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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11/12/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 11.12.2019

I - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS -REGIME DE URGÊNCIA (ART. 220 R.I.)

(REQ. Nº 730/2019)

1. PROJETO DE LEI Nº 484/2019, (MENSAGEM Nº 081/
2019), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE
A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. ESTIMA A RECEITA E FIXA
A DESPESA DO ESTADO DO MARANHÃO PARA O
EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. COM PARECER DE
ADMISSIBILIDADE FAVORÁVEL ORFERCIDO PELA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE.COM PARECER COMPLEMENTAR
REFERENTE ÀS EMENDAS APRESENTADAS – RELATOR
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

II - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
 2º TURNO (ART. 248 R.I.) (REQ. Nº 730/2019)

2. PROJETO DE LEI Nº 486/2019, (MENSAGEM 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.

III- PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO EM VOTAÇÃO
1º E 2º TURNO – REGIME DE URGÊNCIA

3. PROJETO DE LEI N° 625/2019, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO
E CONTROLE, QUE DISPÕE SOBRE O SUBSÍDIO DO
GOVERNADOR, VICE-GOVERNADOR E SECRETÁRIOS DE
ESTADO PARA O EXERCÍCIO DE 2020. DEPENDE DE PARECER
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA.

IV - PROJETOS DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – REGIME DE PRIORIDADE

4. PROJETO DE LEI N° 534/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, MENSAGEM Nº 094/2019. INSTITUI A
POLÍTICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO DA
AUTOMUTILAÇÃO E DO SUICÍDIO NO ESTADO, QUE
DEVERÁ SER IMPLEMENTADA EM COOPERAÇÃO COM A
UNIÃO E OS MUNICÍPIOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS –
COM EMENDA . COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

– RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA, E DE SAÚDE –
RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

5. PROJETO DE LEI N° 535/2019, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO, MENSAGEM Nº 095/2019. QUE ALTERA
A LEI Nº 10.574, DE 30 DE MARÇO DE 2017, QUE DISPÕE SOBRE
O NÃO AJUIZAMENTO E A DESISTÊNCIA DA COBRANÇA
JUDICIAL DA DÍVIDA ATIVA CONSIDERADA DE PEQUENO
VALOR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RAFAEL
LEITOA, E DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE –  DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO.

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

2019).

6. 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. TRANSFERIDO
DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

7. 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. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.
(1ª SESSÃO).

8. 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.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

9. PROJETO DE LEI Nº 055/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ESTABELECE REGRAS PARA
A PROMOÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS NO ESTADO DO
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. – COM
PARECERES FAVORÁVEIS DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO E COMISSÃO DE DEFESA DOS
DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA. RECEBEU EMENDAS
PELOS DEPUTADOS DR. YGLÉSIO E DUARTE JUNIOR.

10. PROJETO DE LEI Nº 587/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, ESTABELECE A
OBRIGATORIEDADE DA IMPLANTAÇÃO DE LOGÍSTICA
REVERSA NO ESTADO DO MARANHÃO PARA
RECOLHIMENTO DOS PRODUTOS QUE ESPECIFICA E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARECER.
TRANSFERIDA A VOTAÇÃO POR SOLICITAÇÃO DO AUTOR.

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

11. PROJETO DE LEI N° 053/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, INSTITUI O “SELO
EMPRESA SOLIDÁRIA”, DESTINADO ÀS EMPRESAS QUE
DESENVOLVAM PROGRAMAS DE ESCLARECIMENTOS E
INCENTIVO AOS SEUS FUNCIONÁRIOS PARA A DOAÇÃO DE
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SANGUE, MEDULA ÓSSEA E TECIDOS HUMANOS, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA. –

12. PROJETO DE LEI N° 114/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WENDELL LAGES, INSTITUI NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO MARANHÃO, A JORNADA
ESTADUAL DE JOGOS ADAPTADOS E ACESSÍVEIS PARA A
PESSOA IDOSA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

13. PROJETO DE LEI N° 244/2019, DE AUTORIA DA
DEPUTADA DOUTORA HELENA DUAILIBE, INSTITUI A
“SEMANA ESTADUAL DE PREVENÇÃO A TUBERCULOSE”, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS – COM SUBSTITUTIVO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO WENDELL
LAGES.

14.  PROJETO DE LEI N° 297/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, ALTERA O ARTIGO
1º DA LEI 9.368 DE 02 DE MAIO DE 2011, QUE CONSIDEROU
DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL BLOCO
ALTERNATIVO BANDA DO SABYHÁ. COM SUBSTITUTIVO.
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO DR. YGLÉSIO.

15. 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. COM PARECER CONTRÁRIO
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA. O AUTOR
RECORREU AO PLENÁRIO DA DECISÃO DA CCJC ATRAVÉS
DE REQUERIMENTO Nº 724/19 E O PLENÁRIO MANTEVE O
PROJETO EM TRAMITAÇÃO, DESCONSIDERANDO O
PARECER DA CCJC.

16. PROJETO DE LEI N° 412/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, INSTITUI A SEMANA
ESTADUAL DE PREVENÇÃO A QUEIMADURAS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR
DEPUTADO CÉSAR PIRES.

17. PROJETO DE LEI N° 445/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CÉSAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A
OBRIGATORIEDADE DE CONTER CÓDIGOS QR INCLUSIVOS
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.

18. 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.

VII - PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

19. PROJETO DE LEI N° 384/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, DISPENSA A NECESSIDADE DE

CARIMBOS EM PRESCRIÇÕES, RELATÓRIOS E ATESTADOS
MÉDICOS NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA -
COM SUBSTITUTIVOS – RELATOR DEPUTADO FERNANDO
PESSOA E DA COMISSÃO DE SAÚDE – RELATOR
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA.

VIII- PROJETOS DE DECRETO LEGISLATIVO
  EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO - ÚNICO TURNO

20. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001/2019,
ORIUNDO DO PARECER N° 825/2019, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REFERENTE A MENSAGEM GOVERNAMENTAL N° 112/2019,
QUE APROVA O PEDIDO DE LICENÇA DO VICE-
GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, O DOUTOR
CARLOS ORLEANS BRANDÃO JUNIOR, PARA AFASTAR-SE
DO ESTADO OU DO PAÍS. RELATOR, DEPUTADO NETO
EVANGELISTA.

21. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N° 002/2019,
ORIUNDO DO PARECER N° 824/2019, DE AUTORIA DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA,
REFERENTE A MENSAGEM GOVERNAMENTAL N° 113/2019,
QUE APROVA O PEDIDO DE LICENÇA DO GOVERNADOR DO
ESTADO DO MARANHÃO, O DOUTOR FLÁVIO DINO, PARA
AFASTAR-SE DO ESTADO OU DO PAÍS. RELATOR, DEPUTADO
NETO EVANGELISTA.

IX – REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

22. REQUERIMENTO Nº 746/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, QUE 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 NºS 02, 035, 121, 148 E 232/
2019, DE SUA AUTORIA, TODOS COM PARECERES
FAVORÁVEIS.

23. REQUERIMENTO Nº 747/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO RILDO AMARAL REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA ENVIADA MENSAGEM DE
CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A TODOS OS MILITARES
MEMBROS DA DELEGAÇÃO DA APMGD/PMMA, QUE
PARTICIPARAM DO 1º ENCONTRO NACIONAL DAS
ACADEMIAS MILITARES ESTADUAIS – ENAME E 35ª
EDIÇÃO DOS JOGOS ACADÊMICOS DAS POLÍCIAS E
BOMBEIROS MILITARES DO BRASIL – JAPBM.

24. REQUERIMENTO Nº 749/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, QUE SEJA AGENDADA UMA SESSÃO
SOLENE, EM DATA A SER DEFINIDA PELA MESA DIRETORA
DA CASA, EM HOMENAGEM AOS ANISTIADOS DO REGIME
PÓS 1964, QUE RECEBERAM ANISTIA PELA LEI FEDERAL Nº
6.6.83 DE 28 DE AGOSTO DE 1979.

25.  REQUERIMENTO Nº 754/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO REQUERENDO, DEPOIS DE OUVIDO
O PLENÁRIO, QUE SEJA SUBMETIDO AO REGIME DE
TRAMITAÇÃO DE URGÊNCIA, PARA DISCUSSÃO E
VOTAÇÃO EM SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, A SER
REALIZADA LOGO APÓS A PRESENTE SESSÃO ORDINÁRIA,
O PROJETO DE LEI Nº 605/2019, DE SUA AUTORIA.

X- REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DA MESA

26. REQUERIMENTO Nº 742/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO REQUERENDO,
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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.
TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR. (1ª SESSÃO).

27. 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. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DO
AUTOR. (1ª SESSÃO).

28. REQUERIMENTO Nº 750/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
AO PREFEITO DE SÃO LUÍS, O SENHOR EDIVALDO HOLANDA
JÚNIOR E AO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS DE SÃO LUÍS, O SENHOR ANTÔNIO
ARAÚJO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE O
ANDAMENTO DAS OBRAS DE DRENAGEM ANUNCIADAS
NO BAIRRO DE SANTA BÁRBARA, NESTA CAPITAL.

29. REQUERIMENTO Nº 751/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
A SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL NO
MARANHÃO, A DRA. CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI, SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS
INVESTIGAÇÕES SOBRE OS HOMICÍDIOS DOS INDÍGENAS
GUAJAJARA, OS CACIQUES FIRMINO PREXEDE GUAJAJARA
E RAIMUNDO BERNICE GUAJAJARA, ASSASSINADOS EM
UM ATAQUE NA BR-226, NO DIA 07 DE DEZEMBRO DE 2019.

30. REQUERIMENTO Nº 752/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO DR. YGLÉSIO, REQUERENDO, DEPOIS DE
OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE
A SUPERINTENDENTE DA POLÍCIA FEDERAL NO
MARANHÃO, A DRA. CASSANDRA FERREIRA ALVES
PARAZI, SOLICITANDO INFORMAÇÕES ACERCA DAS
INVESTIGAÇÕES SOBRE O HOMICÍDIO DO INDÍGENA
GUAJAJARA, PAULO PAULINO GUAJAJARA, ASSASSINADO
EM 1º DE NOVEMBRO DE 2019 EM UMA EMBOSCADA NA
TERRA INDÍGENA ARARIBÓIA.

31. REQUERIMENTO Nº 753/2019, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUERENDO,
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, QUE SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO GOVERNADOR SENHOR FLÁVIO DINO E
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA,
SENHOR JEFFERSON PORTELA, SOLICITANDO QUE
INFORME OS MOTIVOS DOS CONSTANTES ATRASOS NOS
PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS E OUTROS DIREITOS DOS
FUNCIONÁRIOS DO TELEATENDIMENTO DO CIOPS.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 11/12/2019 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 617/19, de autoria da Senhora

Deputada Daniella Tema, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos de saúde privados, situados no Estado do Maranhão,
a disponibilizarem tabela de preços ao consumidor e dá outras
providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 618/19, de autoria da Senhora
Deputada Daniella Tema, que institui o Dia Estadual do Nutricionista
no Estado do Maranhão e dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 619/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a divulgação dos
pacientes em fila de espera que aguardam por consultas (discriminadas
por especialidade), exames e intervenções cirúrgicas e outros
procedimentos nos estabelecimentos da rede pública de saúde e de
instituições conveniadas prestadoras de serviços ao Sistema Único de
Saúde – SUS, no âmbito do Estado do Maranhão.

4. PROJETO DE LEI Nº 620/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão dos
militares estaduais e demais servidores da Segurança Pública, nas
campanhas de vacinação efetivados pelo Poder Público, como grupo
de risco ou grupo prioritário no âmbito do Estado do Maranhão.

5. PROJETO DE LEI Nº 621/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a proteção às
gestantes participantes de concursos públicos realizados pelos poderes
públicos do Estado do Maranhão.

6. PROJETO DE LEI Nº 622/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a reserva de vagas de
estágio de nível superior de nível superior em órgãos ou entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão para pessoas com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos.

7. PROJETO DE LEI Nº 623/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que assegura à criança e ao adolescente
cujos pais ou responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com
idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos a prioridade de vaga em
unidade da rede pública estadual de ensino mais próxima de sua
residência.

8. PROJETO DE LEI Nº 624/19, de autoria do Senhor
Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a afixação de cartaz
informando o telefone do Centro de Valorização da Vida – 188, e dá
outras providências.

9. MOÇÃO Nº 057/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Fred Maia, do
Município de Trizidela do Vale, pelo apoio e acolhida do Programa
Assembleia em Ação.

10. MOÇÃO Nº 058/19, de autoria do Senhor Deputado
Wellington do Curso, que envia Moção de Aplausos, manifestando
extensa admiração ao Excelentíssimo Prefeito Antônio França, do
Município de Pedreiras, pelo apoio e acolhida do Programa Assembleia
em Ação.

ORDINÁRIA 2ª 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.
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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 3ª 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 4ª E ÚLTIMA 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”.

DIRETORIA GERAL DA MESA, PALÁCIO MANUEL
BECKMAN, EM 10 DE DEZEMBRO DE 2019.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho.

Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto
Costa.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell
Lages.

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

I – ABERTURA.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Em nome do povo e invocando a proteção
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO WENDELL LAGES (lê Texto Bíblico e Ata) – Ata lida,
Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Ata lida e considerada aprovada.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Com a palavra, o Senhor Primeiro
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 617 / 19

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos de saúde privados, situados no
Estado do Maranhão, a disponibilizarem tabela
de preços ao consumidor e dá outras providências.

Art. 1º – Os hospitais e clínicas de saúde privados, situados
no Estado do Maranhão, deverão disponibilizar aos pacientes e
acompanhantes, a tabela de preços dos serviços médicos, bem como
exames, procedimentos, medicamentos, internação e outros serviços
correlatos.

§ 1º O disposto no caput deste artigo não se aplica aos
atendimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) nem
àqueles custeados por plano privado de assistência à saúde.

§ 2º Para fins da lei, estão abrangidos também os serviços
veterinários, fisioterapeutas, psiquiátrico, terapeuta ocupacional, dentre
outros da área de saúde.

Art. 2º – A tabela deverá ser exibida previamente à prestação
do serviço, sempre colocada em local de fácil acesso, devendo ter um
código de discriminação de cada serviço oferecido.

Art. 3º – O recibo de pagamento dos serviços emitido pelo
estabelecimento de saúde privado, deverá conter cada item identificado
com o código correlato.
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Art. 4º – O descumprimento do disposto nesta Lei sujeita o

fornecedor infrator às sanções previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11
de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor).

Art. 5º – Esta lei entra em vigor 60 (sessenta dias) da data de
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Os problemas mais comuns enfrentados pelos pacientes do
serviço de saúde privada é serem surpreendidos com contas
absurdamente caras após internações ou um atendimento particular.
Dessa forma, é fundamental que os hospitais, clínicas e profissionais
liberais sejam obrigados a colocar em local visível os valores das
consultas médicas e de outros profissionais, de todos os outros
procedimentos, exames e qualquer serviço que seja prestado ao
consumidor.

E você sabe quanto custa uma internação ou um exame?
Visando essa indagação, o presente projeto de lei é apresentado,

tendo em vista que seu principal objetivo é obrigar os estabelecimentos
de saúde a exibir, de forma clara e em local de fácil acesso, tabela de
preços dos serviços praticados pelas unidades, aos pacientes e
acompanhantes, a fim de evitar que os pacientes sejam surpreendidos,
após internações e atendimentos particulares, com contas exorbitantes
e muitas vezes impagáveis.

Logo, por meio do presente projeto de lei os
estabelecimentos que prestam serviços de saúde privado no Estado
do Maranhão, deverão manter dispositivo com a tabela de preços
visível a todos os usuários deste serviço.

O projeto estipula que “serviços profissionais, consultas,
exames, terapias, procedimentos, medicamentos” devem ter os preços
informados em locais visíveis de hospitais, consultórios, clínicas
fisioterápicas, psiquiátricas e até em estabelecimentos veterinários.

Por fim, cumpre mencionar ainda que a relação entre o paciente
e o hospital, é uma relação de consumidor, devendo os estabelecimentos
se adequarem conforme o previsto na Lei Federal nº 8078, de 11 de
setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor). Desse modo, a
matéria que é objeto dessa lei é de competência concorrente, sendo
atribuição dessa casa legislativa, nos termos da Constituição Federal.

Por estas razões, peço o apoio dos nobres pares para sua
aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de
dezembro de 2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 618 / 19

Institui o Dia Estadual do Nutricionista no Estado
do Maranhão e dá outras providências.

Art. 1º - Fica instituído o Dia Estadual do Nutricionista a ser
comemorado, anualmente, no dia 31 de agosto, fazendo parte do
Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de

2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente proposição objetiva a instituição do Dia Estadual
do Nutricionista, a fim de reconhecer o importante trabalho
realizado por estes profissionais que tem como uma de suas
missões promover a saúde alimentar das pessoas.

De acordo com a OMS - Organização Mundial de Saúde, 815
milhões de pessoas passam fome no mundo, destes, 7 milhões de
pessoas no Brasil; 7,6 bilhões de pessoas perfazem a população mundial,

sendo que 30% são considerados com sobrepeso, uma em cada três
pessoas no mundo estão obesa.

Segundo a mesma Organização, mais de 16 milhões de
brasileiros adultos sofrem de diabetes, destes 72 mil morrem por ano.
Dentre as doenças cardiovasculares a hipertensão é a mais comum no
Brasil, atingindo 30% da população.

Dentre todos estes casos, a alimentação e nutrição tem papel
relevante para prevenção, manutenção e recuperação da saúde da
população.

O Nutricionista é um profissional de saúde cuja formação é
exclusivamente voltada à alimentação e nutrição humana, a ele cabe
avaliação nutricional das pessoas sadias ou enfermas planejando,
supervisionando a alimentação prescrita.

Além disso, o Nutricionista também tem sua participação em
equipes multidisciplinares criadas em entidades públicas ou privadas
e destinadas a planejar, coordenar, supervisionar, implementar, executar
e avaliar política, programa, cursos nos diversos níveis, pesquisa ou
eventos de quaisquer natureza, direta ou indiretamente relacionadas
com alimentação nutricional.

Destaca-se ainda que os Nutricionistas podem atuar nas mais
diversas áreas, tais como: nutrição clínica, nutrição institucional, saúde
pública, ensino, esporte, marketing, hospitalidade, entre outras, atuando
desde o alimento mais saudável que existe no início da vida, o leite
materno até a terceira idade.

Diante da importância desta ciência que investiga e controla a
relação do homem com o alimento, nada mais justo que um destaque
de uma data para comemoração e reconhecimento dos
profissionais da Nutrição, no Estado do Maranhão.

Nestes termos, solicito aos colegas Parlamentares o apoio para
a aprovação deste Projeto de Lei e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de
2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 619 / 19

Dispõe sobre a divulgação dos pacientes em fila
de espera que aguardam por consultas
(discriminadas por especialidade), exames e
intervenções cirúrgicas e outros procedimentos nos
estabelecimentos da rede pública de saúde e de
instituições conveniadas prestadoras de serviços
ao Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito do
estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º A Rede Pública de Saúde, no Estado do Maranhão, e as
instituições conveniadas ao Sistema Único de Saúde (SUS)
disponibilizarão, à Secretaria de Estado de Saúde, a listagem atualizada
de pacientes em fila de espera, que aguardam consultas (discriminadas
por especialidades), exames e procedimentos diversos, intervenções
cirúrgicas e quaisquer outros procedimentos na sua área de gestão.

 Parágrafo único. As listagens disponibilizadas devem ser
específicas para cada modalidade de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou procedimentos e
abranger todos os pacientes inscritos em quaisquer das unidades do
Sistema Único de Saúde - SUS do Estado do Maranhão, incluindo as
unidades conveniadas e outros prestadores que recebam recursos
públicos.

 Art. 2º A divulgação das informações de que trata esta Lei deve
observar o direito à privacidade do paciente, que poderá ser identificado
pelo número do Cartão Nacional de Saúde (CNS) , acrescido das iniciais
do nome completo e da data de nascimento do paciente.

Art. 3º As listas de espera poderão ser publicadas na página
oficial da Secretaria Estadual de Saúde e nos espaços virtuais das
regionais de saúde do Estado e devem conter as seguintes informações:
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I - a data de solicitação da consulta (discriminada por

especialidade), do exame, das intervenções cirúrgicas ou de outros
procedimentos;

II - prazo de espera previsto e a unidade/instituição que realizará
o atendimento;

III - relação dos pacientes inscritos, aguardando atendimento,
mediante informação das letras iniciais dos pacientes juntamente com
o número do Cartão Nacional de Saúde (CNS);

IV - a relação dos pacientes já atendidos, por meio da divulgação
do número do Cartão Nacional de Saúde (CNS), acrescido das letras
iniciais dos pacientes;

e V - a especificação do tipo de consulta (discriminada por
especialidade), exame, intervenção cirúrgica ou outros procedimentos.

Art. 4º A publicação terá uma listagem única da fila de espera
por procedimento, em ordem de prioridade.

 Art. 5º A Secretaria de Estado de Saúde poderá atualizar
semanalmente as listagens, detalhando a quantidade de pacientes
atendidos, a movimentação do número de inscrições e a situação de
cada paciente em relação a sua lista específica.

Art. 6º O paciente poderá acompanhar sua colocação nas
respectivas filas de atendimento a partir do protocolo de inscrição,
obtido no ato de solicitação da consulta ou procedimento.

 Art. 7º As unidades de saúde afixarão em local visível as
principais informações desta Lei, promovendo a sua divulgação.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor no prazo de 120 (cento e vinte)
dias a contar da data de sua publicação. Plenário

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de
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JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei decorre das inúmeras reclamações,
questionamentos e pedidos de ajuda encaminhados ao Gabinete, os
quais sempre colocam em dúvida o funcionamento das filas de espera
para atendimento à saúde em todo o Estado do Maranhão.

Diante das solicitações feitas por pacientes, este projeto tem o
intuito de divulgar a lista de espera do atendimento médico, garantindo
assim a devida transparência, o que, além de evitar casos de corrupção
na fila, também contribuirá para o planejamento de atendimentos
médicos pelo Estado, sendo possível inclusive redirecionar profissionais
e pacientes para regiões com maior demanda de procedimentos. Pela
internet será possível checar a situação individual dos pacientes com
relação às consultas, exames,intervenções cirúrgicas e demais
procedimentos. Outro ponto importante é que, além da lista de espera,
será possível o acesso à lista de consultas e de todos os atendidos pelo
sistema. Para efeito de comparação, em Santa Catarina foi adotado um
modelo que preza exatamente pelo projeto proposto. Lá é possível,
em tempo real, saber quantas pessoas estão no aguardo por atendimento.
E mais: qualquer cidadão pode entrar no site da prefeitura de seu
município e checar seu lugar na fila. No Paraná, projeto semelhante
está em tramitação na Assembleia Legislativa e tem grande apoio para
a aprovação. Em Amapá a proposta também segue em análise, com o
apoio do Ministério Público Estadual. Até para um estudo mais
detalhado sobre o serviço público de saúde e de todos os problemas
que são debatidos em todas as esferas de poder, a transparência da fila
será uma ferramenta fundamental, principalmente por possibilitar à
toda população o direito à fiscalização e acompanhamento, tendo em
vista que a direção do SUS na esfera estadual é exercida pela Secretaria
de Estado de Saúde.

Do ponto de vista Constitucional, além da incumbência ao
Estado no tocante à saúde pública, constante do art. 196 da Constituição
Federal, também seu artigo 23, inciso II, confere competência comum
à União, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para “cuidar
da saúde e assistência pública”, o que reforça o aspecto da
responsabilidade de cada um e de todos (responsabilidade solidária),
bem como no artigo 24, XII, assegura ao Estado, como ente federativo,
a competência concorrente para legislar sobre proteção e Defesa da

Saúde. Já o artigo 37 da Constituição Federal, dispõe que “a
administração pública direta e indireta de qualquer os Poderes da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e
eficiência”, esta forma, o presente projeto contribui ao possibilitar que
tais princípios que deveriam ser basilares na Administração Pública,
possam ser respeitados e seguidos. Observado o artigo 67 da
Constituição Estadual, constatamos que a presente matéria não
encontra-se elencada nas competências tidas como Privativas do Poder
Executivo e, tendo este Poder Legislativo a função típica de legislar,
não podemos de maneira alguma permitir que tal artigo seja interpretado
de forma ampla, ocasionando no esvaziamento da atividade legislativa.

O presente Projeto não cria Secretaria, tão pouco atribuições,
tendo em vista que já são de responsabilidade do Poder Público Estadual
o dever de prestar transparência em toda a sua administração, dar
publicidade em todos os atos da administração pública, garantir a
impessoalidade e prestar um atendimento à população que garanta o
“real” acesso à saúde.

Diante disso, solicito apoio aos nobre pares para a análise e
aprovação do presente Projeto, o qual busca antes de tudo, atender um
pedido da população que nos elegeu e que espera muito, de todos nós.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de
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PROJETO DE LEI Nº 620 / 19

Dispõe sobre a inclusão dos militares estaduais e
demais servidores da Segurança Pública, nas
campanhas de vacinação efetivados pelo Poder
Público, como grupo de risco ou grupo prioritário
no âmbito Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Ficam incluídos militares estaduais e demais servidores
da Segurança Pública, nas campanhas de vacinação efetivados pelo
Poder Público, como grupo de risco ou grupo prioritário no âmbito
Estado do Maranhão.

Art. 2º Os programas de vacinação efetivados no âmbito do
Estado do Maranhão deverão contemplar os profissionais especificados
no art.1° para prevenção de moléstias e contágios, garantindo-lhes o
bem estar.

 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de
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JUSTIFICATIVA

Inicialmente, urge salientar que no meu crivo sobre a
constitucionalidade formal deste Projeto de Lei, entendo que, cabe a
nós parlamentares estaduais concorrentemente legislar sobre a presente
matéria, conforme o dispositivo art. 24, XII da CRFB/88, que disciplina:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal
legislar concorrentemente sobre: XII - previdência social, proteção e
defesa da saúde;

O objetivo do presente Projeto de Lei é incluir os Militares
Estaduais, suas famílias e demais servidores da Segurança Pública nos
programas de vacinação efetivados pelo Poder Público como grupo de
risco ou grupo prioritário durante campanhas no Estado do Maranhão.
De início, insta mencionarmos que as vacinas são instrumentos
importantes para a garantia e prevenção da saúde pública na missão de
proteger a população evitando moléstias infectocontagiosas e até mortes
prematuras no seio da população. Quando se trata de Profissionais da
Segurança Pública a importância da prevenção é ainda maior, já que
esses profissionais colocam sua vida em risco diariamente. Destarte, a
inclusão dos militares estaduais e demais servidores da segurança pública
nos programas de vacinação como grupo de risco é imperioso como
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política de Estado, pois, visa preservar a vida e a saúde desses
profissionais que lidam diretamente com todo tipo de pessoas na
maioria das vezes mantendo contatos físicos sem saber se estão doentes
ou não, fato que não os permite eximir de exercer sua missão com
prontidão.

Ademais, quando necessário, os policiais militares são obrigados
a adentrar aos hospitais para manter a ordem e a segurança da população,
ficando expostos diretamente a inúmeras doenças graves. Vale lembrar
que para os profissionais em questão, levando em conta a periculosidade
e especificidade do trabalho, toda proteção é necessária no sentido de
minimizar as chances de se perder um valoroso batalhador, que coloca
sua vida em risco todos os dias visando levar segurança pública de
qualidade, proteção, ordem e paz para a população. Importante registrar
que não podemos deixá-los à mercê de doenças que já podem ser
efetivamente combatidas com vacinas específicas.

