro “Resposta ao Terno”; 036/19, manifestando admiração ao Doutor
Thiago Diaz, Presidente da OAB/MA, pela posse da 1ª Diretoria do
Conselhão Maranhão e 047/19, manifestando admiração ao Doutor
Luís Felipe Salomão, pela sua posse como Ministro efetivo do Tribunal
Superior Eleitoral. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram aprovados
os Requerimentos nºs: 731/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe para que seja enviada mensagem de congratulações e louvor
ao Senhor Carlos Tadeu, pela eleição a Presidente da Academia
Maranhense de Letras (AML) e 736/2019, de autoria do Deputado
Roberto Costa, subscrito pelo Deputado César Pires, enviando
mensagem ao Promotor de Justiça Titular da 12ª Promotoria de Justiça
de substituição plena de São Luís, Senhor Gilberto Câmara França,
parabenizando-o pela sua eleição a Presidente da Associação do
Ministério Público do Maranhão (AMPEM). Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 732/19, de autoria do
Deputado Zé Gentil, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro do
corrente ano, conforme atestado médico; 733/19, de autoria do Deputado
Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
de Lei nº 537/19, de sua autoria; 734/19, de autoria do Deputado
Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias realizadas no período de 26 a 28 de novembro do
corrente ano, em função de estar participando do Projeto Defensoria
Pública na comunidade, nos Municípios de Santa Inês e Bela Vista do
Maranhão. Por fim, foi indeferido o Requerimento nº 735/19, do
Deputado Wellington do Curso ao Secretário de Estado da Cultura,
Senhor Anderson Lindoso, solicitando informações sobre o processo
licitatório que resultou na contratação de empresa para decoração para
ornamentação de logradouros do Estado do Maranhão durante as
festividades juninas que ocorreram em 2019. O autor recorreu da decisão
da Mesa e este requerimento foi incluído na Ordem do Dia da Sessão
ordinária do dia 09 de dezembro. Na forma regimental, foi incluído na
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Ordem do Dia da próxima Sessão ordinária, o Requerimento nº 737/19,
do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário do Grande
Expediente, ouviu-se o Deputado Wellington do Curso. No tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado César Pires, falando pela Liderança do
PV. As demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No
Expediente Final, não houve orador inscrito. Por falta de quórum, o
Presidente declarou encerrada a sessão, determinando que fosse lavrado
o presente Resumo, que lido e aprovado será devidamente assinado.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em
São Luís, 05 de dezembro de 2019.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 1194/2019

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em
conformidade com o disposto no Regimento Interno e Requerimento
nº 721/2019, de autoria do Deputado Rafael Leitoa.

RESOLVE:

PRORROGAR  o prazo pelo período de (180 dias), da
Comissão Temporária Especial, criada com a finalidade de
Promover o Estudo sobre um Novo Modelo de Governança de
Recursos Hidricos e Saneamento Básico no Estado do Maranhão.
Comissão esta, concebida através da Resolução Administrativa
nº 776/2019, deste Poder

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,

em 04 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente.
Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputada
Drª Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 1192/2019

Classifica as gratificações Técnica Legislativas
concedidas aos servidores ocupantes de cargos
em comissão e dá outras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista
os níveis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica
Legislativa, implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/
2009, datada de 01 de julho de 2009,

R E S O L V E:
Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os

servidores ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,

com efeito financeiro, a partir do dia 1° de dezembro do ano em curso,
revogadas as disposições em contrário.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 06 de

dezembro de 2019. Deputado OTHELINO NETO - Presidente.
Deputada CLEIDE COUTINHO - Primeiro Secretário, em exercício.
Deputado PARÁ FIGUEIREDO - Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  1192/2019

MAT N O M E                                                        NÍVEL
1651215 Viviane Michelle Dias Pimenta XV
1651439 Ana Nidia Serra de A. Silva XV
1655323 Samuel Silva da Costa Goulart XVII
1659440 Georgia Danielle Farias Silva XV
1659473 Elias Ferreira Costa XI
1659432 Danielle Cardoso Paz XV
1659465 Marcelo Anderson de S. Barros XV

1659481 Conceição de Maria Mendonça Paura XV
1659507 Silverio Costa Junior VI
1659499 Thays Sousa Trajano XIII
1659515 Itaan Costa Leite XIII

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 004/ 2019

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução

Legislativa nº 112/2019, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio,
subscrito por mais de um terço dos membros deste Poder, que, propõe
alterar o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, para criar a Comissão de Turismo e Cultura na estrutura do
Poder Legislativo, acrescentando o inciso XIII e alíneas, ao art. 30 do
Regimento Interno, renomeando o inciso IV, também do art. 30,
mudando a atual Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e
Tecnologia, para Comissão de Educação, Desporto, Ciência e
Tecnologia, e revogando as áreas de atividades previstas para outros
comissões que passarão a ser trabalhadas pela nova Comissão.

Examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, na forma do texto
original, veio-nos para exame e parecer, nos termos do § 2º do art.
273, do Regimento Interno, que determina, se a proposta de
alteração do Regimento Interno for de iniciativa de Deputado ou
Comissão será ouvida a Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução
Legislativa é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante
do projeto de resolução em tela não nos parece ter o condão de
adentrar aos limites da competência atribuída privativamente à
Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento ao devido processo
legislativo a propositura do presente Projeto de Resolução
Legislativa apresentado por Deputado, subscrito pela terça parte
dos membros desta Casa (Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de
que a proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres
pares nesta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à

aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 112/2019.
É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa nº 112/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 09 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Othelino Neto
Relator: Deputado Glalbert Cutrim

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Cleide Coutinho
Deputada Daniella Tema
Deputado Roberto Costa

M E S A   D I R E T O R A DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
P A R E C E R Nº 005/ 2019

RELATÓRIO:
Chega-nos para ser apreciado, o Projeto de Resolução

Legislativa nº 056/2019, de autoria da Douta Comissão de Constituição,
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Justiça e Cidadania, subscrito por mais de um terço dos membros
deste Poder, que Que Inclui o Inciso XXIV ao art.12, Altera os incisos
IX do Art.13, renumerando os subsequentes, II e III  do Art.20, todos
da Resolução Legislativa nº 448/2004, que Dispõe sobre o Código de
Ética e Decoro Parlamentar da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

Convém relatar, que ao presente projeto de Resolução foi
apresentada uma Emenda Aditiva, proposta pelo Senhor Deputado
Doutor Yglésio e subscrita pela terça parte dos membros deste Poder,
que propõe nova redação ao § 1º, acrescido dos incisos I e II, do  art.
260, do Regimento Interno  ( Resolução Legislativa nº 449/2004) , que
disciplina o processo do recebimento de Emendas à Proposta de Emenda
Constitucional, que passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art.260. (.........)
§1º Poderão ser apresentadas emendas, com mesmo quórum
mínimo de assinaturas de Deputados para proposição:
I- Perante Comissão, nos primeiros dez dias do prazo que
lhe está destinado para emitir parecer;
II- Uma vez, quando do ato de discussão em Plenário, em
qualquer um dos turnos de votação, devendo ser
encaminhadas para a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania para a emissão de parecer.

Examinado preliminarmente pela Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que concluiu por sua
juridicidade, constitucionalidade e legalidade, veio-nos para
exame e parecer, nos termos do § 2º do art. 273, do Regimento
Interno, que determina, se a proposta de alteração do Regimento
Interno for de iniciativa de Deputado ou Comissão será ouvida a
Mesa Diretora.

A medida proposta pelo presente Projeto de Resolução
Legislativa é indiscutivelmente oportuna. A matéria constante
do projeto de resolução em tela não nos parece ter o condão de
adentrar aos limites da competência atribuída privativamente à
Mesa Diretora. Assim sendo, não há ferimento ao devido processo
legislativo a propositura do presente Projeto de Resolução
Legislativa apresentado por Comissão, subscrito pela terça parte
dos membros desta Casa (Art. 272, do Regimento Interno).

Temos, pelas razões acima arguidas, a firme convicção de
que a proposição em análise faz jus à acolhida dos nossos ilustres
pares nesta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, manifestamo-nos favoravelmente à

aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 056/2019.
  É o voto.

PARECER DA MESA DIRETORA:
Os membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do

Estado do Maranhão votam pela aprovação do Projeto de Resolução
Legislativa nº 056/2019, nos termos do voto do Relator.