 A medicina preventiva é sabidamente menos onerosa e mais
eficaz, diminuindo os riscos de morte e de incapacitação temporária ou
definitiva para o desempenho da função exercida. Nesse contexto,
temos que o objetivo primordial dessa proposição é, portanto, proteger
e valorizar os profissionais em questão zelando pelas suas vidas e
saúdes para que eles possam desempenhar suas funções sem maiores
temores de se contaminar durante o exercício de sua profissão. Por
fim, não é por demais registrar que, em regra, o Estado não lhes fornecem
os equipamentos e acessórios protetivos necessários à suas proteções,
nesse caso, a vacina seria uma ação em defesa desses profissionais e de
suas famílias, uma vez que, contaminados, eles contagiam os seus
familiares.

Ante o exposto, espero dos nobres pares apoio para a sua
aprovação do presente projeto.

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

PROJETO DE LEI Nº 621 / 19

Dispõe sobre a proteção às gestantes participantes
de concursos públicos realizados pelos poderes
públicos do estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º - É proibido qualquer tipo de discriminação com relação
às gestantes participantes de concursos públicos de provas ou de
provas e títulos realizados pelos poderes públicos do Estado do
Maranhão.

§ 1º - Nos processos seletivos em que haja exame de capacitação
física não será permitido o desligamento e a exclusão da candidata que
comprovar a gravidez.

§ 2º - Comprovada a gravidez da candidata por meio do
competente exame e atestado médico, será assegurada à gestante a
aplicação de prova de capacitação física condizente com o seu estado
de gravidez, de maneira a evitar riscos à saúde da mãe e da criança em
gestação.

§ 3º - Os requisitos para participação de candidatas com
gravidez comprovada através de atestado médico farão parte dos editais
dos concursos de que se trata o caput deste art., não podendo tais
requisitos servir para embaraçar ou dificultar a participação das gestantes
nos certames.

Art. 2° - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
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JUSTIFICATIVA

Apresentamos o referido projeto tendo como objetivo, garantir
a proteção de mulheres gestantes no que tange a sua participação em
concursos públicos promovidos pelos poderes públicos do estado do
Maranhão. Desde modo, queremos garantir que os processos seletivos,

onde exijam exame de capacitação física, seja proibido o desligamento
e/ou a exclusão da candidata que comprovar a gravidez, evitando riscos
à saúde da candidata e da criança em sua gestação.

A referida proposição visa cumprir os direitos da mulher
expressos pela Organização das Nações Unidas (ONU), especialmente
àqueles que se referem à igualdade e a estar livre de todas as formas de
discriminação, à saúde e à proteção desta. Nessa perspectiva queremos
garantir e fazer valer o que prescreve o art. 5º da Constituição Federal
e por zelar pelo direito a gravidez, este não pode ser desconhecido
quando da realização de concurso público para contratação de servidores
pelos poderes públicos do Maranhão, bem como, o fato da candidata
encontrar-se na situação de gestante, seja motivo para que ela seja
excluída do certame e nem discriminada.

Diante do exposto, rogo aos nobres pares o apoio para a
aprovação deste projeto de lei.

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

PROJETO DE LEI Nº 622 / 19

Dispõe sobre a reserva de vagas de estágio de
nível superior em órgãos ou entidades da
Administração Pública do Estado do Maranhão
para pessoas com idade igual ou superior a 60
(sessenta) anos.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Os órgãos e entidades da Administração Pública do
Estado do Maranhão ficam obrigados a destinar de 1% (um por cento)
das vagas de estágio de nível superior para pessoas com idade igual o
superior a 60 (sessenta) anos.

Parágrafo único. Para fins desta Lei, considera-se estágio o ato
educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, conforme o disposto na Lei Federal nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008, ou em outra que vier a substituí-la.

Art. 2º As pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos poderão concorrer às vagas de que trata o art. 1º desde que estejam
regularmente matriculadas e com frequência devidamente comprovada
em instituições públicas ou privadas de ensino superior, em curso
compatível com as atividades a serem desenvolvidas.

Art. 3º Se a quantidade de candidatos com idade igual ou superior
a 60 (sessenta) anos for menor do que o número de vagas a eles
reservadas, as remanescentes serão ocupadas pelos demais
concorrentes.

Art. 4º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelos
órgãos ou entidades públicas ensejará a responsabilização administrativa
de seus dirigentes em conformidade com a legislação aplicável.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará a presente Lei em
todos os aspectos necessários para sua efetiva aplicação. 

Art. 6º Esta Lei entra em vigor após decorridos 90 (noventa)
dias de sua publicação oficial.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
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JUSTIFICATIVA

Trata-se de Projeto de Lei que dispõe sobre a reserva de vagas
de estágio de nível superior em órgãos ou entidades da Administração
Pública do Estado do Maranhão para pessoas com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos.

Em resumo, a proposição ora apresentada tem por finalidade
assegurar um mecanismo de inclusão para que idosos tenham a
oportunidade de colocar em prática os fundamentos teóricos
apreendidos no ensino superior ainda em curso e vivenciar o cotidiano
da profissão pretendida. Embora grande parte dos postulantes a uma
vaga de estágio esteja entre os mais jovens, é preciso reconhecer que,
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com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população
brasileira, muitas pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta)
anos demandam novas oportunidades, notadamente em relação aos
estágios obrigatórios, que são condição para obtenção dos diplomas.

Com efeito, de acordo com o IBGE, entre 2005 e 2015, a
proporção de idosos de 60 anos ou mais na população do Brasil passou
de 9,8% para 14,3%. Além disso, verificou-se uma queda no nível de
ocupação dos idosos de 30,2% para 26,3%. Nesse contexto, a intenção
da proposta é instituir uma espécie de ação afirmativa em prol daqueles
que, em fase avançada da vida, ainda pleiteiam qualificação profissional
e a vivência de experiências práticas no âmbito da Administração Pública.

No mérito, a ação afirmativa ora sugerida revela-se compatível
com o princípio da isonomia (art. 5º, caput, da Constituição Federal),
uma vez que garante a igualdade de oportunidades em favor de
considerável parcela da população, muitas vezes alijada nos processos
de seleção de vagas de estágio profissional.  Ademais, a medida coaduna-
se com a proteção especial conferida pela Constituição Federal aos
idosos (art. 230), bem como com as diretrizes adotadas pela Lei Federal
nº 10.741, de 1º de outubro de 2003.

     Inclusive, diversos entes da federação brasileira começaram
a discutir medidas legislativas com teor semelhante. Nesse sentido,
cita-se: Projeto de Lei nº 677/2017, da Câmara Municipal de São Paulo;
Projeto de Lei nº 271/2018, da Câmara Municipal de Porto Alegre e
Projeto de Lei nº 1411/2019, da Assembleia Legislativa do Estado do
Rio de Janeiro.  Em Campo Grande, já existe norma em vigor garantindo
a reserva das vagas de estágio de nível superior em favor de idosos (Lei
Municipal nº 6.212/19, de 28 de maio de 2019).

Por fim, cumpre destacar que o exercício da competência
legislativa tem amparo na autonomia estadual para disciplinar aspectos
atinentes a sua organização administrativa, com fulcro nos arts.
18, caput, e 25, § 1º, da Constituição de 1988. Além disso, não existe
impedimento para a iniciativa parlamentar, pois a matéria não se
enquadra nas hipóteses de iniciativa do Governador do Estado.

Diante do exposto, solicita-se o valoroso apoio dos Nobres
Parlamentares da Assembleia Legislativa para a aprovação do presente
Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
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PROJETO DE LEI Nº 623 / 19

Assegura à criança e ao adolescente cujos pais ou
responsáveis sejam pessoas com deficiência ou
com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos
a prioridade de vaga em unidade da rede pública
estadual de ensino mais próxima de sua residência.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica assegurada à criança e ao adolescente cujos pais ou
responsáveis sejam pessoas com deficiência ou com idade igual ou
superior a 60 (sessenta) anos a prioridade de vaga em unidade da rede
pública estadual de ensino mais próxima de sua residência.

1º Para o fim do disposto no caput deste artigo, a pessoa com
deficiência ou com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos deverá
solicitar o cadastramento diretamente nas unidades da rede pública
municipal de ensino que sejam de interesse da família, mediante
apresentação dos seguintes documentos:

I – da criança ou do adolescente, identificação; e 
II – dos pais ou responsáveis:
a) documento que ateste a condição de pessoa com deficiência

e comprovante de residência; ou
b) documento de identificação que ateste ser pessoa com idade

igual ou superior a 60 (sessenta) anos e comprovante de residência.
§ 2º No caso de o responsável não ser um dos pais da criança

ou do adolescente, será necessário apresentar certidão que comprove
sua guarda.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
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JUSTIFICATIVA

A Proposição ora apresentada justifica-se por se tratar de
importante medida de interesse público, pois tem o objetivo de inserir
os filhos ou tutelados de pessoas com deficiência ou idosas no rol de
prioridades a serem atendidas na rede pública de educação, minimizando
dificuldades relacionadas ao deslocamento e à acessibilidade.

Assim, este Projeto de Lei não tem como objetivo criar vagas
no ensino público, mas tão somente organizá-las, já que, quando da
distribuição, o Poder Público deve estar atento às necessidades não só
da criança e ao adolescente, mas também à realidade dos pais ou
responsáveis, remanejando as vagas de maneira a equalizar o acesso e
estimular a inclusão.

Cabe salientar que esta propositura não visa a eleger critério de
prioridade na prestação do serviço público, apenas a eleger critério de
prioridade quanto a localização dos estabelecimentos prestadores de
serviços, de modo que se reserve as vagas e atendimentos em localização
mais próxima de sua residência, dada a peculiaridade em que o
responsável se encontra.

 Assim, com o intuito de proteger e garantir o direito da criança
e do adolescente que se encontre em grau de vulnerabilidade, a prioridade
na inserção destes não se caracteriza como privilégio, e sim uma
derivação de ações afirmativas às quais tal público faz jus.

Por esses motivos, conto com o apoio dos meus nobres colegas
para a aprovação deste Projeto de Lei, que entendo ser de grande valia
para o Estado do Maranhão.

Assembleia Legislativa, em 09 de dezembro de 2019. -
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PROJETO DE LEI Nº 624 / 19

Dispõe sobre a afixação de cartaz informando o
telefone do Centro de Valorização da Vida – 188, e
dá outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica determinada a afixação de cartaz informando o
telefone do Centro de Valorização da Vida - 188, nos espaços públicos,
em local de fácil visualização.

Parágrafo único. O cartaz deverá medir no mínimo 297x210
mm (Folha A4), com escrita legível, contendo os seguintes dizeres,
com destaque para o número de telefone: “CVV. Como vai você?
Ligações de prevenção do suicídio feitas para o CVV através do número
188”.

Art. 2º O cartaz será afixado em locais de grande circulação de
pessoas no Maranhão, como terminais rodoviários, veículos de
transporte coletivo, Unidades Básicas de Saúde, hospitais, escolas,
instituições financeiras, tanto estabelecimentos particulares, como
órgãos públicos.

 Art. 3º O Estado poderá desenvolver ações complementares
para a divulgação desta Lei.

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

O presente Projeto de Lei visa informar o telefone do Centro
de Valorização da Vida - 188, por meio da afixação de cartazes nos
locais de acesso público do Maranhão.

O suicídio é um problema de saúde pública que mata pelo
menos um brasileiro a cada 45 minutos, mais do que a Aids e muitos
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tipos de câncer, porém pode ser prevenido em 9 de cada 10 casos. O
movimento Setembro Amarelo, mês mundial de prevenção do suicídio,
iniciado em 2015, visa sensibilizar e conscientizar a população sobre a
questão. Nesse sentido, o presente PL objetiva a divulgação do número
gratuito 188 de acesso ao CVV - Centro de Valorização da Vida, já
disponível em 23 estados brasileiros, incluindo o Maranhão, para que
os cidadãos possam ter acesso ao apoio prestado, em momentos de
crise e ajuda para a prevenção ao suicídio.

Segundo dados do Ministério da Saúde “atualmente a média de
suicídio no Brasil, em todas as idades é de 5,5 por 100 mil habitantes.
São, em média, 11 mil pessoas que tiram a vida por ano no Brasil.
Quando verificado por faixa etária, os idosos são os que mais
preocupam, pois as taxas sobem para 8,9 mortes por 100 mil, nos
últimos seis anos. Envenenamento e intoxicação são os meios mais
utilizados e os homens são os que mais morrem por suicídio e 60% são
solteiros”.

Fruto de um convênio do Centro de Valorização da Vida (CVV)
com o Ministério da Saúde, o 188, telefone sem custo de ligação para
prevenção do suicídio. O apoio emocional oferecido, gratuitamente,
pelo Centro não substitui os serviços de saúde e é realizado
exclusivamente por voluntários. Interessados em conhecer mais sobre
o serviço ou se tornar um voluntário podem se informar pelo site
www.cvv.org.br. Além dos atendimentos, o CVV desenvolve outras
atividades relacionadas a apoio emocional, com ações abertas à
comunidade que estimulam o autoconhecimento e melhor convivência
em grupo e consigo mesmo.

A depressão afeta 322 milhões de pessoas no mundo, segundo
dados divulgados pela Organização Mundial da Saúde (OMS), referentes
a 2015. Em 10 anos, de 2005 a 2015, esse número cresceu 18,4%. A
prevalência do transtorno na população mundial é de 4,4%. Já no
Brasil, 5,8% da população sofre com esse problema, que afeta um
total de 11,5 milhões de brasileiros. Segundo os dados da OMS, o
Brasil é o país com maior prevalência de depressão da América Latina
e o segundo com maior prevalência nas Américas, ficando atrás somente
dos Estados Unidos, que têm 5,9% de depressivos.

O Brasil é recordista em ansiedade, ainda segundo a OMS, o
número de pessoas com transtornos de ansiedade era de 264 milhões
em 2015, com um aumento de 14,9% em relação a 2005. A prevalência
na população é de 3,6%. É importante observar que muitas pessoas
têm tanto depressão quanto transtornos de ansiedade. O Brasil é
recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade: 9,3%
da população sofre com o problema. Ao todo, são 18,6 milhões de
pessoas. Segundo a OMS, o número de pessoas com transtornos
mentais comuns, como a depressão e o transtorno de ansiedade, está
crescendo especialmente em países de baixa renda, pois a população
está crescendo e mais pessoa chegam às idades em que depressão e
ansiedade são mais frequentes. Com isso a taxa de suicídio no Brasil
cresceu 10,4% de 2000 a 2012. Para o especialista Carlos Cais, o
Brasil falha ao não adotar as estratégias preventivas, razão pela qual
apresenta-se a referida demanda.

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

PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 021/2019

Autoria: DEPUTADO DR. YGLÉSIO E DEMAIS
SIGNATÁRIOS

 (art. 41, I Constituição do Estado do Maranhão)

INCLUI A POLÍCIA PENAL ENTRE OS ÓRGÃOS DE
SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1º - Acrescente-se o inciso IV ao art. 112, modifica-se o
art. 113 e cria-se o art. 116-A na Constituição do Estado do Maranhão,
com a seguinte redação:

Art. 112 – A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida com vistas à
preservação da ordem pública e incolumidade das pessoas
e do patrimônio pelos seguintes órgãos:
(...)

IV – Polícia penal (N.R.)
(...)
Art. 113 – Ao órgão central do Sistema de Segurança cabe a
organização e coordenação da Polícia Civil, Polícia Militar
e Corpo de Bombeiros Militar, garantindo a eficiência destes;
ao órgão central da administração penitenciária cabe a
organização e coordenação da Polícia Penal, garantindo a
eficiência desta.  (N.R.)
Art. 116-A - A polícia penal, vinculad a ao órgão
administrador do sistema penitenciário do Estado do
Maranhão, é responsável pela segurança dos
estabelecimentos penais, além de outras atribuições definidas
em lei específica de iniciativa do Poder Executivo. (N.R.)

Art. 2º - Essa emenda à Constituição entra em vigor na data de
sua publicação.

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 057 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE APLAUSOS ,
manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Fred Maia, do Munícipio de Trizidela do Vale, pelo apoio e acolhida
do Programa Assembleia em Ação.

O Programa Assembleia em Ação esteve em Trizidela do Vale,
para discutir os problemas, reivindicações, ouvindo a população do
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Município. Contando com a presença de vários deputados, prefeitos,
vereadores, secretários municipais, lideranças e demais autoridades,
que prestigiaram e contribuíram com esse importante encontro.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Fred Maia, do Munícipio de Trizidela
do Vale, pelo apoio e acolhida ao Programa Assembleia em Ação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 de dezembro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 058 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a aprovação de MOÇÃO DE APLAUSOS ,
manifestando extensa admiração ao Excelentíssimo Senhor Prefeito
Antônio França, do Munícipio de Pedreiras, pelo apoio e acolhida do
Programa Assembleia em Ação.

O Programa Assembleia em Ação esteve no município de
Pedreiras, para discutir os problemas, reivindicações, ouvindo a
população do Município. Contando com a presença de vários
deputados, prefeitos, vereadores, secretários municipais, lideranças e
demais autoridades, que prestigiaram e contribuíram com esse
importante encontro.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao
Excelentíssimo Senhor Prefeito Antônio França, do Munícipio de
Pedreiras, pelo apoio e acolhida ao Programa Assembleia em Ação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 9 de dezembro de 2019.
- Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 746 / 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 02/2019, 35/
2019, 121/2019, 148/2019 e 232/2019 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. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 747 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requer depois de ouvida a Mesa, que seja
enviada mensagem de congratulações e aplausos a todos os militares
membros da delegação da APMGD/PMMA e autoridades envolvidas
(conforme relação em anexo) que participaram do 1º Encontro Nacional
das Academias Militares Estaduais – ENAME- e 35ª Edição dos Jogos
Acadêmicos das Polícias e Bombeiros Militares do Brasil – JAPBM-
evidenciando o desempenho e a fibra destes no decorrer dos eventos,
ocorridos na cidade de Brasília, entre os dias 17 e 24 de novembro. Os
cadetes conquistaram o 5º lugar no ranking de medalhas e o 4º lugar no
ranking de troféus em diferentes modalidades, totalizando 17 medalhas
e 7 troféus.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel
Beckman” em São Luís, 09 de dezembro de 2019. - RILDO AMARAL
- DEPUTADO ESTADUAL

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 749 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja
agendada uma Sessão Solene, em data ser definida pela Mesa desta
Casa, em homenagem aos Anistiados do Regime pós 1964, que
receberam anistia pela Lei Federal No. 6.6.83 de 28 de agosto de 1979.

Estes cidadãos brasileiros, verdadeiros patriotas que lutaram
pela restauração da democracia no Brasil, e que também, no período de
redemocratização da década de 1980, participaram legitimamente da
organização e estabelecimento do PDT no Maranhão, após sua
fundação em 1979 Por Leonel Brizola em Lisboa, Portugal; hoje
merecem o reconhecimento do Povo Maranhense por sua luta pela
Democracia em nosso pais.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 9 de dezembro de 2019 -
DR YGLÉSIO - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 750 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro informações
ao Prefeito de São Luís, o senhor Edivaldo Holanda Júnior, e ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos de São Luís,
o senhor Antônio Araújo, sobre a andamento das obras de drenagem
anunciadas no bairro de Santa Bárbara, nesta capital.

Frise-se que em 2014, o sítio eletrônico da Prefeitura de São
Luís informou que 80% dessa obra já estava concluída, mas em 2019,
cinco anos após o anuncio anterior, a administração municipal afirma
que em dezembro deste ano as obras serão iniciadas. Há um evidente
desencontro de ações em um lapso temporal de meia década e, por
isso, justifica-se o requerimento de informações.

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

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 751 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro informações
a Superintendente da Polícia Federal no Maranhão, a Dra.
Cassandra Ferreira Aves Parazi, acerca das investigações sobre os
homicídios dos indígenas guajajaras, os Caciques Firmino Prexede
Guajajara e Raimundo Bernice Guajajara, assassinados em um
ataque na BR-226, no dia 07 de dezembro de 2019, no que
provavelmente foi uma emboscada enquanto voltavam de uma reunião
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que deliberou sobre a compensação das aldeias pela passagem de linhas
de energia elétrica por dentro das terras indígenas.

Cediço que inquéritos policiais são sigilosos, a solicitação
restringe-se aos atos já documentados e, ainda, quaisquer informações
que possam ser de conhecimento público sobre a investigação policial.
O pedido justifica-se por, conjuntamente com o ataque ao índio Paulo
Paulino Guajajara em 1º de novembro de 2019, estar evidente que há
uma sistemática de execução e que, muito provavelmente, relaciona-se
com conflitos por posse de terra.

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 752 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, VIII, do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro informações
a Superintendente da Polícia Federal no Maranhão, a Dra.
Cassandra Ferreira Aves Parazi, acerca das investigações sobre o
homicídio do indígena guajajara Paulo Paulino Guajajara,
assassinado em 1º de novembro de 2019 em uma emboscada na Terra
Indígena Arariboia.

Cediço que inquéritos policiais são sigilosos, a solicitação
restringe-se aos atos já documentados e, ainda, quaisquer informações
que possam ser de conhecimento público sobre a investigação policial.
O pedido justifica-se por, recentemente, mais um ataque ter vitimado
dois indígenas da mesma comunidade, o que evidencia que há uma
sistemática de execução e que, muito provavelmente, relaciona-se com
conflitos por posse de terra.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO N° 753 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido
a Mesa, seja encaminhado expediente ao GOVERNADOR DO
ESTADO, Sr. FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, Sr. JEFFERSON PORTELA,
solicitando que INFORME OS MOTIVOS DOS CONSTANTES
ATRASOS NOS PAGAMENTOS DOS SALÁRIOS E OUTROS
DIREITOS DOS FUNCIONÁRIOS DO TELEATENDIMENTO
DO CIOPS, de acordo com relatos dos próprios funcionários.

Assembleia Legislativa, em 09 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. 11.12.19
EM: 10.12.19

REQUERIMENTO Nº 754 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembléia
Legislativa do Estado Maranhão, e após a manifestação do Plenário,

seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Lei nº 605/2019, de sua autoria.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de dezembro de 2019.
- Ciro Neto - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 11.12.19
EM: 10.12.19

INDICAÇÃO Nº 1721 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofícios ao Secretário Estadual
de Saúde o Senhor Calos Lula e ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado, Flávio Dino, solicitando, em caráter de
urgência, a destinação de uma ambulância para o Município de
Presidente Dutra.

A adoção da providência acima tem como finalidade beneficiar
os moradores de uma das mais importantes Cidades da região do Central
Maranhão. Por sua relevância socioeconômica, geográfica e política,
Presidente Dutra é uma referência para os demais municípios vizinhos.

 Na qualidade de representante do município de Presidente
Dutra no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção
especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 09 DE DEZEMBRO DE
2019. - Ciro Neto - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1722 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja
a presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do
Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino, para que determine ao
Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, com a devida
brevidade, proceder a aquisição de um veículo, modelo ambulância
de suporte básico, destinado ao transporte pré-hospitalar de
pacientes com risco de vida desconhecido, contendo equipamentos
mínimos para a manutenção da vida, para atender enfermos do
município de Pastos Bons, tendo em vista a necessidade de atender
em caráter de urgência a sua população, e de certa forma, minimizando
o sofrimento dos doentes e seus familiares, viabilizando o oferecimento
de um atendimento de saúde digno para os moradores daquele município.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de dezembro de
2019. - Daniella Tema - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1723 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
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VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA, PARA QUE
SEJA DOADA AO MUNICÍPIO DE AMAPÁ DO MARANHÃO,
considerando a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.

A ambulância dá à equipe médica maiores chances de salvar
vidas daquelas que acabam sendo vítimas de acidentes graves, assim
como salvar a vida daqueles que precisam ser transportados de um
local para outro em busca de um centro de tratamento mais adequado.

O município de AMAPÁ DO MARANHÃO, com uma
população estimada em 6.962 habitantes, fonte IBGE (2019), precisa
de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para melhor
servir uma faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais, até serem transportados aos centros de saúde mais
avançados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 09 de
dezembro de 2019. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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

INDICAÇÃO Nº 1724 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Edivaldo Holanda Júnior,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr.
Antônio Araújo Costa e ao Secretário Estadual de Infraestrutura,
o Sr. Clayton Noleto, solicitando serviços de instalação de grade de
proteção em um bueiro a céu aberto localizado na Rua do Canavial,
Bairro: Sacavém, São Luís/MA, conforme imagens abaixo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 09 de
dezembro de 2019 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1725 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Sr. André de Paula, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr.
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando serviços de substituição de cano  estourado de modo a
evitar o desperdício de água potável na Rua do Canavial, Bairro:
Sacavém, São Luís/MA, conforme imagens abaixo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 09 de
dezembro de 2019 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1726 / 19

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado

expediente ao Presidente da Companhia de Saneamento
Ambiental do Maranhão (CAEMA), o Sr. André de Paula, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. Antônio
Araújo Costa, ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr.
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino,
solicitando serviços de esgotamento sanitário de modo a melhorar o
saneamento básico da Rua da Lavadeira, Bairro: Sacavém, São Luís/
MA, conforme imagens abaixo.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado
“Nagib Haickel”, Palácio “Manuel Bequimão”, em São Luís, 09 de
dezembro de 2019 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1727 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTISSIMO
SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES, SENHOR
CARLOS LULA, solicitando providências no sentido de determinar
que seja  ANALISADA E ALOCADA A FONTE DE RECURSO
VISANDO A AQUISIÇÃO DE UMA AMBULÂNCIA EQUIPADA
COM UTI MÓVEL, PARA QUE SEJA DOADA AO  HOSPITAL
DA CRIANÇA (SÃO LUÍS).– MA, considerando a importância do
papel social que esses veículos desempenham como meio de transporte
de seres humanos que necessitam de primeiros socorros imediatos.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1728 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS,
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, LULA FYLHO, solicitando que adotem providências a
fim de PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO
DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO ANIL, BEM COMO, O
FORNECIMENTO DOS MATERIAS NECESSÁRIOS PARA
ASSEGURAR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO.

A presente indicação é uma solicitação da comunidade que
necessita de serviços básicos como prevenção de doenças e manutenção
da saúde e que tem os serviços afetados pela falta de estrutura e de
materiais necessários para realização do atendimento.
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Dessa forma, a fim de garantir o acesso a saúde por todos e

diminuir a demanda de pacientes nos hospitais de alta complexidade
de São Luís, faz-se necessário promover a melhoria nas redes de atenção
básica à saúde nas comunidades.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1729 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando que
aprecie a possibilidade de REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO
CALÇADÃO DA AV. DOS AFRICANOS.

A Avenida dos Africanos é uma importante via da capital do
Estado e seu calçadão é utilizado pelos moradores dos diversos bairros
para caminhadas, passeios e para trânsito de pessoas. Desta forma se
faz necessário o atendimento desta solicitação, com o intuito de
melhorar o estado do calçadão e dar mais segurança aos que trafegam
ao local.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1731 / 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 MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, SÉRGIO MORO, solicitando o ENVIO DA FORÇA
NACIONAL DE SEGURANÇA PARA O MUNICÍPIO DE
JENIPAPO DOS VIEIRAS, região central do Maranhão, que ficou
aterrorizado com o ataque brutal que vitimou 2 indígenas da etnia
Guajajara.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de envio da Força Nacional de Segurança para reforço do
segurança na região supracitada com o intuito de manter a ordem e
evitar novos crimes.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1732 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Pedreiras.

O município de Pedreiras, conta com uma população de 39.229
habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município, precisa de
um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para melhor
servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1733 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Hospital Municipal Djalma Marques
(Socorrão 1).

O município de São Luís, necessita de um serviço de qualidade
para melhor servir uma faixa da população que precisa de cuidados
médicos emergenciais até serem transportados aos centros de saúde
mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1734 / 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 GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
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DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, solicitando A CRIAÇÃO DE
POSTOS DE FISCALIZAÇÃO FIXOS DO BATALHÃO DE
POLÍCIA MILITAR RODOVIÁRIA DO MARANHÃO (BPRV)
NAS CIDADES DE BOA VISTA DO GURUPI (BR – 316)
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO PIRIÁ
(PA), ITINGA DO MARANHÃO (BR – 010) FRONTEIRA COM
O MUNICÍPIO DE DOM ELISEU (PA), IMPERATRIZ (BR – 010)
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO
TOCANTINS (TO), ESTREITO (BR – 230) FRONTEIRA COM
O MUNICÍPIO DE AGUIARNÓPOLIS (TO), CAROLINA (BR –
230) FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE FILADÉLFIA (TO),
LORETO (BR – 324) FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE
RIBEIRO GONÇALVES (PI), BENEDITO LEITE (MA – 371)
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE URUÇUÍ  (PI), BARÃO
DE GRAJAÚ (BR – 230) FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE
FLORIANO (PI), TIMON (BR – 226) FRONTEIRA COM O
MUNICÍPIO DE TERESINA (PI) E ARAIOSES (MA – 345)
FRONTEIRA COM O MUNICÍPIO DE BURITI DOS LOPES
(PI).

As fronteiras maranhenses são importantes rotas para o
crescimento e desenvolvimento do estado, são por onde passam nossas
riquezas e escoam produtos e serviços. Porém, é por elas que criminosos
observando a fragilidade da fiscalização e controle, veem oportunidade
de adentrar o estado com produtos contrabandeados, armas, drogas e
munições que alimentam a violência, o poder do crime organizado e
das quadrilham que agem no estado.

Assim, a criação de postos de fiscalização e controle nas 10
principais fronteiras do estado, irá contribuir substancialmente para
uma maior contenção nas fronteiras resultando numa maior presença
do estado garantindo a segurança das fronteiras.

O direito à segurança é prerrogativa constitucional indisponível,
garantido mediante a implementação de políticas públicas, impondo
ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o
efetivo acesso a tal serviço.

Resta demonstrado, é dever do ao Estado zelar pela preservação
da ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio,
respaldadas na Constituição da República/88, em seu artigo 144.

“Art. 144-A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem
pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio[...]”

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

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

INDICAÇÃO Nº 1735 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS,
EDIVALDO HOLANDA JÚNIOR e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL
DE SAÚDE, LULA FYLHO, solicitando que adotem providências a
fim de PROVIDENCIAR A RECUPERAÇÃO E MANUNTENÇÃO
DO POSTO DE SAÚDE DO JARDIM SÃO CRISTÓVÃO, BEM
COMO, O FORNECIMENTO DOS MATERIAS NECESSÁRIOS
PARA ASSEGURAR O SEU PLENO FUNCIONAMENTO.

A presente indicação é uma solicitação da comunidade que
necessita de serviços básicos como prevenção de doenças e manutenção
da saúde e que tem os serviços afetados pela falta de estrutura e de
materiais necessários para realização do atendimento.

Dessa forma, a fim de garantir o acesso a saúde por todos e
diminuir a demanda de pacientes nos hospitais de alta complexidade

de São Luís, faz-se necessário promover a melhoria nas redes de atenção
básica à saúde nas comunidades.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1736 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Imperatriz.

O município de Imperatriz, com uma população estimada de
258.682 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1737 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de São José de Ribamar.

O município de São José de Ribamar, conta com uma população
de 177.687 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.
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A solicitação se faz necessário devido ao grande número de

ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1738 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Paço do Lumiar.

O município de Paço do Lumiar, com uma população estimada
de 122.197 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1739 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Pindaré Mirim.

O município de Pindaré Mirim, conta com uma população de
32.941 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo

vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1740 / 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 GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DA SEGURANÇA
PÚBLICA, JEFFERSON PORTELA, solicitando que aprecie a
possibilidade de REFORÇAR O CONTIGENTE POLICIAL NA
REGIÃO CENTRAL DO ESTADO, EM ESPECIAL NAS
CIDADES DE BARRA DO CORDA, GRAJAÚ E JENIPAPO DOS
VIEIRAS, DEVIDO AOS ASSALTOS RECORRENTES.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reforço no contingente policial na região supracitada
com o intuito de manter a ordem e evitar novos crimes.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1741 / 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 GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, EXCELENTÍSSIMO Sr. º
JEFFERSON PORTELA, SOLICTANDO QUE ADOTE
PROVIDÊNCIAS A FIM DE PROMOVER A REFORMA E
REATIVAÇÃO DO POSTO POLICIAL DA LAGOA DA JANSEN
EM SÃO LUÍS.

A presente demanda é uma solicitação de moradores da região
da Lagoa da Jansen, em São Luís, que tem sofrido com constantes
assaltos na área após o posto policial ser desativado.

Desse modo, objetivando a prevenção e combate ao crime na
localidade, bem como, em toda São Luís, faz-se necessário a reativação
do posto policial, a fim de contribuir para uma melhora na qualidade de
vida dos moradores que sofrem com a insegurança causada pelo aumento
da criminalidade e o contingente reduzido de policiais, bem como pela
diminuição do policiamento no local. Ainda assim, a à segurança pública,
contida no rol dos direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição
Federal de 1988, é dever do Estado, assim como preceitua a própria
Carta Magna.

Ante o exposto, considerando que a segurança pública é um
direito de todos e dever do Estado, apresento a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1742 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de GARANTIR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL
REGIONAL DE PEDREIRAS.

A presente indicação é uma solicitação da população local e de
municípios vizinhos que dependem do Sistema Público de Saúde para
ter acesso aos serviços básicos de saúde na região do Médio Mearim.
Infelizmente, as obras deste importante hospital estão paralisadas e
não há previsão de término. Dessa forma, a fim de garantir o acesso a
saúde e diminuir o deslocamento da população de Pedreiras e região
em busca de atendimento, para a capital e para municípios distantes,
solicita-se a conclusão das obras do Hospital Regional na região com
objetivo de ampliar o direito social a saúde para todos.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1742 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
SAÚDE, CARLOS LULA, solicitando que adotem providências a fim
de GARANTIR A CONCLUSÃO DAS OBRAS DO HOSPITAL
REGIONAL DE PEDREIRAS.

A presente indicação é uma solicitação da população local e de
municípios vizinhos que dependem do Sistema Público de Saúde para
ter acesso aos serviços básicos de saúde na região do Médio Mearim.
Infelizmente, as obras deste importante hospital estão paralisadas e
não há previsão de término. Dessa forma, a fim de garantir o acesso a
saúde e diminuir o deslocamento da população de Pedreiras e região
em busca de atendimento, para a capital e para municípios distantes,
solicita-se a conclusão das obras do Hospital Regional na região com
objetivo de ampliar o direito social a saúde para todos.

Ante o exposto e evidenciando-se a saúde enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1743 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO, ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
EDUCAÇÃO, FELIPE COSTA CAMARÃO e ao MAGNÍFICO

REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO,
GUSTAVO PEREIRA DA COSTA, solicitando que adotem
providências a fim de GARANTIR A IMPLANTAÇÃO  DE UM
CAMPUS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO
NO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS, BEM COMO, A CRIAÇÃO
DE CARGOS DA ÁREA ADMINISTRATIVA PARA ATUAREM NO
CAMPUS UNIVERSITÁRIO.

A presente indicação é uma solicitação diversos jovens que
residem na região de Pedreiras e municípios vizinhos que precisam se
deslocar para ter acesso ao ensino superior. Dessa forma, ante a
necessidade de oferta de ensino superior público e de qualidade e a
existência de cursos oferecidos pela UEMA no município, justifica-se
a necessidade de implantação de um campus da Universidade Estadual
Do Maranhão em Pedreiras, bem como a criação de cargos para atuarem
na área administrativa do campus a ser criado.

Ante o exposto e evidenciando-se a educação enquanto direito,
apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1744 / 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 GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, FLÁVIO DINO e ao  SECRETÁRIO DE ESTADO
DE SEGURANÇA PÚBLICA, EXCELENTÍSSIMO Sr.º
JEFFERSON PORTELA, SOLICTANDO QUE ADOTE
PROVIDÊNCIAS URGENTES A FIM DE RESTABELECER O
PAGAMENTO DOS SALÁRIOS E DEMAIS DIREITOS, TAIS
COMO VALE ALIMENTAÇÃO E FÉRIAS, DOS
FUNCIONÁRIOS QUE PRESTAM SERVIÇOS NO
TELEATENDIMENTO DO CENTRO INTEGRADO DE
OPERAÇÕES DE SEGURANÇA DO MARANHÃO – CIOPS.

A presente demanda é uma solicitação de dezenas de
trabalhadores que prestam serviços no Centro Integrado de Operações
de Segurança do Maranhão – CIOPS realizando o atendimento de
ocorrências relacionadas à segurança pública e que se encontram,
frequentemente, com seus salários atrasados, bem como, benefícios
como vale alimentação e direitos como férias, também, em atraso
segundo as denúncias dos próprios trabalhadores. Ocorre que o serviço
prestado pelo CIOPS se trata de serviço essencial para a população e
para a segurança pública e sua paralisação poderá acarretar graves
danos para a sociedade. Ademais, o pagamento dos salários dos
trabalhadores é uma grave violação de direitos fundamentais e viola o
princípio da dignidade da pessoa humana previsto na Constituição
Federal, causando prejuízos ao sustento do trabalhador e de sua família
e prejudicando a satisfação de suas necessidades diárias e vitais.

Ante o exposto, considerando que o CIOPS é um órgão
integrante da Secretária de Segurança Pública e que o Estado deve ter
controle sobre a oferta dos serviços acima referidos em favor da
coletividade, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1745 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA solicitando que
adotem providências a fim de promover a RECUPERARAÇÃO DA
“PONTE FRANCISCO SÁ” QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO
DE PEDREIRAS A TRIZIDELA DO VALE, LOCALIZADO NA MA-
122.

A presente indicação é uma demanda da população que circula
no trecho que interliga os municípios de Pedreiras - MA e Trizidela do
Vale – MA, tendo em vista que a “Ponte Francisco Sá” se encontra em
péssimo estado de conservação, possuindo diversos problemas em
sua estrutura segundo visita técnica realizada pela Defesa Civil que
constatou a existências de várias escoriações nas pilastras de
sustentação e o inicio de um processo de oxidação na parte inferior de
todas as treliças metálicas de sustentação da estrutura vistoriada
conforme imagens em anexo.

Ademais, o mesmo relatório recomenda que sejam tomadas as
devidas providências no sentido de que seja feito a manutenção
periódica e a recuperação da estrutura da ponte, principalmente nas
corrosões da estrutura metálica.

Ante o exposto, com o objetivo de proporcionar segurança à
população e melhorar o acesso aos municípios e a infraestrutura do
local, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1746 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA solicitando que
adotem providências a fim de promover a RECUPERARAÇÃO
ASFÁLTICA DA MA-122 NO TRECHO QUE INTERLIGA O
MUNICÍPIO DE PEDREIRAS A SÃO LUIS GONZAGA.

A presente indicação é uma demanda da população que circula
no trecho, tendo em vista que a rodovia MA-122 é uma das rodovias
que ligam o município de Pedreiras ao município de São Luís Gonzaga
que sofre com a falta de infraestrutura e apresenta vários problemas
tais como: buracos, pouca iluminação, sem sinalização e tem causado
prejuízos à motorista de veículos automotores.

Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA- 122
facilitam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores
da região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Além
disso, os motoristas que trafegam pela estrada são atingidos pela quebra
de peças de seus veículos.

Com a recuperação asfáltica, a referida rodovia iraì beneficiar o
transporte de passageiros, contribuindo para fomentar o
desenvolvimento da economia local, e consequentemente diminuirá os
acidentes.

Ante o exposto, com o objetivo de proporcionar segurança à
população e melhorar o acesso aos municípios e a infraestrutura do
local, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1747 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao

Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e
ao Secretário de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA,
solicitando-lhes que adotem providências, COM OBJETIVO DE
RESTABELECER O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO
“MESACOL - MESALAZINA” AOS PACIENTES DE DOENÇAS
CRÔNICAS COMO RETOCOLITE ULCERATIVA OU CROHN.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de restabelecer o fornecimento do medicamento
MESACOL - MESALAZINA que é de suma importância para o
tratamento de pacientes com doenças crônicas como Retocolite
Ulcerativa ou Crohn.

Convém ressaltar que o artigo 196 da Constituição Federal
de 1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do
Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem
à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e
recuperação”.

Desse modo fica reconhecido a saúde como direito de todos e
dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1748 / 19

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência
que, após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao
Excelentíssimo Ministro da Saúde, Senhor LUIZ HENRIQUE
MANDETTA, solicitando-lhes que adotem providências, COM
OBJETIVO DE REAJUSTAR A TABELA DE PROCEDIMENTOS
DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES AMBULATORIAIS DO SAI/
SUS.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a
possibilidade de reajustar a tabela de procedimentos do sistema de
informações ambulatoriais do SAI/SUS.

De acordo com a PORTARIA Nº 55, de 24 de fevereiro de
1999, em seu artigo 11, no item 429-4, tem-se que:

Art. 11 - Incluir na tabela de procedimentos do SIA/
SUS, os seguintes procedimentos:

429-4 - Ajuda de custo para diária completa (alimentação
e pernoite) de paciente e acompanhante.
item de Programação 21 AVEIANM
Nivel de Hierarquia 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Serviço/Classificação 23/00
Atividade Profissional 00
(...)

O artigo 12 da referida Portaria ASSEGURA QUE:

Art. 12 - Fixar os valores dos procedimentos ora criados:
CODIGO SP ANEST OUTROS TOTAL
423-5 0,00 0,00 100,00 100,00
425-1 0,00 0,00 3,00 3,00
427-8 0,00 0,00 2,00 2,00
428-6 0,00 0,00 10,00 10,00
429-4 0,00 0,00 30,00 30,00
437-5 0,00 0,00 5,00 5,00
441-3 0,00 0,00 15,00 15,00
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Nesse sentido, cumpre ressaltar que a saúde é direito
fundamental e dever do Estado, nos termos estabelecidos nos artigos
6º e 196 da Constituição Federal.

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

Salienta-se, ainda, que no Estado do Maranhão há o aumento
do número de pacientes em virtude do TFD, provenientes do interior
do Estado, que se deslocam para atendimento e tratamento de saúde de
média e de alta complexidade na capital e mesmo fora do Estado. A
duração de tal deslocamento, em regra, depende da natureza da
enfermidade e da evolução do quadro clínico do paciente.

Quando se trata de pessoa hipossuficiente, alia-se à debilidade
da saúde a dificuldade de subsistência do paciente e de seu acompanhante
na cidade de destino. As dificuldades assumem diversas formas. O
custo do deslocamento, a hospedagem, a alimentação e o transporte na
cidade de destino são alguns dos desafios a serem superados. As
diligências realizadas pelos defensores públicos mostraram que é comum
o quadro de indigência em que se quedam pacientes e acompanhantes
em trânsito em razão do tratamento de saúde, que passam a depender
do exercício da caridade feito por outros pacientes residentes no
município de destino ou mesmo pelo corpo clínico.

Desse modo, estando evidenciando que há um grande número
de maranhenses que faz tratamento fora de domicílio, apresenta-se a
presente demanda, a fim de que a ajuda de custo seja, ao menos,
proporcional ás demandas desses maranhenses que lutam por aquilo
que é direito de todos: a saúde.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1749 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Trizidela do Vale.

O município de Trizidela do Vale, conta com uma população
de 21.998 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1750 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando que
aprecie a possibilidade de PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA
AVENIDA PRINCIPAL DE ACESSO AO POVOADO DA VILA
COQUILHO - ZONA RURAL I.

A Avenida Principal, localizada no Zona Rural de São Luís, é
uma importante via de acesso a vários bairros, sofre há anos com o
descaso do Poder Público. Desta forma se faz necessário o atendimento
desta solicitação, com o intuito de amenizar os problemas de aceso
nesta região.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1751 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Hospital do Servidor, em São Luís.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1752 / 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 GOVERNADOR DO MARANHÃO, FLÁVIO
DINO e ao PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO HOLANDA
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JR., solicitando que aprecie a possibilidade de REVITALIZAÇÃO
DO CALÇADÃO DA AVENIDA LITORÂNEA.

Inaugurada no dia 31 de dezembro de 1993, a Avenida
Governador Edison Lobão, ou Avenida Litorânea - como é conhecida,
popular e atualmente -, além de significar uma importante rota
alternativa de tráfego da cidade, também simbolizou uma tendência de
crescimento e transformação em uma área considerada importante para
o território ludovicense. Com 5,5 quilômetros de extensão e atrativos
- como as famosas barracas instaladas ao longo da via (63, no total) - ,
além de ciclovias e áreas de esporte e lazer, a Litorânea sediou eventos
como os famosos carnavais fora de época (em especial o Marafolia),
foi usada para sustentar famílias por trabalhadores informais, foi área
de crimes emblemáticos (como a morte do jornalista e blogueiro de O
Estado Décio Sá e do delegado Stênio Mendonça).

Agora a via sofre com grandes problemas estruturais decorrente
da falta de manutenção, assim se faz necessário revitalização de toda a
avenida com o intuito de fornecer mais conforto e segurança para os
pedestres e praticantes de atividades físicas.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1753 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Hospital de Urgência e Emergência Dr.
Clementino Moura - Socorrão II.

O município de São Luís, necessita de um serviço de qualidade
para melhor servir uma faixa da população que precisa de cuidados
médicos emergenciais até serem transportados aos centros de saúde
mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1754 / 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 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.

INDICAÇÃO Nº 1755 / 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 GOVERNADOR DO
ESTADO, FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA solicitando que
adotem providências a fim de promover a RECUPERARAÇÃO
ASFÁLTICA DA MA-247 QUE INTERLIGA O MUNICÍPIO DE
PEDREIRAS A SÃO LUIS GONZAGA.

A presente indicação é uma demanda da população que circula
no trecho que interliga os municípios de Pedreiras - MA e São Luís
Gonzaga - MA, tendo em vista que a rodovia MA-247 é uma das
principais rodovias que ligam o município de Pedreiras ao município
de São Luís Gonzaga. Diante disso afirmamos a falta de infraestrutura
da região, que apresenta vários problemas tais como: buracos, pouca
iluminação, sem sinalização e tem causado prejuízos à motorista de
veículos automotores.

Além disso, as péssimas condições de tráfego na MA-247
facilitam a ação de assaltantes e trazem prejuízos para os produtores
da região, que ficam impossibilitados de escoarem seus produtos. Os
motoristas que trafegam pela estrada são atingidos pela quebra de
peças de seus veículos.

Com a recuperação asfáltica, a referida rodovia iraì beneficiar o
transporte de passageiros, contribuindo para fomentar o
desenvolvimento da economia local, e consequentemente diminuirá os
acidentes.

Ante o exposto, com o objetivo de proporcionar segurança à
população e melhorar o acesso aos municípios e a infraestrutura do
local, apresenta-se a presente demanda.

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1756 / 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 MINISTRO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA
PÚBLICA, SÉRGIO MORO, solicitando que aprecie a possibilidade
de DAR CELERIDADE NAS INVESTIGAÇÕES DA MORTE DE
DOIS INDÍGENAS DA ETNIA GUAJAJARA NO ÚLTIMO
SÁBADO (08/12/2019).

Os casos de violência contra os povos indígenas no Maranhão
estão aumentando e as providências e punições para os envolvidos
estão cada vez mais lentas e ineficazes. Assim, solicitamos celeridade
nas investigações a fim de dar resposta a sociedade e prender os
criminosos que atentam contra a vida dos indígenas no Estado do
Maranhão.

Plenário Nagib Haickel, 06 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1757 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Alcântara.

O município de Alcântara, com uma população estimada de
22.097 habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município,
precisa de um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para
melhor servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1758 / 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 PRESIDENTE DA AGÊNCIA EXECUTIVA
METROPOLITANA DO MARANHÃO, LÍVIO CORRÊA, e ao
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS
PÚBLICOS DE SÃO LUÍS, ANTÔNIO ARAÚJO, ao solicitando
que aprecie a possibilidade de IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
HORIZONTAL COM TACHA REFLEXIVA (OLHO DE GATO)
NA AVENIDA JERÔNIMO DE ALBUQUERQUE NO TRECHO
ENTRE O TÚNEL DA COHAB E O ANGELIM.

A Avenida Jerônimo de Albuquerque está passando por
modificações significativas em sua geometria no trecho supra citado,
assim, visando dar mais segurança e melhoria na sinalização, solicitamos
a implantação de tachas reflexivas nos limites de toda a avenida. Esse
recurso de sinalização permite aos condutores perceberem, mesmo no
escuro, as margens da via e evitar acidentes.

Plenário Nagib Haickel, 06 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO

Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,

O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1759 / 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 Governador Flavio
Dino, bem como ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Saúde
do Estado, Carlos Lula, solicitando, a destinação de 01 (uma)
AMBULÂNCIA, para o Município de Raposa.

O município de Raposa, conta com uma população de 30.761
habitantes, fonte IBGE, diante disso, o referido município, precisa de
um serviço de atendimento pré-hospitalar de qualidade para melhor
servir essa faixa da população que precisa de cuidados médicos
emergenciais até ser transportados aos centros de saúde mais avançados.

Atendendo a importância do papel social que esses veículos
desempenham como meio de transporte de seres humanos que
necessitam de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe
médica maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo
vítimas de acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que
precisam ser transportados de um local para outro em busca de um
centro de tratamento mais adequado.

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de
ocorrências médicas no município que necessitam de um transporte
para as localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de
Urgência/Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de
proporcionar uma melhor qualidade de vida para a população,
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Maranhão, 10 de dezembro de 2019.
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1760 / 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 PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDIVALDO
HOLANDA JR. e ao SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E
SERVIÇOS PÚBLICOS, ANTÔNIO ARAÚJO solicitando que
aprecie a possibilidade de REMOÇÃO DE TODAS AS PLACAS
DO PROGRAMA “SÃO LUÍS EM OBRAS” ONDE OS
SERVIÇOS JÁ FORAM CONCLUÍDOS.

O programa “SÃO LUÍS EM OBRAS” realizado pela Prefeitura
de São Luís, levou diversos serviços e obras para diversos bairros da
Capital. Contudo, com o término das atividades e obras, as placas que
sinalizavam e anunciavam estes foram abandonadas nos logradouros
públicos e além de contribuírem com a poluição visual, criam obstáculos
nestes locais. Assim, visando a ordenação do espaço público,
encaminhamos esta indicação.

Plenário Nagib Haickel, 06 de dezembro de 2019. -
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1761 / 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
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de Vereadores do Município de Bequimão - MA, Valmir Costa, 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 1762 / 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 Carolina - MA, Lys Jácome
Correia Lima, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que,
por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na 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
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para que não se dê a progressão da doença que, embora não seja fatal,
implica severas restrições à existência digna dos pacientes, sendo
pacífico que eles possuem uma queda significativa na qualidade de
vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1763 / 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 Cantanhede - MA, Denis Roberto
Teles 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 1764 / 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 Cândido Mendes - MA, Edmilson
Ramos Pinto , 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 1765 / 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 Anapurus – MA,  Antônio Gomes
, 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 1766 / 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 Barão de Grajaú – MA,  Vereador
Bonga , 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 1767 / 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 Alto Alegre do Pindaré - MA,
Rivaldo Santos, 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 1768 / 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 Cajari  – MA,  Altemar Lobato , 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.

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 1769 / 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 Campestre do Maranhão – MA,
Éden Santos  , 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 1770 / 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 Magalhães de Almeida - MA,
Mazim Portela , 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.
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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 1771 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Lago Verde   – MA,  Zaqueu Silva
de 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 1772 / 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 Alto Alegre do Maranhão- MA,
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Rogério dos Santos Laranjeira, 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 1773 / 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 Arame - MA, João Ribeiro, 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.

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

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

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Expediente lido. À publicação.