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

em 09 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Othelino Neto
Relator: Deputado Roberto Costa

Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputada Cleide Coutinho
Deputada Daniella Tema
Deputado Glalbert Cutrim

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 031/2014-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
TRANSPORTE VITÓRIA LTDA. - EPP, firmam entre si o sétimo
apostilamento ao contrato de prestação de serviços. OBJETO: emissão
da nota de empenho Nº 2019NE002900 de 29/11/2019, no valor de R$
103.787,00 (cento e três mil, setecentos e oitenta e sete reais), para
cobrir as despesas do presente contrato no exercício financeiro de
2019. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 –
Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 –
Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 –
Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);
Natureza de Despesas: 33.90.33.03 – Frete e locação de veículos para
necessidade do serviço. Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos
Ordinários – Tesouro - 0101000000. Histórico: Reforço do empenho
2019NE00016 para suprir a demanda, conforme solicitação da Diretoria
de Administração. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº
8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 06/12/2019. ASSINATURA:
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 09 de dezembro
de 2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 51/2019. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e
EMPRESA O. C. R. DE GODOY - ME, firmam entre si o presente
Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos autos do Processo
Administrativo nº 3676/2019-ALEMA. OBJETO:   Prestação dos
serviços de confecção de arranjos florais e coroas com flores e decoração
com flores naturais, visando atender aos eventos institucionais da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA.  VALOR:
R$ 599.487,11 (quinhentos e noventa e nove mil, quatrocentos e
oitenta e sete reais e onze centavos), tendo sido emitida a Nota de
Empenho nº 2019NE002771 no valor de R$ 47.147,10 (quarenta e
sete mil, cento e quarenta e sete reais e dez centavos). DOTAÇÃO
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia
Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01- Legislativa;
Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa;
Natureza de despesa: 33.90.39.99 – Outros serviços de terceiros –
pessoa jurídica; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 -
Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO).
Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro.
Histórico: Contratação de empresa especializada na confecção de
arranjos florais e coroas com flores naturais, para os eventos
institucionais da ALEMA, para o exercício de 2019. VIGÊNCIA: 12
(doze) meses, contados da sua assinatura. DATA DE ASSINATURA:
06 de dezembro de 2019. BASE LEGAL: Constituição Federal de
1988, Lei nº 10.520/02, Lei nº 8.666/93, Lei Complementar nº 123/06,
Lei Estadual nº 9.529/11, Lei Estadual nº 10.403/15, Decreto Federal
nº 3.555/00, Resolução Administrativa nº  481/06, Resolução
Administrativa nº 955/2018, Edital do Pregão Presencial nº 021/2019-
CPL/ALEMA e demais normas regulamentares aplicáveis à matéria.
ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do
Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA O. C. R. DE
GODOY - ME, CNPJ n.º 11.928.478/0001-00 – CONTRATADA.
São Luís (MA), 09 de dezembro de 2019. TARCÍSIO ALMEIDA
ARAÚJO - Procurador-Geral da Assembleia Legislativa.
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MENSAGEM Nº 105 /2019
REPUBLICAR EM 10/12/2019

São Luís,         de                    de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à apreciação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que
dispõe sobre os objetivos e sobre a redefinição do Parque Estadual do
Bacanga e dá outras providências.

É consabido que o meio ambiente ecologicamente equilibrado é
resguardado constitucionalmente (art. 225), sendo sua proteção de
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios, conforme art. 23, inciso VI, da Constituição da República
Federativa do Brasil de 1988.

Para assegurar a efetividade do direto ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, a Constituição Federal (art. 225, § 1º, III)
estabelece que incumbe ao Poder Público definir, em todas as unidades
da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos.

Nos termos da Lei 9.985, de 18 de julho de 2000, as unidades
de conservação consistem, em linhas gerais, nos espaços territoriais
legalmente instruídos pelo Poder Público, com objetivos de conservação
e limites definidos, sob regime especial de administração, ao qual se
aplicam garantias adequadas de proteção.

Considerando a necessidade de preservação de ecossistemas
naturais de grande relevância ecológica, o Parque Estadual do Bacanga
foi criado por meio do Decreto nº 7.545, de 1º de maio de 1980, sendo,
posteriormente, seus limites alterados por meio do Decreto nº 9.550,
de 10 de abril de 1984, e da Lei Estadual nº 7.712, de 14 de dezembro
de 2001.

Nos autos da Ação Civil Pública nº 3202-51.2008.8.10.0001
(3202/2008), o Poder Judiciário entendeu que a edição da Lei Estadual
nº 7.712, de 14 de dezembro de 2001, se deu em desconformidade com
o ordenamento jurídico brasileiro haja vista a ausência de estudos
técnicos e de consulta pública previamente à alteração dos limites da
referida unidade de conservação.