III - PEQUENO EXPEDIENTE.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO –  Transferido da sessão anterior,
Deputado Duarte Júnior, está presente? Deputado Fernando Pessoa?
Não. Deputado Zé Gentil, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ GENTIL (sem revisão do
orador) – Senhora Presidente, Senhores Deputados, senhores da galeria
e da imprensa. Ontem eu estive em uma reunião promovida pela
Secretaria de Turismo do Maranhão e naquele momento estavam lá o
Senhor Governador do Estado e o Secretário de Turismo, o Senhor
Catulé Júnior. Eu vi a emoção que eles estavam naquele momento em
falar de como se encontrava São Luís, na parte do Turismo e eu,
deputado da minha cidade de Caxias. Quem estava lá também, com o
Adelmo, deputado, com a nossa Presidente Doutora Cleide Coutinho,
ouvimos aquilo e eu pelo menos me senti muito orgulhoso em ser filho
de Caxias e ver que Caxias tinha sido reconhecida como uma das
melhores cidades do Maranhão. Entre 5.500 municípios do Maranhão,
Caxias teve o 5º lugar no Turismo aqui do nosso Estado. Não foi do
Maranhão, foi do Brasil. É muito diferente, foi do Brasil. E eu que
estava lá pensei até que o meu amigo Secretário Catulé fosso frisar
isso, mas eu acho que por esquecimento, porque estava empolgado, se
esqueceu de frisar o que estava acontecendo na minha cidade de Caxias.
É motivo de orgulho, todos nós caxienses ficamos orgulhosos em saber
que aquela cidade estava sendo reconhecida no Brasil, em todo o Brasil
no setor do Turismo. Nós de Caxias temos certeza que estamos
contribuindo para que o povo de Caxias, os meus irmãos da cidade de

Caxias se sintam mais orgulhosos em dizer “eu sou caxiense”. Porque
Caxias anteriormente quando se perguntava, um cidadão aqui do
Maranhão onde estava e perguntavam de onde ele era, ele dizia “sou
do interior do Maranhão”, não dizia nem o nome, e hoje eu tenho
certeza que todos eles se orgulham em dizer que é caxiense. Não critico
nenhum dos administradores que passaram por Caxias, todos eles
fizeram a sua parte e nós estamos continuando a trabalhar por aquela
cidade, apenas tentando onde houve erros corrigir os erros. Eu sei que
ainda tem muito a se fazer naquela cidade. Mas temos de ter certeza de
que o Prefeito Fábio Gentil tem trabalhado demais, tem sacrificado
diuturnamente os seus momentos em prol da cidade de Caxias. Caxias,
de orgulho agora, porque é reconhecido no Brasil todo, na parte do
turismo. Nós procuramos fazer tudo isso e digo, Deputado Edivaldo
Holanda, lá em Caxias, hoje, essa semana, já estamos pagando a 2ª
parcela do décimo terceiro. Amanhã e depois estaremos pagando o mês
de dezembro em Caxias. Então, isso é um orgulho para todos nós. Eu
tenho certeza que falo aqui para os meus colegas deputados, com
orgulho que tenho pela minha cidade, pelo prefeito que tem em Caxias.
E me coloco à disposição de todos vocês para conversar, dialogar e
convidar para ir em Caxias agora no Natal para ver como é que Caxias
se encontra agora no Natal. O Natal de Caxias é tão lindo que hoje você
vai um dia de sábado e domingo em Caxias, não vê um restaurante
vazio, não vê um hotel vazio, todos lotados para as festividades de
Caxias. Aqui agradeço pela oportunidade que me deram. Muito
obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO - Deputado Wendell Lages, por cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WENDELL LAGES (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, senhores deputados, galeria, imprensa,
amigos que nos assistem pela TV Assembleia e povo do Maranhão.
Meus colegas, eu venho a essa tribuna para registrar que, no último dia
22 de novembro, eu estive lá no Comando Geral do Corpo de Bombeiros
visitando o coronel Dr. Célio Roberto levando algumas demandas da
nossa cidade, da nossa querida cidade Itapecuru-Mirim. E esteve comigo
também participando da reunião a vereadora da minha cidade, a
professora Edna Teixeira, onde, na oportunidade, a gente solicitou
algumas demandas para a instituição do Corpo de Bombeiros da nossa
cidade, para o Batalhão que atende a cidade de Itapecuru-Mirim como
também toda a região do Vale do Itapecuru que compreende em torno
de mais de doze municípios. Na oportunidade, nós conversamos sobre
um veículo, uma ambulância de resgate. E aqui eu venho a essa tribuna
deixar a minha mensagem de agradecimento, deputado Edivaldo, ao
coronel Célio Roberto que, de prontidão e de imediato, atendeu a
solicitação e no dia seguinte conseguiu enviar uma ambulância de resgate,
nova, para o nosso município, para o Batalhão de Itapecuru-Mirim. E
veículo este que vai garantir mais assistência ao cidadão, vai garantir
mais assistência aos municípios já que o Corpo de Bombeiros tem um
papel importante desde o momento em que ele se instalou lá na nossa
querida cidade. Vem contribuindo com todo o trabalho de prevenção,
combate a incêndios, acidentes, vem dando um suporte muito
importante para a nossa cidade e para a região, já que a nossa região é
cortada por duas importantes BRs, que são a 135 e a 222. Então, eu
venho a esta tribuna deixar, primeiramente, a minha mensagem de
gratidão ao coronel Sérgio Roberto por ter atendido essa importante
solicitação para o Batalhão do Corpo de Bombeiros de Itapecuru-
Mirim, que foi contemplado com uma nova ambulância, um veículo de
resgate. Eu quero registrar que, no último dia 1º de dezembro, no
domingo, eu estive na minha querida cidade de Itapecuru-Mirim, no
povoado Tingidor, que sempre me acolheu muito bem, participando
da primeira Copa Quilombola. Deputado César, na oportunidade, nós
retornamos a essa importante comunidade para nossa cidade e para
nossa região, já que faz divisa com os municípios de Presidente Vargas
e Presidente Juscelino. Nós viabilizamos e entregamos para a
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comunidade um campo de futebol, que há muito tempo a comunidade
desejava, uma área de lazer para gerar um entretenimento para todos
os moradores. Viabilizamos a construção do campo e também
contribuímos e apoiamos a realização dessa primeira Copa Quilombola
na região do Tingidor. Estiveram presentes comigo o organizador do
evento, o vereador Denis Carvalho, o ex-vereador Alderan, o presidente
da Associação, Balbino, o secretário de Esporte, Zeca. Enfim, foi um
evento muito bonito, um evento muito importante. Quero parabenizar
todas as pessoas que se empenharam nesse evento, na realização desse
campeonato, desse torneio lá no meu município tendo tem vista que
eventos como esse, campeonatos como esse é a oportunidade dessas
pessoas que moram muito distante como é o caso do Tingidor, que é
uma comunidade que fica a 45 quilômetros da sede do município, a
oportunidade que eles têm de ter laser, de ter as práticas esportivas, de
ter um entretenimento porque toda a comunidade também se envolve
e participa desses momentos. Então queria deixar registrada essa nossa
participação, essa nossa contribuição também para a realização da
copa como também para a entrega de um campo de futebol muito
importante para a realização dos jogos lá na comunidade Tingidor. No
mais, eu me sinto satisfeito, muito obrigado.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA
DR.ª CLEIDE COUTINHO – Deputado Adelmo Soares, cinco
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhora Presidente, querida companheira de luta do
município de Caxias, Doutora Cleide Coutinho, demais membros da
Mesa, companheiros deputados e deputadas, galeria, imprensa que
nos assiste hoje. O nosso nobre deputado Zé Gentil já começou fazendo
alusão ao evento de ontem. Evidentemente, deputado Edivaldo Holanda,
V.Ex.ª que é o homem das letras, assim como o nosso querido
companheiro César Pires, sabe que na terra gonçalvina as aves de lá, as
nossas palmeiras, nossa beleza de encantos também já designou ao
mundo vários e vários administradores. Eu tive a honra de representar
o município de Caxias na primeira gestão do governador Flávio Dino e
agora, substituindo a mim, digamos assim, em outra pasta
evidentemente, o jovem advogado Catulezinho, filho do presidente da
Câmara Municipal de Caxias, desempenhando um grandiosíssimo
trabalho frente à pasta do Turismo no nosso estado. Ontem nos
presenteou com uma cerimônia muito importante de alusão ao Turismo,
homenageando as empresas que estão desenvolvendo o Turismo na
nossa região, no nosso Estado. E aqui eu faço, evidentemente, uma fala
destinada ao Catulezinho, que ele continue firme nesse propósito,
porque tenho certeza, absoluta, que ele vai fazer um grande trabalho
frente a essa pasta. Mas assim também, como bem colocou aqui o
nobre Deputado Zé Gentil, preciso parabenizar o município de Caxias,
porque vem acontecendo muitas coisas boas. Eu estive no último final
de semana na minha cidade onde na oportunidade participei do show
de um padre, o Padre Alessandro Campos, que fez um belíssimo show
para cerca de aproximadamente 10 mil pessoas e faço aqui as palavras
do Deputado Zé Gentil as minhas. É necessário que a gente possa
fazer uma visita para conhecer o município de Caxias e ver a beleza que
é o Natal Iluminado, mostrando o compromisso da gestão do Prefeito
Fábio Gentil para levar, engrandecer, enaltecer ainda mais a cidade de
Caxias, a nossa Princesa do Sertão. Parabéns Prefeito Fábio, pelo show,
parabéns Prefeito Fábio por toda a conjuntura do Natal Iluminado na
nossa cidade e, evidentemente, pelos trabalhos que têm sido prestados
na nossa cidade. Mas evidentemente a gente não consegue fazer nada
sozinho, haja vista, Deputado Edivaldo, por exemplo no município de
São Luís, do nosso Prefeito Edivaldo Holanda Júnior, somado à força
do Governo do Estado, também temos ali no entorno da Praça dos
Poderes, digamos assim, onde a Prefeitura e o Palácio dos Leões, existe
uma grande, belíssima apresentação de natal para todas as pessoas que
estão em nossa cidade. Parabéns Prefeito Edivaldo Holanda, e parabéns
mais uma vez ao Governador Flávio Dino. Aproveitando o ensejo,
porque o tempo é curto e a fala exige que a gente possa proferir mais

elogios, eu estive no município de Aldeias Altas para a inauguração,
Deputado Leonardo de Sá, que esteve ontem conosco com o Governador
Flávio Dino, para a inauguração de um Centro de Referência do
Restaurante Popular e que maravilha foi aquele Restaurante Popular.
Naquele momento inaugurávamos mais 7 em todo o Estado. O
município de Aldeias Altas vai poder oferecer alimentação digna de
qualidade para a população ao preço de R$ 2,00. Parabéns ao Prefeito
Zé Reis, um grande prefeito, um empreendedor. Aproveitamos a
oportunidade e fomos visitar as cisternas tipo telhadão, cisterna de
produção, que foi um momento ímpar na nossa história. Também
visitamos uma escola de 6 salas de aula que está sendo construída no
município, parceria do Governo do Estado com o governo municipal.
E aí eu venho também enaltecer, mais uma vez, Deputada Daniella, V.
Exa. que é da área da saúde, da área da nutrição sabe perfeitamente que
precisamos enaltecer o trabalho daqueles que estão lutando para uma
saúde melhor em nosso Estado, em nossos municípios. E eu preciso
enaltecer o trabalho do grupo que está elevando o município de Caxias
para uma saúde de melhor qualidade. Aí preciso colocar evidentemente
uma parceria muito forte com o Governo do Estado na pessoa do
nosso Secretário Carlos Lula, que juntamente com o município de
Caxias, a Secretária Socorro Coutinho, a diretora do CEAMI que é a
nossa querida Kaliane Nogueira, a direção do Carmosina Coutinho, a
nossa companheira Márcia, enfermeira Márcia Santos, mostrando que
um trabalho em conjunto é capaz de transformar a vida da população.
E a Carmosina Coutinho, Deputado Edivaldo Holanda, recebeu o
primeiro lugar em uma premiação nacional. Essa premiação foi feita
em Brasília, na XVI Mostra Nacional de Experiências bem-sucedidas
em epidemiologia, prevenção e controle de doenças – EXPOEP. A
premiação aconteceu na última sexta-feira, em Brasília, exatamente,
porque o índice de mortalidade por 1000 habitantes, dentro da
Carmosina Coutinho, diminuiu de 308 por mil habitantes para 51 por
mil habitantes. Essa premiação, essa planificação da saúde foi proposta
pelo CONAS – Conselho Nacional das Secretarias de Saúde - adotada
pelo Governo do Estado e levada em parceria com o município de
Caxias, sendo que Caxias o eixo prioritário é a rede materno infantil. E
os índices de mortalidade em Caxias inicia com atenção primária não só
da cidade de Caxias, mas de toda região. E aí todos necessitam entender
que um conjunto de forças dos municípios, das gestões municipais que
elevaram, que deram condições a regional de Caxias a ganhar essa
premiação, deputado meu querido amigo Rafael Leitoa, mostrando o
compromisso do Governo do Estado com o Governo Municipal em
ampliar e dar melhor condições de vida à população. Quando a gestante
apresenta um risco mais elevado, digamos assim, a atenção especializada
é feita no CEAME e o parto na Carmosina Coutinho. Com isso,
diminuiu-se muito o índice de mortalidade infantil. E eu tenho muita fé
em Deus que a gente possa zerar esse índice, porque é assim que nós
trabalhamos. Por isso, registro aqui meus parabéns à gestão do estado
Governador Flávio Dino relacionado ao turismo, relacionada à saúde,
nosso secretário Carlos Lula, prefeito Fábio Gentil, relacionado ao
turismo que está fazendo um brilhante trabalho no município de Caxias,
a secretária Socorro Coutinho e ao secretário Catulezinho pelo prêmio
e a iniciativa que teve ontem de premiar as empresas que estão se
destacando no turismo no nosso Estado. É assim que nós acreditamos
trabalhando em parceria, em prol de um grande Maranhão, um Maranhão
de todos nós. Por isso, senhoras e senhores, deixo aqui a minha fala, o
meu registro e meus aplausos àqueles que transformam o nosso estado
ajudando as pessoas que mais precisam. Era só isso, Senhora Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Ciro Neto, por cinco minutos, sem
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do
orador) – Bom Dia, Senhores e Senhoras, colegas Deputados, imprensa,
galeria. Senhor Presidente, o que nos traz hoje aqui é falar um pouco
das nossas atividades, no último final de semana, onde estivemos na
cidade de Colinas fazendo a visita a vários amigos, a vereadores, a
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prefeita, participando das festividades do padroeiro da cidade. E
também falar um pouco dos alunos do IEMA, de Presidente Dutra,
que participaram de um festival nacional de curta metragem e ganharam
uma premiação nacional na categoria realidade aumentada, onde eles
relatam o dia a dia de um pequeno povoado na cidade de Tuntum. E
com isto foram agraciados com esta premiação. Parabenizar todos os
alunos do IEMA e em especial os alunos do IEMA, da cidade de
Presidente Dutra, que hoje estudam em um prédio locado pelo estado,
pois está sendo construída sua sede própria. e pelo que estivemos com
o Reitor Jhonatan Almada, agora, no próximo início do ano letivo de
2020, esses alunos já estarão usufruindo das novas instalações
definitivas do Campus do IEMA, na cidade de Presidente Dutra. E
também parabenizar o Prefeito Jura Carvalho, na cidade de Presidente
Dutra, que dá início ao pagamento do 13º salário dos seus servidores
no dia de amanhã e também irá lançar a campanha do Natal, onde será
feita a doação de mil cestas básicas, sorteios de vários prêmios à
população e festividades que acontecerão ali na praça São Sebastião
daquele município, no dia 22 de dezembro. Lembrar, mesmo num
momento de crise e de dificuldades, a gestão equilibrada de Presidente
Dutra, com salários em dia, antecipação do 13º salário, entregando
obras, reformando e comemorando junto com a população. Era o que
tínhamos para hoje, senhor presidente.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –  Projeto de lei de autoria do deputado Fernando
Pessoa (lê). Deputado Fernando Pessoa está ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Projetos de Lei n° 536/2019 e 600/2019, também
do deputado Fernando Pessoa, ficarão para a próxima sessão. Projeto
de lei de autoria da deputada Thaiza Hortegal (lê). Em discussão. Em
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei, capeado pela Mensagem
Governamental de autoria do Poder Executivo (lê). Não há oradores
inscritos para discutir o projeto que será incluído na Ordem do Dia de
amanhã, dia 11 de dezembro, para votação em seus turnos regimentais.
Projeto de lei de autoria do Deputado César Pires, que dispõe sobre a
obrigatoriedade de conter códigos QR nas embalagens dos produtos
fabricados e comercializados no estado do Maranhão. Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei 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. Em
discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai para segundo turno. Projeto de resolução
legislativa, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao senhor
Rafael Coelho Figueiredo. Em discussão. Em votação. Deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai para o segundo turno.
Projeto de Resolução Legislativa nº 043/2019, de autoria do deputado
Marco Aurélio (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai para o segundo turno da
próxima sessão. Requerimento à deliberação do Plenário. Requerimento
n.º 743/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso. Está
ausente, ficará para a próxima sessão. Requerimento nº 745/2019, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
Requerimento à deliberação da Mesa: Requerimento nº 739/2019, de
autoria do Deputado Wendell Lages, (lê). Deferido. Requerimento nº
740/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares, (lê). Deferido.
Requerimento nº 741/2019, de autoria do Deputado Adelmo Soares,
(lê). Deferido. Requerimento nº 742/2019 e o Requerimento nº 744/
2019, de autoria dos Deputados Wellington do Curso e do Felipe dos
Pneus ficará para a próxima sessão, pela ausência dos autores. Inclusão
na Ordem do Dia da sessão ordinária de quarta-feira: Projetos de Lei nº
534 e 535 de autoria do Poder Executivo, segundo turno, Projeto de
Lei nº 53 e 244 de autoria da Deputada Dr.ª Helena Duailibe, Projeto

de Lei nº 114 de autoria do Deputado Wendell Lages, Projetos de Lei nº
297 e 412 do deputado Carlinhos Florêncio, Projeto de Lei nº 393 de
autoria do Deputado Ciro Neto, Projeto de Lei nº 384 de autoria do
Deputado Dr. Yglésio, Projeto de Lei nº 486 capeado pela Mensagem
Governamental de autoria do Poder Executivo, Projeto de Lei nº 484
de autoria do Poder Executivo, Requerimento nº 746 de autoria do
Deputado Wellington do Curso, Requerimento nº 747 de autoria do
Deputado Rildo Amaral, Requerimento nº 748 de autoria do Deputado
Duarte Júnior. Requerimentos nº 749 e 750, 751 e 752 de autoria do
Deputado Dr. Yglésio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –  Inscrito o Deputado Dr. Yglésio, por 30 minutos
com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Deputado
Roberto, eu vou declinar por conta da voz e do nariz, que hoje eu estou
bastante incomodado, sem condições.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco
Parlamentar Solidariedade. Deputado Fernando Pessoa. Declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Com a palavra, o deputado Duarte Júnior.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (questão de
ordem) - É que acabou de ser aprovado o Requerimento, de minha
autoria, nº 745/2019, que pede que sejam votados, em regime de urgência,
os Projetos de Lei nº 031, 055 e 587.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - A sessão ainda não encerrou, deputado Duarte.
Então, depois da conclusão do Tempo dos Partidos, se encerra a sessão
e aí se convoca uma nova sessão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Eu queria só
destacar porque realmente são projetos de extrema importância que
tratam da proteção e defesa dos animais e também da proteção do meio
ambiente. E, claro, sobre o PL dos festivais, que é um PL que foi
protocolado logo no início dessa legislatura de nº 031. Portanto, gostaria
de enfatizar a importância e, de fato, a urgência para que esse projeto
seja votado ainda hoje. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Feito o registro e assim que acabar a sessão, nós
convocaremos uma nova. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
declina, Bloco Parlamentar Democrático, deputado Vinícius Louro,
declina. Bloco Parlamentar de Oposição, deputado Adriano, por oito
minutos, com direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO (sem revisão do orador)
– Bom dia, senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados,
Deputadas, galeria, telespectadores da TV Assembleia, servidores,
imprensa, funcionários desta Casa, maranhenses. Senhor Presidente,
subo agora a esta tribuna para pontuar duas situações. A primeira
delas, inclusive, já mencionei aqui na tribuna, que é a falta de
medicamento na farmácia no Governo do Estado. Mais uma vez, estou
recebendo reclamações dos usuários, aqueles que mais necessitam dos
medicamentos do Governo do Estado e que estão sem esses
medicamentos para tratar suas doenças. Medicamentos caríssimos,
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me enviaram aqui há pouco uma cópia de um extrato do medicamento
Mezacon 800ml, 193 reais a unidade. E esta pessoa necessita de, no
mínimo, de 3 caixas desse medicamento por semana. Então, são pessoas
que necessitam de medicamentos e que, mais uma vez, o Governo do
Estado falta com compromisso perante toda a população, mais um
descaso do Governo do Estado do Maranhão, com a saúde e com a
população e aqueles que mais necessitam. Uma verdadeira vergonha.
Outra situação que me chamou muita atenção foi o que está acontecendo
hoje aqui em São Luís, a notícia de que 150 bairros ficarão sem água. O
Governo do Estado anunciou que a interrupção acontecerá a partir das
09h até as 15h de hoje. A falta de água em São Luís é um problema
seríssimo. Ontem mesmo, estávamos debatendo esta situação aqui, na
Sala das Comissões, no que diz respeito à questão da energia elétrica
com a CEMAR. Nós todos sabemos que a CAEMA é uma empresa
falida. Já tivemos aqui inúmeras reuniões, audiências públicas com a
CAEMA e nos foi colocada a necessidade de fazer uma gestão mais
eficiente na empresa. Eu mesmo conversei e cobrei do presidente da
CAEMA que desse mais agilidade em relação à própria administração,
mas, aparentemente, a CAEMA é uma empresa que está quebrada e
não consegue rever a sua situação, não consegue sair da situação em
que se encontra. Então, voltando à reunião de ontem com a CEMAR,
ela nos avisou que existe hoje um decreto do governo federal que, daqui
a três anos, a CAEMA deverá retornar com o pagamento da energia
elétrica, coisa que hoje não se faz. Imagine a situação da CAEMA que
hoje já está precária e que, daqui a alguns anos, terá que retomar no
pagamento da energia elétrica, ou seja, temos que fazer alguma coisa a
respeito da CAEMA que não pode continuar do jeito que está. O
governo do estado precisa dar um jeito na CAEMA, precisa dar um
choque de gestão, precisa pensar em parceria com o privado. Não é
possível que hoje, na capital do nosso estado, existam situações como
essa de falta de água constante, de falta de manutenção constante. É
preciso sim que a CAEMA seja olhada com carinho, olhada com um
olhar mais eficiente. É necessário que nós, deputados, façamos nosso
papel e, inclusive, já fizemos nosso papel. Esse ano mesmo, já participei
de inúmeras audiências e reuniões. Como todos nós falamos, agora não
adianta, pois a CAEMA não muda a sua gestão, o seu modo de olhar,
a operacionalização da água em São Luís, e água é vida, água é saúde, é
saneamento básico. Então, nós precisamos que o governo do estado
mande a esta Casa uma resposta de uma vez por todas em relação à
precariedade dos serviços da CAEMA. Hoje, 150 bairros ficarão sem
água em São Luís, mas pouquíssimas informações foram colocadas
para todo o público. Não sabemos por quê. Não sabemos o que está
acontecendo, se existe melhoria, se não existe, ou seja, não existe a
mínima transparência em relação à CAEMA, em relação a todo sistema
de abastecimento de água em São Luís e também no Maranhão de
forma geral. Então, essas são minhas palavras. Senhor presidente,
espero que toda esta Casa se sensibilize com essa questão e que a gente
pense nesse povo que está aí e que tem problemas diários de falta de
água, de dificuldades, para que a gente possa defender o povo do
Maranhão, porque pelo povo e para o povo que nós fomos eleitos.
Muito obrigado, senhor presidente.

VI – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA –  Deputado Wellington do Curso, por dez
minutos.

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

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11h.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA
ANDREIA MARTINS REZENDE

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Aberta a Sessão Extraordinária. Peço que os
deputados confirmem a presença.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, gostaria de levantar uma questão de ordem. Explicar aos
parlamentares quais são os projetos que nós vamos votar aqui, que
fizemos o pedido de urgência. É o Projeto nº 055/2019, que estabelece
regras para a promoção de eventos culturais no Estado do Maranhão e
dá outras providências. Por meio desse projeto nós vamos estabelecer
diretrizes para que os municípios possam realizar eventos além das 2h
da manhã em determinadas áreas como, por exemplo, acontece em
Salvador, que existem as Zonas de Livre Turismo para a realização de
eventos culturais como réveillon, como carnaval, eventos religiosos,
festas juninas, viradas culturais. Ou seja, é o PL dos Festivais que nós
vamos colocar para votar neste momento. Lembrando que esse projeto
já passou pela CCJ, no entanto eu apresentei um substitutivo atendendo
uma reivindicação da Deputada Mical Damasceno, do Pastor
Cavalcante, do Deputado Edivaldo para que fosse inserido também
eventos religiosos. Também pegamos todo um estudo técnico do
promotor de Justiça Fernando Barreto, onde fizemos uma série de
alterações na lei para que não houvesse nenhum tipo de vício de
inconstitucionalidade, também apresentamos aqui como requerimento
de urgência o projeto 587 que estabelece a obrigatoriedade da
implantação de logística reversa no estado do Maranhão para o
recolhimento de produtos que especifica e dá outras providências. Por
exemplo, aquele estabelecimento que vende pilhas, este estabelecimento
será obrigado a também ser um ponto para o descarte desses resíduos
sólidos, ou seja, o próprio empresário que fornece as pilhas ele vai ter
que ter um canal para receber esse material e descartá-lo da forma
correta em prol do meio ambiente. E, por fim, o projeto 031 que altera
a Lei Estadual 10.169 que nós vamos propor aqui o aumento da multa,
o aumento da sanção, àqueles que de algum modo direto ou
indiretamente maltratarem os animais em nosso estado. Muito obrigado,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Antes do projeto do deputado Duarte tem outros
projetos na frente que também tiveram a sua urgência aprovada. Projeto
de Lei nº 009, de autoria do deputado Wellington do Curso: estabelece
a obrigação dos estabelecimentos veterinários quando constarem
indícios de maus-tratos dos animais atendidos, comunicar o fato à
Polícia Civil. Com pareceres favoráveis da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO -
Senhor Presidente, Questão de Ordem, deputado Wellington do Curso,
o senhor me concede cinco minutos para encaminhar, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Pois não, deputado Wellington, encaminhar a
votação, por 5 minutos, sem direito a aparte, deputado Wellington do
Curso.
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor

Presidente, Questão de Ordem, também.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Pois não, deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (questão de
ordem) - Senhor Presidente, eu só queria que Vossa Excelência chamasse
a atenção da Mesa, aí em nome do senhor Bráulio, que pudesse ajeitar
o painel e dizer o que é que a gente está votando. Que às vezes não
aparece no painel, não está aparecendo ali nada no painel.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Está sendo distribuída a Ordem do Dia para os
líderes. Foi autorizado aqui pela Mesa.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, Presidente, demais pares. É um
momento ímpar para o Deputado Wellington, tendo em vista que nós
temos uma atuação parlamentar nesta Casa, e que, por conta do nosso
posicionamento, nós temos inclusive algumas limitações e,
cotidianamente, vocês acompanham que até o meu tempo restrito de
fala, por estar isolado, não estar em nenhum bloco. Eu pago alto preço
por ser oposição ao Governo Flávio Dino. Mas eu faço referência ao
pronunciamento deste momento, Deputado Edivaldo Holanda, porque
iniciando a segunda legislatura, nós tivemos a convivência, Deputado
Edivaldo Holanda, na primeira legislatura, iniciando agora a segunda
legislatura. Mas eu quero trazer à memória aqui dos momentos de
maior decepção no Parlamento estadual para o Deputado Wellington,
foi travado na atual legislatura, no mês passado, quando um projeto do
Deputado Wellington, apresentado, ouvindo a sociedade, ouvindo a
comunidade, apresentamos o projeto, o projeto tramitou na CCJ e na
Comissão de Administração e, pela vontade do governo do estado, do
governador Flávio Dino, veio para o Plenário. O Governador Flavio
Dino, por uma ligação, por uma solicitação, mandou que o projeto
fosse negado. Foi um dos maiores absurdos que eu vi na Democracia
até hoje, inclusive estou rascunhando algumas letras que, em um futuro
bem próximo, lançarei um livro, e traz essa decepção, deputado Duarte
Junior, das muitas que já foram presenciadas no Parlamento Estadual,
mas essa foi a mais grotesca. Um projeto constitucional, um projeto
legal, votado na CCJ, votado na Comissão de Administração, e aí por
que o rei todo-poderoso, como se estivesse no Absolutismo, mandando
votar o projeto contrário. Eu sei que o Plenário é soberano, mas é um
absurdo. Nunca tinha presenciado isso, nunca tinha visto isso em lugar
nenhum, mas, enfim. Por que eu estou fazendo o pronunciamento
neste momento? Para tentar sensibilizar os deputados, para que não
prejudique os projetos do deputado Wellington. Cinco projetos são
apresentados agora, não têm nada a ver com o governo do estado, não
têm nada a ver com o rei, não tem nada a ver com o ditador, nada a ver
com o perseguidor, nada a ver com o governo do estado. O primeiro
projeto em tela diz respeito à nossa luta em defesa dos animais, à
nossa luta que travamos desde o início do nosso mandato, de forma
séria, de forma responsável. Estamos no mês de dezembro que tem
quatro campanhas: a campanha do Laço Vermelho, que é do combate e
da conscientização da AIDS; o Dezembro Cinza em apoio e em memória
aos militares e policiais que foram assassinados, que forma mortos em
combate; o Dezembro Verde, que é do combate aos maus-tratos aos
animais, do combate ao abandono de animais. Então, no mês de
dezembro, que é um mês de ativismo, que é um mês de sensibilidade e
de amor aos animais, nós apresentamos um projeto que já tramitou na
CCJ, já foi aprovado em todas as comissões, deputado Rafael Leitoa,
e não tem por que ser votado o contrário. Talvez eu não tivesse nem
por que fazer esse pronunciamento, mas eu o faço na minha memória.
O projeto em tela que é o 009, logo no início da legislatura, nós o
apresentamos, e estabelece obrigação, deputado Edivaldo Holanda,

dos estabelecimentos veterinários, quando constatarem indícios de
maus-tratos dos animais atendidos, comunicar o fato à Polícia Civil.
Nós temos a Delegacia do Meio Ambiente que é responsável para
investigar, para averiguar, então que seja comunicado de imediato ás
autoridades competentes. É um projeto de lei de suma importância,
um projeto de lei que vai ao encontro do anseio, da luta das pessoas
que protegem os animais, que defendem os animais e eu acredito na
aprovação do projeto e conto com a sensibilidade de todos, dos demais
pares, Deputada Daniella, Deputada Detinha, Dr. Leonardo, enfim, de
todos os demais pares para que possamos aprovar esse projeto.
Dezembro é o Dezembro Verde. Dezembro é o Dezembro Verde, é o
dezembro de combate aos maus-tratos aos animais. É o mês de combate
às pessoas que abandonam os animais. Eles não falam, mas têm direitos.
E aqui na Assembleia tem um deputado que defende os direitos dos
animais. Conto com a compreensão de todos e com o voto favorável
dos queridos e estimados parlamentares.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei nº 009/2019, de autoria do
Deputado Wellington. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei de autoria do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre
normas e diretrizes para verificação da segurança de barragens de
qualquer natureza. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei de autoria do Deputado Wellington do Curso, que cria a política
de diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão das redes públicas
de saúde e dá outras providencias. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai a
Redação Final.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Pois não, Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, eu tentei fazer com que V. Ex.ª pudesse me ouvir.
Era só para fazer...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Mas Deputado, já foi aprovado o projeto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, o senhor já me inscreva para encaminhar o item IV e o item
V, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei nº 361. O Deputado Wellington
para encaminhar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Presidente, eu só quero agradecer já a votação já
do primeiro projeto. Então graças a Deus e a complacência dos meus
pares, o projeto foi aprovado, que é o Projeto de Lei 009, de atenção e
apoio aos animais. Então muito obrigado a todos. Farei constar não só
no nosso texto, mas em todos os materiais da benevolência, da atenção
de todos os deputados na aprovação desse projeto, que a Assembleia
Legislativa defende os animais, protege os animais, combate os maus-
tratos aos animais, combate as pessoas que abandonam os animais.
Então muito obrigado a todos os deputados. Segundo projeto também
aprovado, quero agradecer a todos, um projeto de suma importância,
que é em relação às diretrizes para verificação da segurança das barragens.
Nós temos inclusive uma audiência pública ainda agendada, temos
inclusive também uma visita in loco aos lagos da Alumar também
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agendada, Aí solicitar inclusive, pela comissão presidida pelo Deputado
Fábio Macedo, que possamos agendar, tão logo tenhamos tempo, para
que a gente possa fazer essa visita in loco , como é feito o
armazenamento desses rejeitos, enfim, é totalmente diferente do que
aconteceu nas cidades de Minas Gerais, mas precisamos ter atenção
principalmente com o nosso lençol freático, principalmente uma atenção
totalmente diferente, mas precisamos dá atenção à nossa capital, à
nossa querida São Luís. Então obrigado pela aprovação do Projeto de
Lei 016. Também agradecer pela aprovação do projeto que cria política
e diagnóstico e tratamento da síndrome da depressão, nas redes públicas
de saúde do estado do Maranhão. Desde o início do nosso mandato,
nós temos uma luta no combate à depressão e no combate ao suicídio.
Na atual legislatura, nós tivemos inclusive uma atuação brilhante do
deputado Fábio Macedo, inclusive aprovado o Dia do Combate à
Depressão, na Assembleia Legislativa do estado do Maranhão. Nós
apresentamos na Assembleia Legislativa um projeto de lei que criava o
Plano estadual de Combate ao Suicídio, foi discutido com toda a
sociedade civil, o Governo do Estado, nós encaminhamos o anteprojeto
ao Governo do Estado. O Governo do Estado mandou à Assembleia
Legislativa. E ontem, ontem, deputado Rafael Leitoa, foi aprovado o
Plano de Combate ao Suicídio no estado do Maranhão. O Plano Estadual
de Combate ao Suicídio. O Governo do Estado não fez referência, mas
eu vou aqui lembrar. O projeto teve a origem no gabinete no deputado
Wellington, o projeto teve a origem nas ações do deputado Wellington.
E ontem aprovado de forma unânime por todos os deputados o Plano
Estadual de Combate ao Suicídio. Então, muito feliz pela aprovação
também do Plano Estadual de Combate ao Suicídio e uma luta, um
trabalho que surgiu ainda no primeiro mandato, ainda na primeira
legislatura. Então, agradecer a todos também pela aprovação do projeto
nº 082/2019 que cria a Política de Diagnóstico do Tratamento da
Síndrome de Depressão nas redes públicas do estado do Maranhão. E
por último, o próximo projeto a ser apreciado, que é o projeto nº 361
que dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que apresentam
fissura palatina, ou lábio palatino, não é habilitado como pessoas com
deficiência. É um projeto de suma importância, senhoras e senhores, e
eu captei essa ideia inicialmente com uma aluna, em sala de aula, ela
disse: Professor Wellington, deputado Wellington, apresente um projeto
que nos conceda também a possibilidade de disputar as vagas, de ser
reconhecido como pessoa com deficiência. E em alguns casos, nós não
temos a reabilitação, e é por isso que apresentamos o projeto, e muito
feliz ter a aprovação do projeto na CCJ, e também na Comissão de
Saúde, e hoje sendo apresentado a todos vocês, então, deputado
Vinícius, deputada Detinha, deputado Fábio Macedo, deputada
Daniella, deputado Zito. Então, muito obrigado por apreciar esse projeto
agora, é um projeto constitucional, é um projeto que vai beneficiar
muitos homens e mulheres, deputada Daniella Tema, principalmente
algumas mulheres. Algum tipo de imperfeição que a mulher tenha,
principalmente no rosto, faz com que ela tenha dificuldades de até se
apresentar. Então, as mulheres, as crianças, adolescentes, mulheres,
quando têm essa fissura nos lábios, há uma superação muito maior. E
nós temos a oportunidade, por meio da lei, de fazer com que essas
pessoas sejam reconhecidas, sejam contempladas pela lei, sejam
beneficiadas, homens e mulheres que nasceram com essa fissura palatina,
que possam ser contempladas pela lei, possam ser beneficiadas. Fruto
do nosso trabalho ouvindo a comunidade, conversando com a
comunidade e ouvindo o Maranhão, a nossa sensibilidade, trazemos
para a Assembleia, foi aprovada nas comissões e agora depende da
autorização de vocês. Então, eu peço a todos que possam aprovar esse
projeto em nome de homens e mulheres que nasceram com fissuras
palatinas e que precisam ter o reconhecimento também como pessoas
com deficiência. Era o que eu tinha para o momento. Creio na aprovação
do projeto. Agradeço a todos por me ouvirem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei nº 361/2019. Em discussão. Em
votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.

Vai à sanção. Projeto de Lei 385/2019, de autoria do deputado
Wellington do Curso. Encaminhar a votação: Deputado Wellington,
por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Deputado Rafael Leitoa, muitíssimo bom dia. Eu
tenho mais uma vez, na tribuna desta Casa, deputado Edivaldo Holanda,
a oportunidade de dizer que eu tenho orgulho de ser deputado, eu não
tenho vergonha de ser deputado, eu tenho orgulho, eu amo o que eu
faço, faço com muita responsabilidade, faço com muito respeito, desde
a elaboração de um projeto, a tramitação de um projeto, a aprovação
do projeto, bem como também a fiscalização. Fomos eleitos para legislar
e para fiscalizar a aplicação do dinheiro público. E eis que fazemos
com muita responsabilidade. Quando fiscalizamos o governo do estado,
o governador Flávio Dino, é para que o dinheiro público seja realmente
bem aplicado para a melhoria da qualidade de vida das pessoas. Mas o
meu orgulho exala neste momento porque vejam só esse projeto,
deputado Vinicius Louro, o projeto que apresentamos no primeiro
mandato, na primeira legislatura, foi aprovado e já é lei, a Lei n.º 10.840,
que traz benefícios para as pessoas que têm espectro autista. Essas
pessoas têm um benefício de ir ao estádio, de ir aos shows, a espetáculos,
a locais de diversão, sejam parques de diversões ou parques aquáticos,
e têm a liberalidade da isenção tanto o autista como o responsável pelo
autista, a mãe do autista. Vejam o nosso orgulho em legislar: nós
apresentamos o projeto que teve uma pequena falha na interpretação
por parte das instituições que realizam eventos e espetáculos. Nós,
então, nos reunimos novamente com as mães, com os pais das crianças
que têm autismo e aperfeiçoamos a lei. Vejam, já foi aprovada a Lei n.º
10.840, estamos apresentando agora uma reformulação, uma adaptação,
uma alteração à lei. Foi novamente apreciado pela CCJ, foi apreciado
por todas as comissões, aprovado em todas as comissões e mais uma
vez o Parlamento Estadual tem a oportunidade de agraciar, de beneficiar
as nossas crianças, adolescentes, os nossos jovens que têm espectro
autista. Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado a todos os
deputados e aos quatro projetos aprovados. Eu creio também que esse
outro projeto também será aprovado. Hoje a minha alma se enche de
alegria ao ter cinco projetos aprovados pela Assembleia Legislativa,
pelo Plenário desta Casa, por todos os deputados. Esses projetos vão
à sanção do governador e acreditamos também que, mesmo fazendo
oposição ao governador Flávio, mas ele se sensibilizará e irá sancionar
os projetos que ora foram aprovados no Plenário desta Casa. Que
Deus estenda suas mãos poderosas, que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Projeto de Lei n.º 385/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para
sanção. Projeto de Lei n.º 031, de autoria do Deputado Duarte. Vai
fazer encaminhamento, por 5 minutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, por uma questão de celeridade nas votações, eu vou deixar
para falar sobre projeto ao final, haja vista eu já ter explicado a todos
os parlamentares as razões e os motivos dessas votações. Muito
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Projeto de Lei n.º 031/2019, de autoria do
Deputado Duarte. Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai para sanção. Projeto
de Lei n.º 055/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, (lê). Em
discussão.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Presidente, esse
aí eu apresentei uma emenda, ele precisa publicar.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO

ROBERTO COSTA - Foi apresentada uma emenda do Deputado Dr.
Yglésio, sai da Ordem do Dia e vai ser publicada uma emenda e ficará
para próxima sessão. Projeto de Lei nº 587/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, (lê). O Projeto de Lei nº 587, do Deputado Duarte
depende de parecer. Suspendo a Sessão para que as comissões técnicas
se manifestem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Reaberta a Sessão. Deputado Neto Evangelista.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Senhor
Presidente, o autor do Projeto de Lei que foi aprovado o Requerimento
de Urgência, Deputado Duarte, autor do Projeto nº. 587, (lê). Em
acordo com líder do Governo, Deputado Rafael Leitoa, que vem tratando
a respeito do tema, o Deputado Duarte e o Deputado Rafael entraram
no acordo porque existe a discussão já de um bom tempo que o
Deputado Rafael vem travando na Comissão de Meio Ambiente a
respeito de um Projeto que trata sobre resíduos sólidos, e o Deputado
Duarte em comum acordo com o Deputado Rafael pediu que fosse
retirado de pauta o Projeto apresentado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Duarte.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Senhor
Presidente, conforme já foi falado a pedido do líder do Governo,
Deputado Rafael Leitoa, estou retirando de pauta o Projeto que
estabelece a obrigatoriedade da implantação de logística reversa no
Estado do Maranhão, Projeto de Lei nº. 587. Estou retirando de pauta
para que a gente possa debater melhor esse Projeto, haja vista, ele
também ser o presidente da Comissão de Meio Ambiente, ele gostaria
de analisar melhor essa matéria, não vejo problema nenhum. No entanto,
senhor Presidente, gostaria de levantar uma questão de ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Duarte, V.Exa. está retirando de pauta
provisoriamente?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR –
Provisoriamente. Pedido provisório para que o Deputado Rafael
Leitoa, que tem interesse na matéria, atua na defesa do Meio Ambiente
também, ele possa ter um conhecimento mais profundo, possamos
dialogar em conjunto mesmo porque nós vivemos num período onde o
diálogo é fundamental. Portanto, superado esse item Senhor Presidente,
gostaria de consignar e levantar uma outra questão de ordem, que o
Projeto de Lei da minha autoria nº. 055/2019 que seria votado hoje, o
Deputado Yglésio Moisés apresentou um substitutivo, eu quero aqui
levantar um problema porque de fato esse Projeto foi protocolado lá
pelo mês de março. Discutir com produtores culturais, discutir com a
classe de artistas, discutir com empresários, discutir com o Ministério
Público, com a Promotoria do Meio Ambiente, discutir com
profissionais de todas as áreas, discutir com a ala evangélica desta
Casa, Deputada Mical, Deputado Pastor Cavalcante e o Deputado
Edivaldo e todo esse conjunto é uma conquista para todos nós.
Simplesmente de forma abrupta o Deputado Yglésio apresenta aqui
um substitutivo com uma única assinatura. Nós sabemos, conhecemos
o Regimento e tem que ter quatorze assinaturas. E sobre alegação de
que, no mesmo Regimento prevê que: o líder do Governo, ele poderia
assinar. Na ausência do Deputado Marco Aurélio, Deputado Adelmo,
Deputado Yglésio que é o segundo vice-líder, agindo em causa própria,
ele quer fazer substitutivo. O substitutivo que apresentei contou com
assinatura de dezesseis parlamentares, então, é uma questão assim que
não é razoável, não é justo, não entendo correto. Portanto quero fazer
aqui essa reflexão mesmo porque individualmente de forma solitária
não pode fazer uma alteração que venha melhorar o Projeto, pelo

contrário, vai prejudicar o Projeto e fazer com que os direitos do
cidadão sejam perecíveis.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA – Deputado Duarte, só para informação, a questão
da liderança ela é, das vices lideranças, ela é feita de comum acordo com
o líder, inclusive no seu bloco o líder é o deputado Marco Aurélio, o
primeiro vice-líder é o deputado Adelmo Soares; o segundo vice-líder é
o Dr. Yglésio e o terceiro vice-líder é o deputado Duarte Júnior, é por
indicação do líder, é só para efeito de informação. Em relação à questão
das assinaturas, o Regimento é muito claro, no Artigo 167, que desde
que esteja subescrita por um terço dos deputados ou o líder que
represente esse número. Então no caso o deputado Yglésio ele, na
verdade, está representando, assinou em nome do Bloco Unidos pelo
Maranhão na condição de segundo vice-líder na ausência do líder e do
primeiro vice-líder, que é o deputado Adelmo Soares.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Senhor
Presidente, superada essa questão regimental. O que estou buscando
aqui, eu leio, conheço o Regimento, cumpro as regras do jogo não em
meu favor, em favor do interesse público. Superado essa questão, eu
peço aqui a reflexão para que não venha prejudicar o projeto. Esse
projeto vai beneficiar os produtores culturais. Esse projeto vai gerar
emprego, vai gerar renda, vai gerar desenvolvimento e a forma como
está sendo apresentado, repito, solitariamente, de forma abrupta, vai
prejudicar o interesse desse projeto. Portanto, amanhã, quando for
feita a votação, eu ratificarei o que estou afirmando neste momento
que este substitutivo seja negado e que o projeto, na sua essência, que
é fruto de um movimento social, fruto de inúmeras audiências e reuniões
ele possa ser preservado busque e alcance a sua finalidade.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - A importância do Projeto, Deputado Duarte,
nós já estamos encaminhando inclusive a Emenda do Deputado Yglésio
e a sua Emenda para que vá já à publicação, para que fique já em
condições juntadas ao Projeto e a Comissão já tem as condições de dar
o seu parecer.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Perfeito, isso aí,
acho que é um substitutivo que ele é votado em separado, é só o
Deputado pedir inclusive um destaque da votação. Isso não causa
nenhum prejuízo e eu não entendo o porquê do assoberbamento aí, é
estranho, não é condizente com a democracia e com o Regimento da
Casa

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Concluída essa etapa, esse processo na comissão.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA – Apenas
esse projeto para deliberar, o autor resolveu retirar e aí eu devolvo a V.
Exa.ª

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
ROBERTO COSTA - Em relação ao comunicado, Deputado Neto, que
o senhor tinha colocado aqui na Mesa a respeito da...

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA - Senhor
presidente, eu estava apenas para comunicar que amanhã eu vou fazer
um pronunciamento, mas estava agora com o vice-governador, Carlos
Brandão, o defensor público geral do Estado, doutor Alberto Bastos,
inaugurando o primeiro Núcleo Ecológico e Sustentável da Defensoria
Pública do Brasil, que foi oriundo de uma emenda parlamentar de
nossa autoria, em discussão com a comunidade da região Itaqui-Bacanga.
Fizemos a indicação e hoje foi a inauguração. Estava lotado lá durante
o evento da comunidade, das pessoas da região do Itaqui-Bacanga, que
é um dos maiores núcleos de conglomerados urbanos da nossa cidade
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de São Luís e precisaria, sim, de um núcleo da Defensoria Pública.
Com a nossa emenda parlamentar, hoje a gente pode entregar àquela
população, deputada Andreia, deputada Cleide, uma Defensoria Pública
para que na prática o Estado pague advogados para as pessoas daquela
região que mais precisam. Obrigado.

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

Resumo da Ata da Centésima Quinquagésima Sexta
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. O Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente,
que foi encaminhado à publicação e concedeu a palavra aos (as)
Deputados (as): Wellington do Curso, Mical Damasceno, Vinícius
Louro e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo regimental destinado a este
turno dos trabalhos, o Presidente informou que a inscrição dos
Deputados Fernando Pessoa e Duarte Júnior ficou transferida para a
próxima Sessão e declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em
primeiro turno, regime de prioridade os Projetos de Lei n°s: 534/19, de
autoria do Poder Executivo, que institui a Política Estadual de Prevenção
da Automutilação e do Suicídio no Estado, a ser implementada em
cooperação com a União e os Municípios, com parecer favorável das
Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC), e da Comissão
de Saúde, acatando Emenda e 535/19, também do Poder Executivo, que
altera a Lei nº 10.574, de 30 de março de 2017, que dispõe sobre o não
ajuizamento e a desistência da cobrança judicial da dívida ativa
considerada de pequeno valor, com parecer favorável da CCJC e da
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Sendo
este aprovado e encaminhado ao segundo turno de votação. Em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados e encaminhados à sanção
governamental os Projetos de Lei n°s 133/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que dispõe sobre a criação de Memorial em
homenagem aos policiais e bombeiros militares mortos em razão do
serviço; 136/19, do Deputado Carlinhos Florêncio, anexo Projeto de
Lei nº 156/19, do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre a
regulamentação da cassação da eficácia da inscrição de contribuintes
do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicipal e de Comunicação – ICMS; 353/19, do Deputado
Wendell Lages, que institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor e 355/19, de autoria
do Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a criação do Dia do

Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de março. Ainda em segundo
turno, tramitação ordinária, foram aprovados com Emedas e
encaminhados à redação final, os Projetos de Lei nºs: 138/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a proteção e defesa
dos consumidores de combustível; 272/19, 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 com cobertura do Sistema Único de Saúde –
SUS e 505/19, do Deputado Adelmo Soares, que estabelece diretrizes
sobre a obrigatoriedade da realização de treinamento e apresentação do
plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais do Estado do Maranhão nos casos
que especifica. Em primeira sessão, foi encerrada a primeira discussão
do Projeto de Lei nº 486/19, (Mensagem nº 080/19), que dispõe sobre
o Plano Plurianual para o quadriênio 2020-2023, com parecer favorável
da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer favorável da CCJC,
o Plenário aprovou os Projetos de Lei n° 053/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que institui o Selo Empresa Solidária; 114/19, do
Deputado Wendell Lages, institui no Calendário Oficial de Eventos do
Maranhão, a jornada estadual de jogos adaptados e acessíveis para a
pessoa idosa; 244/19, da Deputada Doutora Helena Duailibe, que
institui a Semana Estadual de Prevenção à Tuberculose; 297/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que altera o artigo 1º da Lei 9.368 de 02
de maio de 2011, que considerou de utilidade pública a Associação
Cultural Bloco Alternativo Banda do Sabyhá, aprovado com
Substitutivo; 393/19, do Deputado Ciro Neto, que institui o Selo da
Produção da Agricultura Familiar no Estado do Maranhão; 412/19, do
Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a Semana Estadual de
Prevenção a Queimaduras. Os Projetos de Lei n° 336/19, da Deputada
Doutora Thaiza Hortegal e 445/19, do Deputado César Pires, foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores. Em seguida o
Presidente submeteu à deliberação do Plenário o Recurso do Deputado
Wellington do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu o
Requerimento nº 735/2019, de sua autoria, ao Secretário de Estado da
Cultura, solicitando informações sobre o processo licitatório que
resultou na contratação de empresa para decoração aérea com
bandeirolas tipo mosaico para ornamentação de logradouros do Estado
do Maranhão durante as festividades juninas que ocorreram em 2019.
O Plenário manteve a decisão da Mesa, contra os votos dos Deputados
Adriano e Wellington do Curso. Na sequência, foi aprovado o
Requerimento nº 737/19, do Deputado Fernando Pessoa, solicitando
regime de urgência para os Projetos de Lei nºs 472, 536 e 600/19, todos
de sua autoria. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o
Requerimento nº 738/19, do Deputado Adriano, solicitando que seja
incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, o Projeto de
Lei nº 388/19, de sua autoria. Na forma regimental, foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária, os Projetos de Resolução
Legislativa nºs 040 e 043/19, do Deputado Professor Marco Aurélio e
os Requerimentos nºs: 739/19, do Deputado Wendell Lages; 740 e 741/
19, do Deputado Adelmo Soares; 742 e 743/19, do Deputado Wellington
do Curso e 744/19, do Deputado Felipe dos Pneus. No primeiro horário
do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Duarte Júnior. No tempo
dos Partidos e Blocos, o Deputado Doutor Yglésio falou pelo Bloco
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão, o Deputado Fernando Pessoa
falou pelo Bloco Parlamentar Solidariedade e o Deputado Vinícius
Louro falou pelo Bloco Parlamentar Democrático. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente
Final, não houve orador inscrito. Nada mais havendo a tratar a Sessão
foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado será
devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís,10 de dezembro de 2019.
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Ata da Centésima Quadragésima Segunda Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia treze de novembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim,
Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo,
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso,
Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adriano, Carlinhos Florêncio, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte
Júnior, Othelino Neto, Paulo Neto, Vinícius Louro, Wendell Lages e
Zé Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do
povo e invocando a proteção de Deus. Na sequência, ouviu-se a leitura
do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente
a seguir: Projeto de Lei nº 558/19, de autoria do Deputado Wellington
do Curso, que altera o inciso IV do artigo 9º da Lei 6.513/95, que
dispõe sobre a idade máxima para ingresso na Polícia Militar e Corpo
de Bombeiros Militares do Estado do Maranhão; Projeto de Resolução
Legislativa nº 155/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Evangélico Senhor
Raimundo Nonato de Oliveira Lopes; Projeto de Resolução Legislativa
nº 156/19, de autoria do Deputado Rildo Amaral, que concede Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a Sra. Tatiane de Oliveira
Fernandes; Projeto de Resolução Legislativa n° 157/19, de autoria do
Deputado Vinícius Louro, que concede a Medalha do Mérito Legislativo
“Manuel Beckman” ao empresário José Gonçalves dos Santos Neto;
Moção nº 049/19, de autoria do Deputado Arnaldo Melo, de Pesar a
família do saudoso Carlos Neto,  Ex-Prefeito e grande líder político de
Grajaú, falecido em 10 de novembro do corrente ano, no município de
Grajaú; Indicação nº 1536/19, de autoria da Deputada Detinha, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
a construção de um Centro Cultural, no local que seria edificada a
rodoviária das vans, no município de Porto Franco; Indicação nº 1537/
19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa ao Secretário de Estado
de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto, solicitando a construção de
uma nova Ponte, no Município de Tuntum/MA, mais precisamente
no bairro Vila Mata; Indicação nº 1538/19, de autoria do Deputado
Pará Figueiredo, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao senhor Jowberth Alves, Secretário de Estado do
Trabalho e Economia Solidária solicitando, em caráter de urgência, a
inclusão no Programa Rua Digna do município de São Vicente Férrer-
MA e Indicação nº 1539/19, de autoria do Deputado Pará Figueiredo,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem
como ao senhor Clayton Noleto, Secretário de Infraestrutura do Estado,
solicitando, em caráter de urgência, a inclusão no Programa Mais Asfalto
do município de São Vicente Férrer- MA.  Concluída a leitura do
expediente pela Primeira Secretária, o Presidente determinou sua
publicação e o encaminhamento das indicações elencadas acima, na
forma do artigo nº 146 do Regimento Interno. Em seguida concedeu a
palavra ao (as) Deputado (as) Zé Gentil, Doutora Helena Duailibe,
Wellington do Curso, Mical Damasceno, Rigo Teles, César Pires, Neto
Evangelista e Fernando Pessoa.  O Deputado Zé Gentil comemorou a
indicação do Complexo Turístico Cultural Mirante da Balaiada, da