Assim, o Judiciário Maranhense declarou a nulidade da Lei
Estadual nº 7.712, de 14 de dezembro de 2001, e determinou ao Poder
Executivo, dentre outras providências, a redefinição dos limites do
Parque Estadual do Bacanga.

Nessas circunstâncias, considerando os termos da decisão
judicial proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 3202-
51.2008.8.10.0001 (3202/2008), a relevância do Parque Estadual do
Bacanga para a preservação da biodiversidade e dos resquícios da
Floresta Pré-Amazônia na Ilha de Upon-Açu, bem como em razão
dessa unidade de conservação concentrar mananciais importantes para
o abastecimento de água da cidade de São Luís/MA, a presente
proposta legislativa estabelece os objetivos da criação do Parque
Estadual do Bacanga e redefine seus limites.

Ressalte-se, por fim, que as alterações propostas pelo Projeto
de Lei em apreço estão em consonância com o art. 225, § 1º, III, da
Constituição Federal e com as disposições da Lei nº 9.985, de 18 de
julho de 2000, posto que consideram vistorias e estudos técnicos
realizados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos
Naturais (SEMA), além de terem sido precedidas de audiência
pública.

Os estudos foram conduzidos pela Superintendência de
Biodiversidade e Áreas Protegidas da SEMA, por meio de vistorias,
fiscalizações, levantamentos de dados in loco¸ utilização de técnicas

de geoprocessamento, e levaram em consideração os seguintes critérios:
área de proteção sanitária das baterias de poços da Companhia de
Saneamento Ambiental do Maranhão (CAEMA); áreas de recarga do
aquífero; cotas altimétricas; exclusão de áreas urbanizadas consolidadas
limítrofes ao parque; e a inclusão de áreas preservadas limítrofes à
unidade de conservação.

Relativamente à supressão de áreas, há de registrar que,
conforme análise realizada pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente
e Recursos Naturais, essa se deu em razão de alguns trechos do Parque
Estadual já contarem com infraestrutura urbana avançada (conjuntos
habitacionais, asfaltamento, coleta regular de resíduos sólidos,
residências de alvenaria, linhas de transporte coletivo, instalação de
comércio etc.), bem como por não comprometer a sustentabilidade
hídrica da área.

A Audiência Pública para tratar da Redefinição dos Limites do
Parque Estadual do Bacanga foi convocada por meio de Edital publicado
na Edição nº 219 do Diário Oficial do Estado do Maranhão, de 22 de
novembro de 2018 (Caderno: Terceiros), bem como por meio de
convites à sociedade civil, aos órgãos e entidades públicos e privados,
tendo sido realizada na data de 20 de dezembro de 2018.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar
a importância da presente proposta legislativa, verificada, em especial,
na efetividade do direto ao meio ambiente ecologicamente equilibrado
e na promoção do desenvolvimento sustentável, minha expectativa é
de que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N. 572/2019

Dispõe sobre os objetivos e sobre a redefinição
dos limites do Parque Estadual do Bacanga e dá
outras providências.

Art. 1º  O Parque Estadual do Bacanga, situado no município
de São Luís/MA, que tem por objetivos, dentre outros legalmente
previstos, a conservação e preservação do manancial subterrâneo e
corpos hídricos superficiais, especialmente o Reservatório Batatã e o
Rio da Prata, a preservação de áreas naturais como testemunho das
condições primitivas da flora e da fauna, bem como os resquícios da
Floresta Pré-Amazônia na Ilha Upaon-Açú, com sua biodiversidade e
sítios arqueológicos, e a manutenção de ambientes naturais favoráveis
ao desenvolvimento de atividades humanas de caráter científico,
educativo e recreativo, fica redelimitado com área estimada em 2973,927
hectares.

Art. 2º  A área do Parque Estadual do Bacanga fica redefinida
conforme Memorial Descritivo Sintético constante do Anexo Único
desta Lei, com coordenadas georreferenciadas ao Sistema Geodésico
Brasileiro, Sistema UTM, Meridiano Central -45, Datum SIRGAS
2000.

Parágrafo único.  A partir desta redefinição, não será permitida
a expansão das áreas ocupadas e excluídas, com a construção de moradias
ou outra forma de ocupação que venham atingir a área do Parque.

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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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;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
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.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

Edição dos textos enviados à Secretária Geral da Mesa via rede interna, SAPL;
Matéria externa deverá ser enviada por e-mail, CD ou Pen Drive;

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral
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