cidade de Caxias, ao Prêmio Nacional do Turismo 2019, na categoria
“Aproveitamento do Patrimônio Cultural para o Turismo”, destacando
que o complexo está entre os dez primeiros colocados na premiação
mais importante do Brasil no setor, concedida pelo Governo Federal,
por meio do Ministério do Turismo. A Deputada Doutora Helena
Duailibe falou sobre a importância do Dia Estadual de Combate ao
Feminicídio e convidou os colegas parlamentares a se fazerem presentes
ao ato de mobilização contra o feminicídio, na Praça Nauro Machado.
O Deputado Wellington do Curso cobrou do Secretário de Estado da
Infraestrutura, Clayton Noleto, explicações sobre o reparo da MA-
006. Também falou dos requerimentos de sua autoria ao Governo do
Estado acerca dos atrasos nos pagamentos dos terceirizados, locação
das viaturas da Polícia Militar, aumento das taxas de vistoria do Detran
e requereu a cópia dos contratos e a cópia dos pagamentos das notas
fiscais, dos pagamentos da locação de viatura da Polícia Militar. A
Deputada Mical Damasceno defendeu a atuação do Presidente da
República, Jair Messias Bolsonaro, pronunciando-se contra os ataques
que o presidente tem sofrido e destacou importantes ações do governo
federal. Por fim, ela afirmou que o que mais a motiva a defender o
Presidente da República é seu respeito pela fé cristã, sendo ele a favor
de muitos temas que a Deputada defende no Parlamento Estadual. O
Deputado Rigo Teles  subiu à tribuna para convidar os colegas
Deputados para a 23ª Conferência Nacional dos Legisladores Estaduais
(UNALE), que será realizada em Salvador (BA), nos dias 20, 21 e 22
de novembro, com o tema  “Humanizando as leis em um novo tempo”.
O Deputado César Pires denunciou o que classificou como “cobrança
de taxas abusivas pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran/
MA)” e questionou o governo sobre a destinação dada aos recursos
arrecadados por empresas terceirizadas contratadas pelo órgão. Para o
parlamentar, é necessário que o Ministério Público Estadual atue para
evitar que o governo penalize ainda mais a população para aumentar, a
qualquer custo, a sua arrecadação. O Deputado Neto Evangelista ocupou
a tribuna para registrar a ocorrência do primeiro musical estrelado por
crianças autistas do Maranhão, intitulado “Imenso Brilho Azul: uma
Sinfonia Diferente”, ocorrido no dia 12 de novembro, no Teatro Arthur
Azevedo. Por fim, o Deputado Fernando Pessoa destacou as
inaugurações no município de Arame e Jenipapo dos Vieiras, pelo
Governo do Estado. Falou também sobre uma Indicação de sua autoria
pedindo a construção de uma ponte em Tuntum. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente declarou
aberta a Ordem do Dia, anunciando que a Proposta de Emenda
Constitucional nº 017/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
foi transferida para a próxima Sessão Ordinária a pedido do autor. Em
primeiro turno, tramitação ordinária, foi aprovado o Projeto de Lei nº
489/19, do Deputado Neto Evangelista, que institui o Dia Estadual do
Radialista no âmbito do Estado do Maranhão, com parecer favorável
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Ainda em
primeiro turno, tramitação ordinária, o Plenário aprovou os Projetos
de Resolução Legislativa n°s: 057/18, do Deputado Arnaldo Melo, que
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Médico Oscar Reynaldo
Molina Benitez; 096/19, da Deputada Mical Damasceno, que concede
o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor João Vicente de Macedo
Claudino e 122/19, de autoria do Deputado Adriano, que concede o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor José Antônio André Viegas,
todos com pareceres favoráveis da CCJC. Os Projetos de Lei n°s: 238
e 192/2019, do Deputado Wendell Lages e o Projeto de Resolução
Legislativa nº 063/19, do Deputado Duarte Júnior, foram transferidos
devido ausência dos respectivos autores. Em único turno, foram
aprovadas as Moções de Louvor nºs: 039/19, da Deputada Doutora
Helena Duailibe, a Sua Santidade o Papa Francisco através do Arcebispo
Metropolitano de São Luís do Maranhão Dom José Belisário da Silva,
pela canonização da Irmã Dulce; 040/19, de mesma autoria, por meio
do Arcebispo Metropolitano de São Luís, Dom José Belisário da Silva,
à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB, pela canonização
da Irmã Dulce; 041/19, ainda da Deputada Doutora Helena Duailibe,
ao Arcebispo Metropolitano de São Luís, pela canonização da Irmã
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Dulce, todas com pareceres favoráveis da CCJC. Na sequência, o
Plenário aprovou os Requerimentos n°s: 660/19, do Deputado
Fernando Pessoa, encaminhando Mensagem de Congratulações à  atleta
de Barra do Corda, Neyeme Victória, da equipe São Paulo/ Barueri de
vôlei feminino, pela vitória no campeonato paulista; 662 a 669/19,
todos de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja enviado
votos de congratulações à população dos Municípios de Jatobá, Santa
Filomena, Trizidela do Vale, Senador Alexandre Costa, São José dos
Basílios, Fernando Falcão, Capinzal do Norte e São João do Sóter,
pela passagem de seus respectivos aniversários comemorados no mês
de junho. Por fim, foram submetidos à deliberação da Mesa e indeferidos
os Requerimentos n°s: 645/19, do Deputado Doutor Yglésio, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo, solicitando informações a respeito dos serviços de coleta de
lixo nas residências ludovicenses; 646/19, do referido Deputado, ao
Secretário Municipal de Educação, Senhor Moacir Feitosa, para que
informe o número de escolas do ensino fundamental e creches com
suas localizações, assim como a relação de escolas comunitárias e seus
endereços; 647 e 656/19, ambos do Deputado Doutor Yglésio, ao
Secretário Municipal de Saúde, Senhor Lula Filho, que informe a
quantidade de profissionais médicos e suas especialidades, enfermeiros,
técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, fisioterapeutas,
terapeutas ocupacionais e farmacêuticos efetivos e contratados pela
prefeitura de São Luís, solicitando ainda, informações sobre a quantidade
de postos de saúde com suas localizações, assim como a relação de
hospitais com seus leitos e especialidades; 648/19, ainda do Deputado
Doutor Yglésio, a Diretora Geral do Departamento Estadual de Trânsito
do Maranhão - Detran, Senhora Larissa Abdalla, solicitando que informe
a quantidade de veículos que circulam na capital maranhense, assim
como a quantidade de pessoas habilitadas; 649 e 650/19, também do
Deputado Doutor Yglésio, ao Secretário Municipal de Urbanismo e
Habitação, Senhor Madison Leonardo Silva, solicitando que informe a
quantidade de pessoas cadastradas no comércio informal de São Luís,
incluindo seus locais de atuação, solicitando ainda que informe a
quantidade de imóveis entregues no “Programa Minha Casa, Minha
vida” do Governo Federal em convênio com a Prefeitura de São Luís.
Também foi indeferido o Requerimento nº 661/19, do Deputado
Wellington do Curso, a Diretora Geral do Departamento Estadual de
Trânsito, Senhora Larissa Abdalla Britto, solicitando informações sobre
o procedimento de vistoria de veículos automotores. O autor recorreu
ao Plenário da decisão da Mesa e este Requerimento foi incluído na
Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária. Na sequência, foi deferido
o Requerimento n° 670/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
solicitando que seja justificada sua ausência na Sessão Plenária realizada
no dia 04 de novembro do ano em curso, em razão da sua participação
no Talk Show Econscientizar, na abertura da Semana Acadêmica da
Uema. Na forma regimental foram incluídos na Ordem do Dia da próxima
Sessão Ordinária os Requerimentos nºs: 660/2019, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa; 661/2019, de autoria do Deputado
Wellington do Curso; 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668 e 669/2019,
todos de autoria do Deputado Ciro Neto e 670/2019, de autoria do
Deputado Duarte Júnior. No primeiro horário do Grande Expediente,
o Deputado Roberto Costa defendeu as ações de combate à violência
contra a mulher promovidas pelo Governo do Estado. No tempo dos
Partidos e Blocos, o Deputado César Pires falando pelo Bloco
Parlamentar de Oposição, questionou o Governo do Estado acerca dos
dados divulgados pelo IBGE, atestando o aumento da pobreza no
Maranhão. O Deputado apresentou os números da pesquisa e
confrontou-os com o discurso do Governador, que contrariam a
realidade apresentada pelo Instituto. As demais agremiações declinaram
do tempo a elas destinado.  No Expediente Final não houve oradores
inscritos. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada
a presente Ata, que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
13 de novembro de 2019. Deputado Glalbert Cutrim - Presidente em

exercício. Deputado Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

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

Presidente, em exercício, Senhora Deputada Doutora Cleide
Coutinho

Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins
Rezende

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo
Holanda.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Antônio
Pereira, Arnaldo Melo, Daniella Tema, Detinha, Doutor Leonardo Sá,
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fernando Pessoa, Hélio Soares, Mical Damasceno, Neto
Evangelista, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rigo Teles,
Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Gentil.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Adriano, Ariston,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutora Helena Duailibe,
Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Felipe dos
Pneus, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto,
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wendell Lages, Zé Inácio
Lula e Zito Rolim. Em nome de povo e invocando a proteção de Deus,
a Presidente declarou aberta a Sessão, determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente:
Mensagem nº 099/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhando
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria do Deputado
Rildo Amaral, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual da Saúde
do Professor e dá outras providências; Mensagem nº 103/19, de autoria
do Poder Executivo, encaminhando Veto Integral ao Projeto de Lei nº
229/19, de autoria da Deputada Daniella Tema, que  visa assegurar as
doulas o direito de acompanhar as parturientes, quando por estas
solicitadas, durante o período de trabalho de parto, parto e pós-parto
imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimento
hospitalares congêneres da rede pública e privada do estado do
Maranhão; Projeto de Lei n° 559/19, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, que modifica a redação do art. 1º e do inciso VII do art.  4º e
acrescenta inciso VIII ao art. 3º à Lei nº 10.411; de 30 de dezembro de
2015; Projeto de Lei nº 560/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
que altera a Lei Estadual 10.417 de 2016, possibilitando que recursos
do Fundo Estadual de Direitos Difusos sejam direcionados às
instituições filantrópicas que atendam pacientes do SUS; Projeto de
Lei nº 561/19, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que estabelece
Diretrizes para a coleta e destinação final pelos fabricantes de bebidas
em embalagens de vidro e dá outras providências; Projeto de Lei nº
562/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que dispõe sobre a
inclusão do símbolo do Transtorno do Espectro Autista na cédula de
identidade expedida pela Secretaria de Estado e Segurança Pública;
Projeto de Resolução Legislativa nº 158/19, de autoria do Deputado
Ariston e coautoria dos Deputados Antônio Pereira e Zito Rolim, que
concede a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor
Edilson Baldez das Neves; Projeto de Resolução Legislativa nº 159/19,
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que concede a Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman a professora Maria do Socorro
Campos Naufel; Moção nº 050/19, de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, de aplausos ao Professor Doutor José de Ribamar Sá Silva,
pela promoção para a classe de Professor Titular do Departamento de
Economia da Universidade Federal do Maranhão, na carreira de
Magistério Superior; Moção nº 051/19, de autoria do Deputado Zé
Inácio Lula, de repúdio ao Governo Federal contra a privatização dos
Correios, Eletrobrás, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BASA, Banco
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do Nordeste, BNDES e Petrobrás que constituem uma das mais antigas
e importantes empresas estatais do país; Requerimento nº 644/19, de
autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, para que seja
encaminhada Mensagem de Congratulações e Aplausos a AMASP -
Associação Maranhense de Supermercados, por meio de seu Presidente,
Senhor Antônio Iris, em alusão ao “Dia Nacional dos Supermercados”,
comemorado em 12 de novembro; Requerimento nº 672/19, de autoria
do Deputado Adriano, recorrendo da decisão da Mesa, na votação do
parecer n° 719/2019 e n° 724 / 2019 oriundo da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, contrário aos Projetos de Lei Ordinária
n° 476/2019 e n° 493/2019 de sua autoria; Requerimento nº 673/19, de
autoria do Deputado Fernando Pessoa, solicitando a retirada de
tramitação o Projeto de Lei Ordinária nº 456/2019, de sua autoria;
Requerimento nº 674/19, de autoria do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando a retirada de tramitação do Projeto de Lei Ordinária nº 402/
2019, de sua autoria; Indicação nº 1540/19, de autoria do Deputado
Doutor Yglésio, ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio
Dino, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula,
solicitando a adoção do programa “Fila Única do SUS” em âmbito
estadual; Indicação nº 1541/19, de autoria da Deputada Mical
Damasceno, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto,
solicitando que a estrada que liga o povoado Santeiro (Viana) à cidade
de Pedro do Rosário seja reconhecida como Rodovia do Estado do
Maranhão / MA; Indicação nº 1542/19, de autoria do Deputado
Fernando Pessoa, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando a elaboração de estudos e adoção de providências que
viabilizem a transformação do Anteprojeto de Lei em anexo em projeto
de Lei; Indicação nº 1543/19, de autoria do Deputado Hélio Soares ao
Secretário de Estado da Agricultura Familiar, Senhor Júlio César
Mendonça, solicitando que seja incluida no Programa “Água Doce”, a
comunidade de Botequim, no municipio de Turiaçu; Indicação nº 1544/
19, de autoria do Deputado Hélio Soares, à Secretária de Estado da
Agricultura, Senhora Fabiana Vilar, solicitando a recuperação da base
de concreto que sustenta a caixa d’água do sistema de abastecimento
residencial/rural da comunidade de Botequim no município de Turiaçu
e Indicação nº 1545/19, de autoria do Deputado Hélio Soares, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura,  Senhor Clayton Noleto,
solicitando providências a recuperação da base de concreto que sustenta
a caixa d’água do sistema de abastecimento residencial da comunidade
botequim, no município de Turiaçu. Concluída a leitura do expediente
pela Primeira Secretária, a Presidente determinou sua publicação e o
encaminhamento das indicações elencadas acima, na forma do artigo nº
146 do Regimento Interno. Em seguida, concedeu a palavra ao (as)
Deputado (as): Adelmo Soares, Daniella Tema, Vinícius Louro, Hélio
Soares, Wellington do Curso.  O Deputado Adelmo Soares falou sobre
o PROCAF, Programa de Compras da Agricultura Familiar, criado
enquanto esteve à frente dessa pasta no Estado.  Chamou atenção para
a proposição que tramita no Senado, de autoria do Senador Izalci
Lucas, do PSDB do Distrito Federal, que altera a Lei nº 11.947,
conhecida como a Lei do PNAE - Programa Nacional de Alimentação
Escolar, e afeta a produção da agricultura familiar, porque desobriga os
municípios e o Estado a comprarem pelo menos 30% dos produtos da
agricultura familiar, como acontece atualmente, deixando os agricultores
sem esse viés de comercialização. Segundo o Deputado, o Projeto de
Lei vai abolir políticas eficazes que garantem o crescimento da
agricultura familiar no Brasil em médio e longe prazo. A Deputada
Daniella Tema parabenizou o Prefeito Edivaldo Holanda pelo trabalho
de revitalização das ruas de São Luís e o Deputado Othelino Neto pela
realização do seminário “Maranhão discutindo o Brasil”. A Deputada
também se manifestou contra a alteração das regras do PROCAF e
enumerou as inaugurações de obras em Pedreiras, Trizidela do Vale,
São Luiz Gonzaga e outros municípios maranhenses. O Deputado
Vinícius Louro registrou as festividades de aniversário da cidade de
Lago dos Rodrigues, no último fim de semana. O Deputado Hélio
Soares criticou a extinção do seguro obrigatório por Danos Pessoais

Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT),
medida tomada pelo presidente Bolsonaro, por meio de uma Medida
Provisória. Segundo o parlamentar, a extinção vai prejudicar,
principalmente, as famílias de pessoas acidentadas. O Deputado
Wellington do Curso apresentou os dados do IBGE que apontam o
aumento da extrema pobreza no Maranhão de 16,9% para 19,9% e se
pronunciou contra o aumento de impostos e as políticas do Governo
de Flávio Dino que, segundo o Deputado, beneficiam os mais ricos e
prejudicam os trabalhadores maranhenses. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, a Presidente declarou aberta a Ordem
do Dia, anunciando que não havia “quórum” regimental para apreciar a
matéria constante na Ordem do Dia, que foi transferida para a próxima
Sessão Ordinária, na qual também foram incluídos os Requerimentos
nºs: 644/2019, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe; 672/
2019, de autoria do Deputado Adriano; 673 e 674/2019, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, na forma regimental. No primeiro horário
do Grande Expediente, o Deputado Vinícius Louro usou a tribuna
para registrar as festividades de aniversário da cidade de Lago dos
Rodrigues, no último fim de semana e  destacou a visita do Deputado
Federal Josimar Maranhãozinho e da Deputada Detinha à região do
Médio Mearim, onde eles se reuniram com ex-prefeito de Pedreiras,
Raimundo Louro, o prefeito de Conceição do Lago Açu, Alexandre
Lavepel e o presidente da Câmara e pré-candidato a prefeito de Poção
de Pedras, Valney Gomes. No tempo dos Partidos e Blocos, a Deputada
Mical Damasceno falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão,
o Deputado Rigo Teles falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição e o
Deputado Rildo Amaral pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. A
Deputada Mical Damasceno relatou  os problemas enfrentados pela
população do município de Viana, destacando que o município sofre
com uma sequência de más administrações, ressaltando a necessidade
de um representante jovem, preparado e com ideias novas para
promover o desenvolvimento local. Na ocasião, a Deputada anunciou
o nome do seu filho, o empresário Renan Damasceno, como pré-
candidato à prefeitura de Viana. O Deputado Rigo Teles subiu à tribuna
para denunciar o que classificou como descaso do poder público
municipal de Barra do Corda em relação ao futebol amador. Segundo o
parlamentar, o time do Cordino Sub-23 jogou com o São Mateus, na
quarta-feira, de portões fechados por falta de um laudo que atestasse
a segurança do Estádio Leandrão. Por fim, o Deputado Rildo Amaral
denunciou o estrangulamento sistemático do trânsito na BR-010,
perfazendo setenta e sete quilômetros de congestionamento na área
urbana da cidade de Imperatriz, tornando o trânsito caótico. As demais
agremiações declinaram do tempo a elas destinado.  No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrado o presente Resumo, que lido e aprovado
será devidamente assinado. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 18 de novembro de 2019. Deputada
Doutora Cleide Coutinho - Presidente em exercício. Deputada Andreia
Martins Rezende - Primeira Secretária. Deputado Edivaldo Holanda -
Segundo Secretário em exercício.

SESSÃO SOLENE REALIZADA NO DIA 06 DE
DEZEMBRO DE 2019 ÀS 11h30.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Em nome do povo e invocando a proteção e Deus, declaro
aberta a Sessão solene convocada para a entrega do Título de Cidadão
Maranhense e a Medalha Manuel Beckman ao Senhor João Vicente de
Macedo Claudino, concedidos por meio das Resoluções Legislativas
nº 1001/2019 e nº 985/2019, oriundas dos Projetos de Resoluções
Legislativas nº 096/2019 e nº 097/2019, de autoria da Deputada Mical
Damasceno. Convido para compor a Mesa: o Senhor Flávio Dino,
Governador do Maranhão; Senhor Wellington Dias, Governador do
Piauí; Senhor João Vicente de Macedo Claudino, homenageado desta
Sessão Solene; Senhor Elmano Férrer, Senador do Estado do Piauí;
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Senhor Deputado Federal Fábio Abreu, Secretário de Estado da
Segurança Pública do Piauí; Senhor Gil Cutrim, Deputado Federal do
Maranhão; Senhora Janaína Marques, Deputada Estadual do Piauí;
Senhor Venício do Ó, Prefeito do município de Pimenteiras, do estado
do Piauí, este último representando todos prefeitos presentes a esta
Sessão Solene. Convidamos a todos a se postarem em posição de
respeito para ouvirmos o Hino Maranhense, interpretado pela cantora
Drika Pinheiro e banda. Concedo a palavra a Deputada Mical
Damasceno, autora das proposições. Enquanto a Deputada se dirige a
tribuna registro as presenças do Senhor Deputado estadual Fábio Novo,
Secretário de Estado da Cultura, do Piauí; Senhor Tomé Portela, Prefeito
do município de Aroazes, Estado do Piauí; Senhor Jullyvan Mendes,
Prefeito de Beneditinos, também do Piauí; Senhor Ubiratan Segundo,
Prefeito de Wall Ferraz, do Piauí; Senhor Hamilton Rodrigues, Prefeito
de Floresta, também do Piauí; Senhor Barroso Neto, Prefeito de Santa
Cruz, do Piauí; Senhor Durval Lacerda, Superintendente de
Infraestrutura do Estado do Piauí; Senhor Mauro Tapety, ex-Deputado
do Estado do Piauí; Senhor Enos Ferreira, Secretário de Estado de
Relações Institucionais do Maranhão; Senhora Emilce Campos,
Presidente estadual do PTB Mulher; Senhor Pedro Fernandes, ex-
deputado federal.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO – A
Deus seja a Glória. Senhores Deputados e Deputadas. Servidores desta
Casa, galeria, imprensa, telespectadores da TV Assembleia, bom dia a
todos na bendita e gloriosa Paz do Senhor. Eu quero aqui de antemão,
louvar a Deus e agradecer pela presença e apoio de todas as autoridades
aqui presentes. Aproveito para fazer menção ao nome do meu querido
pai, pastor Pedro Aldir Damasceno, instrumento de Deus para que eu
estivesse aqui. Meu querido amigo e Presidente Othelino Neto, eu te
agradeço pelo apoio, pela força que tem me dado aqui nesta Casa,
também dos nossos colegas parlamentares que contribuíram para que
este momento acontecesse de forma unânime. Ao nobre Governador
Flávio Dino, Governador do Maranhão, de todos nós. Nobre
Governador do Estado do Piauí Wellington Dias, nobres secretários de
estado, meus amigos deputados e deputadas que eu já falei sobre a
questão de apoio aos nossos projetos. Quero aqui também
cumprimentar o senhor João Vicente de Macedo Claudino que será
homenageado nesta Casa. O Senhor Elmano Férrer, Senador do Estado
do Piauí. Senhor Deputado Federal Fábio Abreu, Secretário de Estado
de Segurança Pública do Piauí. Senhor Gil Cutrim, Deputado Federal
do nosso Estado. A Senhora Janaína, minha amiga, a quem tenho respeito
e carinho desde a primeira vez em que nós nos encontramos ali em
Brasília. Receba as voas vindas aqui nesta Casa, sinta-se à vontade. Ao
senhor Venício do Ó, prefeito do município de Pimenteiras no Piauí,
representando aqui também todos os prefeitos do Piauí. Eu quero aqui
iniciar as minhas palavras, nesta manhã, como é de costume, dizendo o
quanto é maravilhoso servir ao nosso Deus que é bom, justo e poderoso.
Com ele podemos superar obstáculos inimagináveis. Hoje estou aqui,
meu governador, porque tinha a promessa do Senhor que me prometeu
que me levaria a lugares inimagináveis, e hoje eu estou aqui para
testemunhar que Deus é fiel em sua palavra. Com Ele podemos superar
obstáculos. Este mandato é fruto da perfeita vontade de Deus e por
causa disso estamos neste dia tão alegre, um dia de honraria ao nosso
amigo João Vicente Claudino. Meus amigos, desculpa o nervosismo,
eu não esperava que houvesse tantas pessoas ilustres aqui neste
momento. Eu quero agradecer a Deus, porque é um dia especial ao
aproximar pessoas. Digo isso porque Ele coloca em nossas vidas amigos
que vêm como luzes no caminho para fazermos conexões divinas. Eu
quero reconhecer publicamente e fazer menção aos meus queridos
irmãos em Cristo que estão aqui, Ernesto Melo e Rogério França.
Também a todo o nosso gabinete, na pessoa do nosso pastor Carlos
Garcez, os quais nos ajudaram para que hoje estivéssemos aqui neste
dia memorável. Então, a história de vida de João Vicente Claudino
nasceu no dia 09 de fevereiro de 1963, na cidade de Cajazeiras, Paraíba.
Filho de João Claudino Fernandes e Maria Socorro de Macedo Claudino,

é casado com Josilene Claudino e pai de cinco filhos. Hoje, João Vicente
Claudino, mais conhecido como JVC, é proprietário da Socimol S.A.
Ainda muito jovem, João Vicente Claudino assumiu importantes
funções no grupo Claudino e a experiência trouxe a confirmação de sua
competência profissional, sua preocupação com o desenvolvimento
do estado do Piauí e levou a ocupar outros cargos, inclusive no primeiro
escalão do Governo do Piauí como Secretário Estadual da Indústria,
Comércio, Ciência, Tecnologia e Turismo. Atuou também junto às
entidades representativas das categorias industriais e logística do estado.
Nas eleições de 2006, ele foi eleito pelo partido PTB como Senador da
República com a votação de mais de 900 mil votos, algo até então
nunca antes visto no estado do Piauí. As pessoas não imaginam o
quanto foi trabalhoso chegar até aqui, uma trajetória de reconhecidos
êxitos de João Vicente Claudino e cujo os bastidores são desconhecidos
por muitos. Vejo o sacrifício, a luta, a abnegação de seu pai, que é uma
fonte de inspiração aos nossos empreendedores, pois são mais de 60
anos de histórias, apenas no Armazém Paraíba. E por falar em você,
meu amigo, João Vicente, a quem tenho a honra de homenagear, é
preciso dizer que a história da família Claudino se confunde com a
própria história do Maranhão. Digo isso porque em nosso estado há
um jargão que diz que das 217 cidades daqui sempre haverá Coca-Cola,
uma Assembleia de Deus e um Armazém Paraíba. O Paraíba realmente
chega a todos os lugares. O legado Paraíba ultrapassou o rio Parnaíba,
aliás, o Parnaíba não nos separa, mas nos une. Meu dileto amigo Senador
João Vicente Claudino, a comenda Manuel Beckman, a mais alta honraria
do Legislativo Maranhense e título de Cidadão Maranhense que recebes,
são sinônimos de gratidão do povo maranhense pelos seus préstimos
em busca de um Maranhão que tanto sonhamos. A palavra de Deus nos
diz, em Provérbios 2 e 7, ele fala: “Ele reserva a sensatez para o justo,
com o escudo protege quem anda com honestidade”. Eu peço ao Senhor
que o conserve um homem íntegro e que cada dia lute pelo bem-estar
do nosso povo sofrido que busca dias melhores. Sei que você tem
novos projetos, o PTB, que é o nosso partido conta contigo para um
Nordeste mais justo e um Brasil melhor. Receba a gratidão do povo
que há 61 anos recebeu na linda cidade de Bacabal, no nosso querido
Maranhão, o primeiro empreendimento de sua família, o sonho de seu
João, seu amado pai, deu certo, era apenas um armazém e recebeu o
nome de Paraíba, mas que se tornou um patrimônio do povo nordestino.
Vamos trabalhar por dias melhores por esta terra que acolheu o Armazém
Paraíba de braços abertos, como diz o slogan do seu grupo: “Por você
faríamos tudo outra vez”. Estaremos sempre juntos nesta luta. E eu
quero aqui dizer assim de coração, os dois dias que eu passei contigo,
porque ele sabendo já da homenagem que nós íamos fazer, mandou me
buscar aqui no Maranhão e nós fomos lá, passamos dois dias,
Governador, e que daí deu para entender a forma carinhosa que o povo
piauiense tem ao nosso nobre amigo JVC. Hoje esta homenagem que a
Casa reconhece, JVC, não é por ter conquistado o patrimônio como
tem a sua família, não. Mas o que o trouxe aqui foi a sua simplicidade.
Quantos empresários de sucesso que têm, mas nós não reconhecemos
por nenhum serviço prestado, por não ser pessoas humildes, por não
ajudar o povo e você tem esse reconhecimento. Que Deus possa
continuar te sustentando e que cada dia mais as suas forças sejam
renovadas em Cristo Jesus. Está bom? E eu não poderia deixar, pois
me sensibilizou bastante, porque o nosso Presidente Nacional do PTB,
o Senhor Roberto Jefferson, estaria aqui presente, mas por ironia do
destino não pôde vir, mas eu quero ler a cartinha, eu senti o desejo de
ler essa carta para ti e para o povo maranhense escutar. Estimada
amiga e companheira Mical Damasceno, eu quero agradecê-la pela
gentileza do convite para participar da Sessão Solene de entrega do
Título de Cidadão Maranhense e da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman, a mais importante honraria concedida pela
Assembleia Legislativa do Maranhão ao empresário, ex-senador e
presidente do PTB do Piauí, João Vicente Claudino, meu amigo e
fraterno companheiro de Partido. Ressalto que, infelizmente, por motivo
de saúde não poderei comparecer a referida solenidade, porém, nesta
carta, amiga, aos companheiros petebistas, aos deputados do
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Parlamento maranhense faço questão de registrar e parabenizar sua
grandiosa iniciativa em conferir a João Vicente Claudino essas
homenagens, seja como empreendedor, seja como político. João Vicente
Claudino sempre trabalhou pelo desenvolvimento social e econômico
do Brasil, em especial da região Nordeste. Além disso é uma pessoa
agregadora, capacitada, empenhada, reformista de ideias e de
palavras, é multiplicador da cidadania. Portanto, além de João Vicente
Claudino enobrecer e fortalecer a imagem do Partido Trabalhista
Brasileiro em âmbito estadual, regional e nacional, seus feitos ímpares,
seus valores e sua hombridade o creditam e o qualificam a receber
essas significativas condecorações. Mical Damasceno e João Vicente
Claudino, muito obrigado por engrandecer a política, o PTB e o Brasil
com as iniciativas profícuas de vocês. Conto com o apoio, o trabalho
e a dedicação e os princípios de vocês para fortalecerem cada vez
mais o nosso Partido para que assim possamos construir um país
justo e digno. Essas são as palavras de Roberto Jefferson e eu encerro
as minhas palavras.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Registro a presença do artista e ex-vereador de Teresina, João
Cláudio Moreno, do Senhor Sampaio, empresário de Codó, seja bem-
vindo, e do senhor Raimundo Nonato Silva, Nonato Chocolate,
secretário municipal de Relações Parlamentares de São Luís. Registro
ainda as presenças, no plenário, dos Deputados Glalbert Cutrim, Rafael
Leitoa, Wellington do Curso, Zito Rolim, Felipe dos Pneus, Daniella
Tema, Antônio Pereira e Wendell Lages. Convido a Deputada Mical
Damasceno para fazer a entrega do Título de Cidadão Maranhense e,
em seguida, fará a entrega da medalha ao Senhor João Vicente de Macedo
Claudino. Concedo a palavra ao Senhor João Vicente de Macedo
Claudino. Concedo a palavra ao Senhor João Vicente de Macedo
Claudino, homenageado nesta Sessão Solene.

O SENHOR HOMENAGEADO JOÃO VICENTE DE
MACEDO CLAUDINO – Bom dia a todos aqui presentes, eu queria
cumprimentar o Presidente da Assembleia, o Deputado Othelino;
cumprimentar o Governador do Maranhão, o Governador Flávio Dino;
Governador do Piauí, Wellington Dias; Senador do nosso querido Piauí,
Senador Elmano Férrer, nosso “vein”, como é chamado lá, Governador.
Cumprimentar o Deputado Federal, Gil Cutrim, pelo Maranhão;
Deputado Federal e Secretário de Segurança do Piauí e pré-candidato a
Prefeito de Teresina, aqui nós temos dois pré-candidatos, e inclusive
que são pré-candidatos e os dois são Fábio, Fábio Abreu. Deputada
Estadual do Piauí, Janaína Marques; Deputado Estadual do Piauí,
Nerim; Deputado Mauro Tapety. Quero cumprimentar todos os
Deputados Estaduais e Deputadas do Maranhão, cumprimentando a
Deputada Mical Damasceno. Cumprimentar o Prefeito de Pimenteiras,
Venício do Ó; Prefeito de Santa Cruz, Barroso; o Prefeito de Aroazes,
Tomé Portela; Prefeito Jullyvan, de Beneditinos; o Prefeito Milton, de
Floresta, que representa municípios do nosso Piauí; o Coordenador da
Luz para Todos, no estado, Paulo Roberto; cumprimentar a minha
família aqui presente, a minha querida esposa Joselene; a minha irmã
Cláudia; o meu cunhado Marcolino; meus primos aqui, Zé Antônio,
Rita e o Mateus e o Lucas; cumprimentar o Deputado Fábio Novo,
querido amigo; cumprimentar amigos que também fizeram a história
do Armazém Paraíba, hoje parceiros nossos. Eu não poderia deixar de
cumprimentá-los e registrar a presença, o Alves e toda a sua família, da
Renovar, o Sampaio, o Edvar Silva Sales, está aqui presente também
parceiro, o Ivan, todos que constroem a história, governador, de
trabalho, de prosperidade e desenvolvimento do Maranhão. Queria,
ainda, cumprimentar algumas lideranças de Cristino Castro, de Alvorada,
da cidade de Wall Ferraz, abraçar o meu amigo Pedro Fernandes, amigo
de tanto tempo, dos oito anos que passei no Senado, abraçar de uma
maneira extremamente alegre, para mim foi uma surpresa imensa porque
não é muito afeito estar nessas solenidades, mas para mim o maior
artista do Piauí, talvez divida a história do Piauí, ele e Torquato Neto,
que é o grande artista piauiense, o orgulho, João Cláudio Moreno. Mas

esta manhã para mim é uma manhã diferente, Deputada Mical, eu não
sou de fazer discurso escrito, quem me conhece lá, a senhora caminhou
comigo dois dias em Teresina. Mas hoje eu acordei cedo, deixei a janela
do quarto do hotel aberta e o sol entrou iluminando e acordei ainda
mais cedo do que acordo todo dia, à 05h30 da manhã. Eu comecei a
escrever o que eu poderia falar em uma manhã como hoje, que me torno
maranhense e recebo a comenda do mérito Manuel Beckman. Eu vim
lembrar das nossas origens. Porque as nossas origens, apesar de meu
pai ter nascido no Rio Grande do Norte, muita gente pensa que é
Paraibano, minha mãe no Ceará, eu e mais dois irmãos na Paraíba, os
outros dois no Piauí, quer dizer, 04 Estados do Nordeste em uma
família só, mas foi nas terras do Maranhão que ancoramos nossos
sonhos. E aqui foi o nascedouro, nosso berço de trabalho e de construção
de uma nova história. Um paraibano, que meu pai quando fala, quando
se falava do Maranhão na Paraíba, nos anos 50... que nasceu no Cariri
do Ceará, é como o beduíno que anda no deserto e vê naquelas terras o
oásis das possibilidades, de oportunidades. E enfrentando desafios,
não é fácil como hoje, mas sair da Paraíba para o Maranhão eram dias,
semanas. Quando veio na década de 50, ainda com a sociedade com
meu tio Valdecy Claudino, instalar aqui no Maranhão, lá em Bacabal,
uma concessionária da Willys que eles tinham conseguido. Mas o
Sampaio sabe muito bem, o Alves, ele dizia: “olha, o negócio que a
gente não sabe, a gente não tem como comprar. O preço para vender já
vem feito, é melhor a gente mudar de ramo e procurar fazer aquilo que
a gente vai buscar trabalhar e construir a muitas mãos”. E aí nasceu o
Armazém Paraíba, em Bacabal. Depois, em 1961, eu quero fazer essa
cronologia ao casamento de seu João com a dona Socorro. A dona
Socorro era uma tabeliã de cartório, em Lavras da Mangabeira, na
época ela abdicou do cartório, abriu mão do cartório para casar com um
mascate, casar com um mascate que era meu pai. E na época, governador
Wellington, o juiz da cidade de Lavras da Mangabeira era Dr. Herbert
de Marathaoan, pai do deputado estadual Homero Castelo Branco, do
Piauí. E ele chegou para minha mãe e disse: “a senhora está ficando
doida. Ninguém troca um cartório por um casamento”. E ela trocou o
cartório pelo casamento. Foi morar em Cajazeiras, lá eu, a Cláudia e o
Júnior nascemos, meu pai morando mais no Maranhão do que no
Piauí, passamos 05 anos na Paraíba, em 1968 nos transferimos para o
Piauí. Já de 10 anos no Maranhão, de mais de 12 anos no Maranhão
nas suas andanças e vendo no Piauí justamente um elo que podia
aprofundar e ligar esses laços que unem o Piauí e o Maranhão. Como
veio lá de Conselheiro Saraiva, quando fundou Teresina, que via na
capital um grande ponto de equidistância para todas as cidades do
Norte e do Nordeste, ele também incorporou esse mesmo sentimento.
E a minha vida, depois que nos mudamos para Teresina, meu amigo
Deusval, subsecretário de Infraestrutura do estado do Piauí, as minhas
férias eram de trabalho. Meu pai viajava pelas lojas do Maranhão a
trabalho e normalmente levava a família. Então, as minhas férias eram
em Bacabal, as minhas férias eram em Zé Doca quando ainda era
município de Monção, onde tínhamos uma fazenda e loja. Crescendo,
10 anos, 11 anos, somente no meio do ano, em Pinheiros, em Zé Doca,
Pedro Fernandes, entrando na mata com os vaqueiros, eu gostava muito
de passar cinco dias, uma semana com os vaqueiros na fazenda ferrando
o gado e caminhando com eles. Às vezes chovia, às vezes a gente tinha
até que chuçar o gado todo porque o ferro não pegava direito, ele
descascava. Nas lojas nossas, as festas de inauguração, a minha
adolescência foi em cada lugar. A Alves é testemunha, e tantos outros.
O nosso dia a dia foi esse. Depois me formei fora do Piauí, voltei e me
tornei diretor do grupo. Daí percorri o Maranhão. Eu sei que hoje são
217 municípios do Piauí, que tem sete municípios a mais. Eu acredito,
não dos criados de 96 para cá, mas pela grande maioria dos municípios
do Maranhão, mais de 60% deles eu andei, abrimos lojas, abrimos
pontos de venda, geramos emprego, geramos trabalho. Hoje o Armazém
Paraíba, como a Deputada Mical, eu pensei até que não era Coca-Cola,
era o guaraná Jesus, cola-jesus, alguma coisa assim, mas estava em
todos os municípios do Maranhão, que também acho que é da Coca-
Cola. Então esse foi o meu berço de aprender, de ouvir, de sentir o
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povo do Maranhão e amadurecer como cidadão e como pessoa. Um
segundo ponto que eu coloco nessa homenagem é que eu tive na minha
vida, a Cláudia principalmente, uma bênção de Deus porque eu tive
duas mães na minha vida: a minha mãe natural que eu falei, a dona
Socorro, que é do Ceará, e uma mãe maranhense que foi um anjo. Desde
cedo, minha mãe, quando casou, do interior da Paraíba, minha avó,
dona Alaíde, com dez filhos, bem próximo, Elmano conhece bem, e ela
tendo feito o Colégio de Freira ali em Crato, nasceu o primeiro filho,
João Vicente, depois a Cláudia, e mamãe precisava de uma pessoa que
ajudasse na criação dos filhos, e as freiras de lá, disseram assim: Socorro,
nós vamos encaminhar uma moça, uma moça que mora conosco aqui
no Convento, e vai lhe ajudar muito, e veio a Bernardina, aqui de
Pinheiro, no Maranhão, ela se tornou para mim e para meus irmãos, a
segunda mãe, nunca vi na minha vida um espírito tão elevado, uma
alma tão boa, era engraçado, João Cláudio, a Bernardina, depois que
viemos para o Piauí, ela passou um tempo conosco, e todo ano ela não
conseguia ficar longe do Maranhão, ela vinha a Pinheiro e voltava, e
cada despedida dessa, ela dizia, era como se ela fosse morrer, ela dizia:
Olha, eu vou e não sei se eu volto, se Deus, muito religiosa ela, não sei
se eu volto, mas se eu não voltar, ela já vinha para o Maranhão, e
naquela época, não havia as estradas, vinha para São Luís, para pegar
o barco, e para chegar a Pinheiro, as estradas na época, especialmente
da época de chuva, muita dificuldade, mas ela ia e voltava, e toda vez
existia essa despedida, existia, e viveu até 98 anos, todo tempo ela
dizia que não voltava, João Cláudio, 99 anos, toda vez ela se despedia.
Tem um fato interessantíssimo que quando ela estava já com uns 80
anos, ainda jovem, com 80 anos, ela achando que ia morrer mesmo, aí
procurou minha mãe e pai para fazer um testamento, e queria fazer um
testamento que ela ia morrer e queria fazer um testamento, e ela não
tinha filhos, ela nunca casou, a vida dela foi conosco, é mãe de filhos
que não nasceram naturalmente, mas nasceram do coração e ela... E
papai disse: olha, Bernardina, eu vou lhe arrumar um advogado para
você fazer um testamento. Daqui a pouco, ela se reuniu com advogado
e o advogado levou o testamento para o meu pai, e disse: Seu João, eu
não sei se o senhor vai gostar do testamento, tem alguma coisa estranha
no testamento dela. Aí ele disse: Por quê? Ela está deixando tudo para
o João Vicente, tudo o que ela tem, uma casa simples, um terrenozinho
em Pinheiro, aposentadoria, a pensão dela. Aí papai chamou e disse:
Bernardina, a vida do João Vicente está resolvida, vamos agora tentar
transferir isso para os seus parentes. E ela, ao final da vida, morou com
a Cláudia, já com Alzheimer, já sem o discernimento necessário, mas
na hora que a gente chegava, João Cláudio encostava e falava, ela sentia
lá no fundo, lá no subconsciente ela sentia. E isso me marcou muito na
minha vida, mas hoje também recebo pela história do povo maranhense,
uma história digna, uma história de luta, uma história brava, uma história
de muito trabalho, de muita altivez e que marca todos os momentos da
vida do povo maranhense. Eu sempre gosto, Fábio Novo, Secretário de
Cultura e tem feito um grande trabalho, um imenso trabalho no Piauí,
sempre por onde ando... e aprendi com meu pai, que talvez ele tenha
aprendido lá na idade... com ‘Alexandre, o Grande’. Que quando Felipe,
o pai dele, rei da Macedônia ia passar o trono, o presente que ele deu
foi um tutor chamado Aristóteles. E todas as conquistas de Alexandre,
ele conquistava o povo, mas nunca modificou a cultura, os costumes
de um povo, ele sempre respeitou, a essência de cada região do mundo
que ele conquistou. E meu pai como um poeta também, um escritor e
um mecenas da cultura ele sempre enaltece o povo pela cultura e eu
também quero fazer aqui. uma cultura tão rica do povo maranhense, de
escritores onde se tem... não é à toa se ter 11 escritores em uma Academia
Brasileira de Letras. Onze, tendo dois Presidentes, Coelho Neto e
Josué Montello, onde se tem Gonçalves Dias, Arthur Azevedo,
Humberto de Campos, Graça Aranha, Raimundo Correia e tantos outros,
que levam a inspiração e o sentimento do povo maranhense,
principalmente a maioria deles em duas cidades que São Luís e Caxias,
que essa inspiração de luta, de trabalho de um povo talvez seja aquilo
que o motiva, que inspira. E tem 03, mais populares, mais compositores,
um que foi também acadêmico que foi Ferreira Gullar, que na nossa...

Governador, na nossa adolescência escutamos música com o Fagner,
traduzisse Ferreira Gullar, outro que vim saber um dia desses,
Governador Flávio Dino, eu pesquisando: Catulo da Paixão Cearense,
que o pai, que era Amâncio José da Paixão Cearense, ser cearense, mas
o Catulo nasceu aqui em São Luís e fez um dos hinos, que é Luar do
Sertão. Um dos hinos talvez seja o início de precursor de tudo que é de
sertanejo hoje, mas do bom sertanejo. Tudo. Outro, José Salgado dos
Santos, conhecido como Salgado Maranhão, que foi alfabetizado, João
Cláudio, com 15 anos e daqui saiu para Teresina. Sabe onde ele
trabalhou? No Armazém Paraíba. Foi trabalhar conosco no Armazém
Paraíba enquanto passou em Teresina. O apelido Maranhão, foi
Torquato Neto que colocou no Salgado Maranhão e daí hoje é um
exemplo de premiação no Brasil, de um poeta do mundo, que faz com
que enalteça a história, acultura do povo maranhense. Na música, quem
não já viu, e eu tive a oportunidade de ver a virtuosa do Turíbio Santos,
violonista e que orgulha o Maranhão. Os cantores, o Zeca Baleiro, o
tambor do Papete, lá de Bacabal. João do Vale que traz a força do
Mearim, ali de Pedreiras, de uma coisa muito própria, de uma capacidade
própria. Da voz do Maranhão que é a Alcione, inesquecível, inegável,
uma pessoa que transcende fronteiras. E tem, governador, eu até anotei
aqui aqueles mais populares, aqueles da boemia: o Raimundo Soldado,
o Adelino Nascimento, o Lairton do Moranguinho do Nordeste, o Tom
Cléber e o mais instantâneo sucesso, João Cláudio, que é o Manoel
Gomes da caneta azul, que é o sucesso da internet. Deputado Gil, nós
temos que colocá-lo nesse rol. Não sei quanto tempo dura o sucesso,
mas foi sucesso. Enquanto durar a tinta da caneta, né? Eu queria aqui
agradecer imensamente, presidente Othelino, à Casa e à inspiração da
Deputada Mical em me conceder tamanha honraria, não só do título,
mas também da Medalha do Mérito Manuel Beckman que representa
a luta do povo pela independência do Maranhão, como nós temos a
nossa Batalha do Jenipapo. Essa foi a inspiração de Manuel Beckman.
Agradecer a todos os deputados que votaram, que contribuíram para
que esse dia pudesse ocorrer, eterna gratidão a todos vocês. A minha
eterna gratidão, Deputada Mical, e que Deus sempre, que o caminho
dele sempre esteja à frente dos nossos caminhos nos dirigindo a cada
passo da nossa vida. Eu já me sentia maranhense por todo esse
caminhar, por toda essa trilha que percorremos, todo aprendizado que
tive, já me sentia maranhense na minha formação, no dia a dia, no
trabalho, nos amigos que aqui fizemos, nas experiências de vida, no
aprender com sua gente, no sabor do cuxá, na juçara que aqui chamam,
que é o açaí, do cupuaçu, no bacuri, no provar um pouco que dizem
que é meio arriscado, uma dose de tiquira, em palpitar o coração quando
se escutam os tambores dos bumba meu boi do Maranhão que mexe no
nosso íntimo, no reggae em São Luís, a Jamaica Brasileira, os exemplos
de homens e mulheres que estão nas páginas da história e daqueles que
também não estão, mas que, anonimamente, constroem aqui os seus
sonhos, as suas esperanças e fincam, a cada dia, com o seu trabalho, de
uma maneira muito digna, formando a história própria do homem e da
mulher forte maranhense. Nós que conseguimos fazer na nossa história,
Deputada Mical, todo dia eu faço as minhas orações, e escutando
esses dias no Evangelho de Mateus, capítulos V, VI e VII, uma das
partes mais importantes da Bíblia, que é o Sermão da Montanha, e
encerra no capítulo VII, versículo 24 ao versículo 27, final do Sermão
da Montanha, no qual Jesus coloca que, quando o homem de fé, que
acredita, que pratica a palavra e que constrói a casa sobre a rocha, ela
é profícua, ela caminha à frente. Aquele que constrói algo insustentável
na areia, ela se desmancha. E nós procuramos sempre construir a nossa
vida sobre a rocha, sobre a fé, sobre o trabalho, sobre a crença e algo
que nos motiva de uma maneira muito mais forte e muito maior, e que
sempre nos inspira para o bom caminho. E aqui eu queria encerrar
minhas palavras com a Canção do Tamoio, de Gonçalves Dias, que diz:
“a vida é luta renhida, viver é lutar, a vida é combate que os fracos
abate, que os fortes, os bravos só podem exaltar”. Hoje, eu me torno
muito mais forte porque hoje eu me tornei maranhense. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO

NETO – Concedo a palavra ao Deputado Wellington do Curso para
uma breve saudação.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Que Deus seja louvado! Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre
o Estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente,
Deputado Othelino, quanta honra neste momento poder me pronunciar
diante de uma Sessão Solene tão cheia de autoridades do Estado do
Maranhão, do estado do Piauí, e principalmente a oportunidade que
tenho mais uma vez de enaltecer o trabalho que realizamos na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, em todas as oportunidades que eu
tenho de externar, eu deixo bem claro todas as vezes do orgulho que eu
tenho de ser deputado estadual, eu não tenho vergonha de ser deputado
estadual, eu tenho orgulho de ser deputado estadual pelo Estado do
Maranhão. E na Assembleia Legislativa, nós temos um Presidente o
qual eu cumprimento, inicialmente, pela forma como ele tão bem conduz
a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Hoje, eu faço oposição
ao Governo do Estado, o Governador Flávio também que está à Mesa,
mas faço isso com muita responsabilidade. E na Assembleia legislativa
do Estado do Maranhão, nós temos o apoio total e irrestrito do nosso
Presidente, mesmo sendo do PCdoB, mas nós temos toda liberdade
para exercer o nosso mandato e o nosso trabalho. Então, mais uma vez,
muito obrigado, Presidente Othelino, a referência elogiosa à Vossa
Excelência. Cumprimentar o Governador do Estado do Maranhão, o
Governador Flávio Dino, presente na Sessão da dupla homenagem ao
amigo João Vicente Claudino. Cumprimentar, de forma especial também
o amigo Xará, que agora teremos a visita dele mais vezes no Estado do
Maranhão, Presidente Othelino, por torcer pelo Cruzeiro, vai ter
partidas do Cruzeiro com o Sampaio Correa, no Estado do Maranhão,
no Castelão, e aí teremos a visita do nosso nobre amigo Governador do
Estado do Piauí. Mas trago à memória, Governador Wellington Dias,
no primeiro mandato como Deputado Estadual e recebi uma ligação no
gabinete e, de forma muito especial, muito carinhosa, Vossa Excelência
me fez um convite para ir à cidade de Aroazes, no Piauí, sabendo que
existia um Deputado no Maranhão que é piauiense, e Vossa Excelência
fez um convite para que fôssemos fazer parte de inaugurações na
cidade de Aroazes, que eu cumprimento o prefeito de Aroazes, o amigo,
irmão e primo Tomé Portela, seu irmão também Manoel Portela, e que
no dia 11 de dezembro de 1995 infelizmente tivemos a trágica notícia
do assassinato do pai dos nossos amigos, lá na cidade de Aroazes e
hoje tão bem representa a cidade de Aroazes, no Piauí, como prefeito.
Já não é a primeira, mas segunda vez como prefeito na cidade de
Aroazes. Então sejam bem-vindos. E muito nos orgulha estar sentado
na cadeira do Deputado Wellington do Curso, muito obrigado.
Cumprimentar de forma especial a todos da Mesa e me reporto ao
nosso homenageado, que uma determinada vez na minha trajetória
política os nossos caminhos se cruzaram e fui ao seu gabinete, como
Senador, e me recebeu prontamente, e está guardado na memória. E
aproveito para fazer referência novamente a V. Ex.ª, cumprimento
todos da Mesa, mas quero cumprimentar de forma especial a plateia,
ao João Cláudio, um dos melhores humoristas, um dos melhores poetas
do Brasil, e é piauiense. Uma salva de palmas para nosso amigo João
Cláudio. Deputada Mical, parabéns pela iniciativa. O nosso
homenageado hoje na Assembleia Legislativa, a dupla homenagem, nós
fazemos também uma dupla referência. Primeiro, pelo respeito que a
Senhora nutre com todos os deputados nesta Casa. A justa homenagem,
a dupla homenagem em primeiro lugar pela deferência que todos nós
temos a V. Ex.ª, o respeito que nós temos por V. Ex.ª; e em segundo,
pelo homenageado. Nas palavras do homenageado nós já temos a perfeita
compreensão e noção que já tínhamos, era retardado em não ter dado
esse Título de Cidadão Maranhense e a maior honraria da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. E da mesma forma como o Senhor
acordou e logo cedo com os primeiros raios do sol iluminando o seu
quarto, na querida cidade de São Luís, eu também amanheci logo bem
cedo e imaginando esta Sessão Solene e a oportunidade que eu teria

com o meu Presidente em poder me pronunciar e dizer como os nossos
caminhos se cruzaram no passado. Nesta Casa tem um Deputado
estadual que tem orgulho de ser Deputado e que não esqueceu as suas
origens. Meu pai me deixou eu tinha 07 meses de nascido, minha mãe
era dona de um prostíbulo, era dona de um cabaré. Um Deputado que
estudou em escola pública, um Deputado, João Vicente, que ficava às
vezes na Avenida Gil Martins, e na Avenida Gil Goes, na Avenida da
Guadalajara e olhando, observando os caminhões do Armazém Paraíba,
sucesso em qualquer lugar. E muitas vezes eu estudei debaixo de um
poste perto de casa para economizar energia em casa. Passei no concurso
para sargento do Exército e hoje orgulhosamente estou como Deputado
estadual. Fui candidato a prefeito de São Luís, em 2016, sou pré-
candidato a Prefeito de São Luís novamente em 2020, eu tenho muito
orgulho do que eu faço. Muito orgulho do que eu faço. Eu sou apaixonado
pelo que eu faço. E hoje, Deputada Mical, a senhora me deu um presente,
a oportunidade de poder homenagear e dizer que a história do Paraíba
se confunde com a minha história enquanto criança, enquanto
adolescente. Mesmo tendo começado a trabalhar com 14 anos não no
Paraíba, mas no Supermercado Pão de Açúcar, na zona Leste de Teresina
e depois como arrumador de cama no Hotel Skala, lá na entrada do Km
7, mas os dias memoráveis da minha vida são como vendedor de frutas,
em frente ao Armazém Paraíba, no centro de Teresina. Olha a pitomba,
olha a pitomba, olha a pitomba. A pitomba é doce quem nem o doce de
batata doce. Olha a pitomba, olha a pitomba, olha a pitomba. Todos
os dias acordava de madrugada e ia para a Ceasa, comprava fruta e
passava o dia vendendo fruta em frente ao Armazém Paraíba. Eu trago
isso na memória. Hoje eu tenho a oportunidade de dizer quão bom é a
Assembleia Legislativa estar homenageando um maranhense de verdade,
não de nascimento, mas nas ações, nas atividades e pela quantidade de
empregos que já foram gerados pelo Armazém Paraíba, a quantidade de
vidas que foram resgatadas em sua dignidade pelo Armazém Paraíba,
pelo seu pai João Claudino, pelos seus irmãos. Eu não posso me
alongar, não posso ser deselegante, mas preciso trazer uma passagem
bíblica que Deus nos diz, principalmente num momento em que o
povo vivia cativo na Babilônia, Deus levantou um profeta, profeta
Jeremias, do livro de Lamentações, livro tão pequeno. O profeta
Jeremias inspirado por Deus nos diz: “Precisamos trazer à memória as
coisas que nos dão esperança”. E nós, na sessão solene de hoje, trazemos
à memória as coisas que nos dão esperança. Empresário, ex-senador e
próximo governador do estado do Piauí. Palavras têm poder. Muito
obrigado por ter vindo à Assembleia Legislativa em nome do presidente
Othelino, em nome do Governador Flávio Dino, em nome do governador
Wellington Dias, em nome de todos os deputados estaduais, Deputado
Zito Rolim, Deputada Daniella Tema, Deputado Rafael Leitoa. Ontem
fomos a uma solenidade, no Palácio dos Leões, Governador Flávio
Dino, e hoje quase que eu acordo no PCdoB, só que ia pleitear a vaga
do Deputado Rafael Leitoa, achei que não era justo, não era legitimo.
Mas o carinho que eu tenho de todos os membros do PCdoB, na
Assembleia Legislativa, do líder do governo, a todos os demais membros
do PCdoB, em especial do meu presidente Othelino. Cumprimentando
de forma especial o Wendell Lages, Deputado Antônio Pereira,
Deputado Glalbert Cutrim, todos os deputados estaduais e os
deputados também do Piauí e todos os demais deputados estaduais do
Piauí. Muito obrigado por terem vindo a esta sessão solene, a esta
homenagem, justa homenagem da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão. Que Deus continue abençoando a sua vida abundantemente.
Tudo que tudo fazes, que continue fazendo, e tudo que tu tocares
continue sendo próspero em nome de Jesus. Que Deus abençoe a
todos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra, para uma breve saudação, ao Deputado
Felipe dos Pneus.

O SENHOR DEPUTADO FELIPE DOS PNEUS – Bom dia a
todos. Primeiramente, quero agradecer a Deus por esta oportunidade.
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Como em Eclesiastes 3 diz, há tempo para tudo. Saúdo a todas as
autoridades e cumprimento, em nome do governador Flávio Dino.
Sejam bem-vindos a nossa Assembleia Legislativa. Seja bem-vindo
também o governador do Piauí. Sintam-se em casa. Nem é preciso
dizer a história do Armazém Paraíba no estado do Maranhão. Eu,
como deputado mais jovem da Assembleia Legislativa, com 25 anos,
memórias minhas quando criança, quando se tratava do Armazém
Paraíba. E digo, senador João Vicente, nós temos um grande desafio.
V.Ex.ª é filho de um empresário, é político hoje, e eu venho nessa
descendência, meu pai é empresário e hoje estou como político. E nós
somos reflexo dos nossos pais. Então isso é uma responsabilidade
imensa, porque eu digo que meu pai não é formado, ele não estudou,
mas tem grandes conhecimentos, eu digo que ele tem mestrado na
experiência da vida, e creio também como o Senhor João Claudino,
quem o conhece sabe disso, não preciso dizer os testemunhos de grandes
empresários que trabalharam no grupo Paraíba que hoje fazem todo
um sucesso no nosso Estado do Maranhão, tenho exemplos da minha
cidade, sou da cidade de Santa Inês, conheço muitas pessoas de sua
família e sei de toda a sua trajetória. Então, Senador, é mais que merecida
essa medalha para V. Ex.ª, parabenizar a iniciativa da nossa Deputada
Mical Damasceno, todos sabem que toda quinta-feira eu vou para a
minha cidade, mas ela me pediu que eu ficasse e quando ela me falou
para quem se tratava, eu acho que deveria, sim, estar presente aqui, em
certo momento, pensei, e que tinha que lhe dizer essa mensagem, essa
simples mensagem que você continue sendo esse sucesso não só pelo
nome da construtora do Armazém Paraíba, mas pela pessoa que o
senhor é. E muito obrigado a todos, sejam bem-vindos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao Senhor Governador do Estado do Piauí,
Wellington Dias.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO PIAUÍ
WELLINGTON DIAS – Bom dia! Eu também quero saudar aqui este
momento e aos que fazem a Assembleia Legislativa, saudando o
Deputado Othelino, me permitam em nome dele, como Presidente,
saudar aqui a todos os parlamentares e só para ganhar tempo, todos os
já nominados aqui do Maranhão e também do Piauí, da mesma forma
saudando aqui o meu querido Governador Flávio Dio, esse grande
brasileiro, tenho um orgulho muito grande de ver o importante trabalho
que desempenha aqui no Estado do Maranhão, sou discípulo dele, lá
no Fórum dos Governadores, eu fico olhando para onde é que o Flávio
Dino vai aí eu sigo, fico muito feliz com essa capacidade dele de
compreender a conjuntura do Brasil e a coragem também com a firmeza
necessária na defesa das suas posições. Saudar aqui o Senador Elmano
Férrer, em seu nome José Fernandes saudar aqui também a nossa
bancada federal, também os nossos prefeitos, aqui também saudar a
todos os líderes municipais aqui, por meio do nosso querido Venício
do Ó, aqui de Pimenteiras, o Fábio Abreu que também é deputado
federal e é da bancada do nosso estado, com aqui o nosso querido
Fábio Novo, também são pré-candidatos, lá em Teresina, há pouco, eu
estava conversando com o Zé Inácio, um problema de saúde, estava ali
falando com ele, e em nome da Joselena, saudar aqui a família, aqui
junto com a Cláudia, enfim, todos os familiares aqui presentes. Para
mim, é uma honra muito grande partilhar aqui deste momento, e quero
aqui pelo povo do Piauí agradecer essa iniciativa da Deputada Mical
Damasceno, mas também a aprovação de toda a Casa para que neste
momento, que estamos vivenciando aqui, a gente possa fazer esta
justa homenagem a esse outro grande brasileiro. Tive o privilégio de
conviver, já há muitos anos, com o senador João Vicente. Vocês viram
aqui que o mais importante que vejo nele é o ser humano, ou seja, a
pessoa que muito... a gente viu aqui, sabemos, é claro, de tudo que ele
tem de influência do senhor João Claudino, seu pai, mas de modo
muito mais forte a dona Socorro, acho que a sua mãe o inspirou
fortemente e é uma pessoa sensível do ponto de vista social, mas
também do ponto de vista da cultura, do esporte, é alguém que está
sempre presente nos grandes momentos do Piauí e do Brasil. Tive o

privilégio também de conviver com ele em campanhas, inclusive fomos
eleitos juntos no momento em que foi eleito senador da República,
atuamos juntos e para mim foi uma honra muito grande. Uma pessoa
séria, correta, que tem uma responsabilidade muita grande, tem uma
clareza no momento em que vivemos o Brasil, mas também esse olhar
que é um andador, como vocês viram aqui é alguém que conhece mais
de 60% dos municípios, especialmente os mais antigos do Estado do
Maranhão, e do Piauí certamente, é uma das lideranças que mais tem
presença marcante em cada um dos municípios. E por isso mesmo que
ele queria umas férias da política, com outros líderes do PTB a quem
agradeço pelo trabalho no Piauí, mas você não pode ficar de fora, tem
que estar voltando para a política, o Brasil precisa. É uma pessoa
realmente com uma capacidade de articulação extraordinária e com
compromisso com a essência do Brasil. De um lado a partir da sua
experiência empresarial, a preocupação com a economia, a preocupação
com a segurança jurídica, a preocupação com os empreendedores, mas
repito também, com esse olhar em defesa sempre da democracia, na
defesa sempre de um país que possa olhar para todas as pessoas.
Assim é que eu quero aqui nesta Casa trazer este meu abraço do povo
do Piauí a esse maranhense, agora de registro, com o título de Cidadão
Maranhense, também com a Medalha Manuel Beckman. Tive o
privilégio de receber também aqui nesta Casa, sou grato a Assembleia
Legislativa, a bondade do meu amigo Governador Flávio Dino também
por esse momento pude vivenciar aqui. E finalmente dizer que é uma
honra voltar ao Estado do Maranhão, um Estado que tem uma irmandade
histórica, extraordinária com o Estado do Piauí em um momento
desafiador do Brasil, mas onde a gente percebe que o Maranhão tem
essa compreensão. E fico muito feliz, Governador Flávio, que
acompanho aqui do outro lado e sei de algo extraordinário, de tantas
coisas que você. está fazendo, mas esse olhar para a educação - esse
olhar para educação. Então acho que é um caminho acertado, sei que
não se faz nada sozinho, você tem aqui o importante apoio da
Assembleia Legislativa, uma importante integração com os municípios,
com o setor privado, e certamente não muitos estados brasileiros têm
uma natureza extraordinária dada por Deus como o Maranhão. Esse
alicerce da educação faz a diferença. Tenho certeza de que muitos nem
vão compreender, nesse primeiro momento, mas a história vai mostrar
uma mudança extraordinária. Então, vocês estão fazendo aqui, no
Maranhão, a história para o Brasil. Tenho muito orgulho disso. Que
Deus abençoe. Sei que está trabalhando em muitas outras áreas e desejo
todo sucesso. Então, agradecendo mais uma vez aqui à Assembleia
Legislativa do Maranhão por nos dar esse privilégio de todos nós, do
estado do Piauí e junto com os irmãos do Maranhão, podermos
homenagear aqui esse grande amigo. O Othelino dizia, e ele gosta também
da poesia, ele decidiu cantar também, não foi só Dona Josilene que ele
cantou não, ele também é um importante artista. Então, João, todos
nós, piauienses, sabemos aqui da sua história e estamos felizes com
esse momento e orgulhosos de ver o Maranhão também lhe dar esse
Título e essa medalha. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Concedo a palavra ao senhor Governador do Estado do
Maranhão, Flávio Dino.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO FLÁVIO DINO – Peço licença ao iminente presidente
Deputado Othelino Neto, assim como também ao Deputado Gil Cutrim.
Nós três maranhenses, nesta Mesa, para primeiro saudar aqueles que
nos visitam, com toda hospitalidade que o povo maranhense pode
oferecer. Cumprimento o governador Wellington Dias. Ontem eu
comentei com minha esposa que receberíamos hoje, nesta data, a sua
visita, e ela me disse que ele é uma pessoa gentil. E é essa característica
feminina de rapidamente ler as almas das pessoas que faz com que, de
fato, eu mais uma vez confirme a certeza desse vaticínio porque somente
a gentileza pode explicar o gesto do governador Wellington de dizer
que eu o guio no colégio de governadores, quando nós sabemos que a
experiência de S.Exa. é muito maior do que a minha própria. Ele é
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favorecido pela genética e por isso não demonstra, mas a essas alturas
já deteve mandato de vereador, de deputado estadual, de deputado
federal, de senador e quatro vezes de governador. Então vocês podem
imaginar quem guia quem. Eu lembro sempre do presidente Lula, que é
um dos políticos mais, gostem ou não, gostemos ou não, e respeito
todas as opiniões, mas um dos políticos mais sábios que o Brasil já
recebeu, e ele sempre, em tom bem humorado, disse que, se governador
Wellington se jogar do 12º andar de um prédio, se joguem junto porque
lá em baixo tem uma piscina porque ele não faz nada errado, o Wellington
Dias. Então, com toda certeza, Wellington, para mim é sempre um
aprendizado poder conviver com você, lembrando que, se aqui estou,
uma das razões é que tive a alegria de ser advogado do Wellington, no
glorioso Sindicato dos Bancários do Piauí, quando eu tive a
oportunidade, no começo da minha vida profissional, de advogar para
esse sindicato, então presidido pelo jovem Wellington, que me pagava
rigorosamente em dia. E por isso também eu sou grato. Quero também
estender o mesmo carinho e amizade ao senador Elmano, que é um
Senador do Maranhão também, quando eu faço as minhas contabilidades,
além de contar com os votos que são dos Senadores do Maranhão, eu
sempre computo os do Piauí, porque são amigos e eu sei que sempre
votarão em favor das boas causas do povo nordestino, do povo do
Piauí e por conseguinte do povo do Maranhão. Saúdo os Deputados
Fábio Abreu, também a Deputada Janaína, Secretários de Estado e o
Prefeito Venício, nas suas pessoas, cumprimento os demais
parlamentares, lideranças políticas, prefeitos, secretários do estado do
Piauí, que aqui estão. Senador João Vicente Claudino, quando recebi o
convite ainda verbal da Deputada Mical, há coisa de dois meses, afirmei
a ela, de pronto, ‘estarei presente’, e, graças a Deus, pude cumprir esta
palavra com ela e sobretudo com essa justa homenagem à Vossa
Excelência, e o fiz porque assim como foi dito aqui nesta Tribuna, em
razão dessa dupla motivação, em primeiro lugar, pela homenagem a
Vossa Excelência e em segundo lugar em respeito a atuação parlamentar
da Deputada Mical, que ainda tão jovem no mundo e neste Parlamento
tem se revelado uma Parlamentar, séria, honesta, dedicada às causas do
povo e que recebe agora nossos aplausos, uma salva de palmas à
Deputada Mical. Senador, eu fiz questão de homenagear assim também
como a Senhora Josilene e todos os seus amigos porque conheci a sua
trajetória parlamentar, eu era deputado federal, na ocasião que Vossa
Excelência era Senador, posteriormente, fui Presidente da Embratur e
pude recebê-lo algumas vezes e enxerguei essas boas qualidades que
foram aqui tão bem demonstradas e provadas em profusão com o seu
discurso, a sua bela e erudita e poética oração de agradecimento em
relação às homenagens recebidas. Faço questão de dizer que tudo que
quanto já pronunciado, inclusive pela Deputada Mical, na sua resenha
biográfica, me motiva a aqui estar, empreendedorismo, os investimentos
no nosso Estado, a geração de empregos no nosso Estado, a
personalidade pública e empresarial que V.Exa. é, mas faço questão
também de mencionar a amizade que eu tenho com o Dr. João, o seu
João, que sempre me recebe tão bem e faço questão de mais uma vez
lhe dizer e pedir que registre a ele que chegava há poucas semanas no
aeroporto de São Paulo e o vi de longe, mas já num momento em que
não era possível falar com ele, mas ainda dei um grito: seu João, mas ele
já ia subindo no avião, mas faço questão de contar esse breve episódio
porque intermediado por um amigo tão querido e que presidiu esta
Casa, o ex-Prefeito de Caxias, e ex-Deputado Humberto Coutinho,
muito amigo do seu João, eu estive muitas vezes com ele, sempre fui
muito bem recebido, ele um belo contador de histórias, de causos e me
contou histórias do Maranhão, histórias da luta empresarial que ele
tem em vários estados e sobretudo no nosso e sempre uma oportunidade
de aprendizado. Por isso, João Vicente, seja bem-vindo a esta nova
condição de cidadania maranhense. Agradeço à Deputada Mical e assim
como ao Presidente do PTB, que ali está, meu querido amigo Pedro
Fernandes, Presidente do partido de V.Exa. não é Deputada Mical, que
é um parlamentar que muito em breve estará no Senado, ele é o primeiro
suplente, com certeza muito em breve vai assumir, ainda que
temporariamente, o mandato de senador e vai, mais uma vez, revelar

os múltiplos dotes parlamentares conhecido de todos que já estiveram
no Congresso Nacional. Quero finalmente dizer que Manuel Beckman,
que empresta seu nome a esta Medalha, era um empresário, por isso
também há uma coincidência feliz, porque é um protomártir da
Independência Brasileira, percussor das lutas cívicas e nativistas do
Brasil, ainda no século XVII; 1684 é o momento em que Manuel
Beckman lidera uma insurreição contra aspectos do Pacto Colonial,
então imposto por nossos irmãos portugueses. Portanto, coisa de 100
anos praticamente, antes de essa figura que é justamente catalogada
como mártir da Independência, que o Tiradentes, em Minas Gerais.
Manuel Beckman foi precursor e faço questão de acentuar que além de
ser pioneiro nessas lutas justas em favor da nossa nação, ele era também
primariamente empresário, que mostra que esse engajamento cívico de
uma parcela do empresariado brasileiro é não só bem-vinda como
também encontra lastro na própria história do Maranhão e do Brasil.
De modo que a presença de V. Ex.ª na vida política também corresponde
a essa perspectiva necessária, de que além de termos esses talentos
empregados para o dinamismo econômico, nós tenhamos também o
empréstimo à vida cívica, à vida da polis, à política que é um território
que V. Ex.ª também atua. Finalizo dizendo que considerem todos os
visitantes piauienses, que esta também é uma homenagem extensiva ao
povo do Piauí. Nós, João Cláudio, somos muito próximos, não apenas
fisicamente, não apenas ligados ou separados pelo rio Parnaíba, mas
temos um nexo muito profundo que deita raízes na vida colonial
brasileira, na colonização, mas, sobretudo, no dia a dia da fraternidade
que une piauienses e maranhenses. Nós todos os dias compartilhamos
serviços públicos, movimentação comercial, estradas, mas
compartilhamos o mais importante, que são sonhos e lutas, por isso
somos irmanados nesse propósito de construirmos um Nordeste justo,
um Brasil desenvolvido para todos e por isso esta homenagem a João
Vicente Claudino também é uma homenagem justa ao povo do Piauí.
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO – Eu convido a todos para ouvirmos a música ‘De Teresina a
São Luís’. Senhoras e Senhores, a nossa belíssima sessão solene está
chegando ao final. Razão de grande alegria recebê-los aqui. Eu registro
novamente, a pedido da Deputada Mical, a presença do Presidente do
PTB, Ex-deputado federal, Pedro Fernandes. Deputado Pedro
Fernandes, a Deputada Mical é disciplinada. Já tinha sido feito o
registro, mas ela pediu para registrar novamente. Satisfação em recebê-
los aqui, receber os irmãos piauiense. Como bem disseram os
Governadores Wellington Dias e Flávio Dino, nós temos essa relação
tão estreita não só pela proximidade geográfica, mas por tantas outras
coisas e sentimentos que nos unem, dos sofrimentos às alegrias. Nós e
o povo do Piauí estamos sempre juntos, e o maranhense mora no Piauí
ou um piauiense mora aqui, isso já é algo bem natural. Nós temos aqui
três deputados que têm ligações estreitas com Teresina. Além do
Deputado Wellington, que falou há pouco, o Deputado Rafael é da
prestigiada cidade de Timon, portanto, vive e convive com Teresina de
perto. Também o Deputado Fábio Macedo, que não está aqui presente,
mas tem estreitas ligações com Piauí. Eu quero dizer ao homenageado
que nem precisa mais falar das razões justas da homenagem proposta
pela Deputada Mical, que já foram muito bem declinadas as razões.
Leve essa homenagem do povo do Maranhão não só com a nova
cidadania que só oficializa aquilo que já está no seu coração, mas leve
também essa medalha como homenagem do povo deste estado, do
povo do Maranhão em razão da dedicação sua, de seu pai, de sua
família ao Maranhão, aos investimentos que vocês fizeram ou fazem
aqui, aos milhares de maranhenses que são funcionários do grupo João
Claudinho, do conhecidíssimo Armazém Paraíba. Então, leve essa
homenagem, saibam que o empreendimento de vocês é muito importante
aqui para nós e é muito bom sempre ver um piauiense sendo reconhecido
e homenageado pelo povo do Maranhão, ainda mais sabendo que o
novo cidadão maranhense nasceu na querida Paraíba. Afinal de contas,
todos nós somos paraíbas, com muito orgulho, que reside no Piauí,
mas que tem o nosso querido estado do Maranhão num espaço bem
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grande do seu coração. Na verdade, nós somos no Nordeste um povo
muito misturado, cada um tem um pouco de maranhense, de piauiense,
de cearense. Enfim, nós somos um povo agora mais do que sempre
mostra para o país que é um povo muito importante para a Nação
brasileira. Eu diria que no Nordeste está a luz no fim do túnel que nós
precisamos para clarear os horizontes do nosso país nessa quadra
histórica tão complicada e que nos provoca tantas preocupações, mas
haverá de ser aqui do nosso quinhão do Nordeste que surgirão
importantes soluções para o nosso Brasil. Agradeço a atenção de todos.
E nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 824/2019

RELATÓRIO:
O Poder Executivo através da Mensagem Governamental nº

113/2019, solicita autorização para que o Governador do Estado,
Doutor Flávio Dino, na forma do que preceitua o parágrafo único, do
art. 62, da Carta Magna Estadual, possa afastar-se do Estado ou do
País, quando necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse
particular, sendo a autorização válida para quaisquer períodos do ano
de 2020.

VOTO DO RELATOR:
  Do exame da matéria, no âmbito desta comissão é pertinente,

não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional. Assim sendo,
opinamos pela aprovação do pedido, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2019

Aprova o pedido de licença do Governador do
Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, Doutor Flávio Dino,
nos termos do parágrafo único, do art. 62, da Constituição
Estadual, para afastar-se do Estado ou do País, quando
necessário, seja em missão oficial ou para tratar de interesse
particular, no ano de 2020, sendo a autorização válida para
quaisquer períodos do ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do pedido de licença do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Maranhão, nos termos do voto do Relator.

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

em 10 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 825/2019

RELATÓRIO:
O Poder Executivo através da Mensagem Governamental nº

112/2019, solicita autorização para que o Vice-Governador do Estado,
Doutor Carlos Orleans Brandão Júnior, na forma do que preceitua o
parágrafo único, do art. 62, da Carta Magna Estadual, possa afastar-se
do Estado ou do País, quando necessário, seja em missão oficial ou
para tratar de interesse particular, sendo a autorização válida para
quaisquer períodos do ano de 2020.

VOTO DO RELATOR:
  Do exame da matéria, no âmbito desta comissão é pertinente,

não oferecendo, portanto, nenhum óbice a sua aprovação, eis que foram
atendidas as exigências de ordem legal e constitucional. Assim sendo,
opinamos pela aprovação do pedido, na forma seguinte:

Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2019

Aprova o pedido de licença do Vice-Governador
do Estado do Maranhão, para afastar-se do Estado
ou do País.

Art. 1º - Fica concedida licença ao Excelentíssimo Senhor
Vice-Governador do Estado do Maranhão, Doutor Carlos
Orleans Brandão Júnior, nos termos do parágrafo único,
do art. 62, da Constituição Estadual, para afastar-se do
Estado ou do País, quando necessário, seja em missão oficial
ou para tratar de interesse particular, no ano de 2020, sendo
a autorização válida para quaisquer períodos do ano.

Art. 2º - Este Decreto Legislativo entrará em vigor na data
de sua publicação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do pedido de licença do Excelentíssimo Senhor
Vice-Governador do Estado do Maranhão, nos termos do voto do
Relator.

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

em 10 de dezembro de 2019.

Presidente: Deputado Neto Evangelista
Relator: Deputado Neto Evangelista

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 827/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 138/2019, de autoria do Senhor Deputado
Carlinhos Florêncio, que Dispõe sobre a proteção de defesa dos
consumidores de combustíveis, na forma que especifica.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer pela
constitucionalidade, com emenda modificativa, no âmbito desta
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Comissão Técnica Permamente, bem como parecer de mérito favorável
da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias.

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

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

Lei Ordinária nº 138/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 138/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator:Deputado Zé Inácio

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

PROJETO DE LEI Nº 138 / 2019

Dispõe sobre a proteção e defesa dos
consumidores de combustíveis, na forma que
especifica.

Art. 1º - Quem adquirir, transportar, estocar, distribuir ou
revender produto combustível em desconformidade com as
especificações fixadas pelo órgão regulador competente ficará sujeito
às seguintes sanções administrativas:

I – multa;
II – apreensão do produto;
III – perdimento do produto;
IV – interdição parcial ou total do estabelecimento;
V – cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do

Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e
Intermunicial e de Comunicação – ICMS.

§ 1º – A desconformidade referida no “caput” deste artigo será
comprovada por laudo elaborado pela Agência Nacional do Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou por entidades ou órgãos por
ela credenciados ou com ela conveniados.

§ 2º - Caberá ao Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e
Consumidor do Maranhão – PROCON aplicar as sanções
administrativas, respeitado o direito ao contraditório e à ampla defesa,
conforme disposto na Lei estadual nº 8.959, de 08 de maio de 2009.

§ 3º - As sanções administrativas previstas nesta lei poderão
ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da aplicação de outras
sanções cabíveis.

§ 4º - A pena de multa será aplicada nos termos previstos na
Lei federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Proteção e
Defesa do Consumidor).

§ 5º - Aplicada a pena de perdimento, o produto apreendido
será incorporado ao patrimônio do Estado.

§ 6º - A interdição poderá ser temporária ou definitiva, na
forma estabelecida por esta lei.

§ 7º - O interessado poderá interpor recurso para o Secretário
dos Direitos Humanos e Participação Popular, no prazo de 5 (cinco)
dias, contados da ciência da decisão que aplicar a sanção administrativa..

§ 8º - Quando se tratar da sanção administrativa do inciso I do
artigo 1° desta lei, o recurso previsto no § 7º deste artigo será recebido
com efeito suspensivo.

Art. 1º-A – Aplicam-se também as penalidades previstas nos
incisos I, IV e V do artigo 1º sempre que for constatado qualquer
artifício capaz de produzir lesão aos interesses dos consumidores e do
fisco, em especial, nas seguintes situações:

I – a utilização de qualquer dispositivo mecânico ou eletrônico,
acionado por controle remoto ou não, que acarrete o fornecimento ao
consumidor de volume de combustível diverso do indicado na bomba
medidora, observadas as variações volumétricas permitas pelo órgão
metrológico competente;

II – a existência de equipamentos ou mecanismos de fluxo de
combustíveis entre tanques ou bombas não levados ao conhecimento
do órgão regulador competente;

III – a utilização de quaisquer equipamentos ou mecanismos
de uso não autorizado para armazenagem ou abastecimento de
combustíveis;

IV – a utilização de programas aplicativos desenvolvidos para
acionar equipamentos ou mecanismos com capacidade de alterar o
fluxo de combustíveis entre tanques ou bombas de modo a propiciar a
alternativa de fornecimento de combustível em desconformidade com
as especificações fixadas pelo órgão regulador competente.

Parágrafo Único – A violação prevista no inciso I deverá ser
atestada pelos órgãos fiscalizadores competentes;

Art. 2º - Sempre que testes preliminares realizados
imediatamente após a coleta de amostras do combustível revelarem
indícios ou evidências de desconformidade com as especificações fixadas
pelo órgão regulador competente serão de pronto adotadas as seguintes
providências, pelo agente fiscal, mediante termo próprio:

I – apreensão do combustível;
II – lacração e interdição do respectivo tanque e bomba.
§ 1º - A lacração e a interdição de tanque ou bomba de

combustível não poderão exceder o período de 60 (sessenta) dias, sem
prejuízo do disposto nos §§ 1° e 2° do artigo 4º desta lei;

§ 2º - Na hipótese de resistência do proprietário ou de
empregados do estabelecimento, será requisitado o auxílio de força
policial.

Art. 3º - Serão coletadas 3 (três) amostras de cada
compartimento do tanque que contenha o combustível a ser analisado,
classificadas como:

I – Amostra n° 1, denominada “prova”, para ser encaminhada
à Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis –
ANP ou a entidade por ela credenciada ou com ela conveniada para
realização de ensaios relativos à qualidade do combustível, conforme
as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente;

II –  Amostras n°s 2 e 3 denominadas “testemunha” e
“contraprova”, respectivamente, conservadas, até o encerramento do
procedimento administrativo, na repartição da área onde foi efetuada a
coleta ou em outro local estabelecido pelo Instituo de Promoção e
Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão – PROCON ou pela
Secretaria de Fazenda, para esse fim;

Art. 4° - Comprovada a desconformidade do produto, na forma
estabelecida no § 1° do artigo 1° desta lei, o interessado será notificado,
por via postal, para apresentar defesa administrativa ao Instituo de
Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão – PROCON,
no prazo de 5 (cinco) dias.

§ 1º - Se, ao teor da defesa prévia, for requerida nova análise do
combustível, a ser procedida na Amostra n° 2 (“testemunha”), a lacração
e interdição de tanque e bomba serão mantidas pelo tempo necessário
para a realização do ensaio;

§ 2° - Fica facultada a transferência do combustível para
depósito de terceiro, a requerimento e expensas do interessado, local
onde permanecerá até o desfecho da discussão administrativa;
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§ 3° - A nova análise do combustível será efetuada pela Agência

Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP ou por
entidade por ela credenciada ou com ela conveniada, e correrá a expensas
do interessado;

§ 4° - Na hipótese de resultado divergente na Amostra n° 2
(“testemunha”), que ateste a conformidade do combustível com as
especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente, o
Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
– PROCON encaminhará a Amostra n° 3 (“contraprova”) à Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP ou a
outra entidade por ela credenciada ou com ela conveniada, para realização
de novo ensaio, hipótese em que a lacração e a interdição do tanque e
bomba serão mantidos pelo tempo necessário;

§ 5º - Se a defesa for julgada procedente, haverá a imediata
restituição do produto.

§ 6º - Na hipótese do ‘caput’ deste artigo, e no interesse da
Administração Pública, o combustível apreendido poderá ser
encaminhado de imediato para reprocessamento ou destruição.

Art. 5° - Não apresentada a defesa ou corroborada, na conclusão
do processo administrativo, a desconformidade do combustível com
as especificações estabelecidas pelo órgão regulador competente, será
imposta a pena de perdimento.

§ 1º - Se não houver condições técnicas para o reprocessamento,
o produto será retirado de circulação e inutilizado.

§ 2° - O Poder Executivo adotará as providências necessárias à
remoção, transporte e reprocessamento do produto, podendo para
tanto firmar acordos ou promover contratações com órgãos públicos e
empresas.

Art. 6º - Será decretada a interdição do estabelecimento na
ocorrência isolada ou cumulativa das seguintes hipóteses:

I – prática da infração descrita no artigo 1º desta lei;
II – rompimento de lacre assegurador da inviolabilidade de

bomba ou tanque colocado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás
Natural e Biocombustíveis – ANP, pelo Instituo de Promoção e Defesa
do Cidadão e Consumidor do Maranhão – PROCON, pelo Instituto
de Metrologia e Qualidade Industrial do Maranhão – INMEQ, pela
Secretaria da Fazenda ou por órgãos conveniados.

III – cassação da eficácia da inscrição do estabelecimento no
Cadastro de Contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

§ 1º - A aplicação da interdição nos termos do inciso I deste
artigo pressupõe a prolação de prévia decisão administrativa definitiva,
confirmatória da infração em causa.

§ 2º - O rompimento do lacre a que se refere o inciso II deste
artigo será documentado por termo circunstanciado.

§ 3º - Cassada a eficácia da inscrição do estabelecimento, a
Secretaria da Fazenda comunicará o fato, no prazo de 5 (cinco) dias:

a) ao Instituo de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor
do Maranhão – PROCON, para a decretação da interdição a que se
refere o inciso IV do artigo 1º desta lei;

b) à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e
Biocombustíveis – ANP, informando as providências tomadas no
âmbito de sua competência e solicitando providências para o
cancelamento do registro do produto.

Art. 7º -  ao fim do processo administrativo que comprovar
a pratica de alguma das irregularidades descritas no caput do
Artigo 1º ou no inciso I, do Art.1- A, ambos desta Lei este seja
encaminhado para a Secretaria da Fazenda do Estado do
Maranhão- SEFAZ, para tomar as providencias que lhe couber.

Art. 8º -poderá ser desconsiderada a personalidade jurídica
da sociedade quando o quadro societário do estabelecimento for
integrado por pessoas interpostas.

Paragrafo único- na hipótese do “ caput” deste artigo,
serão notif icadas e responsabilizadas as pessoas que,
individualmente ou conluiadas em sociedades de fato, tiverem

dado causa à infração descrita no artigo 1º ou contribuído para a
prática do ato infracional.

Art. 9º- Presume-se ocorrido dano ou prejuízo ao
consumidor que comprovar haver adquirido , do estabelecimento
varejista, combustível em desconformidade com as especificações
fixadas pelo órgão regulador competente.

Art.10 - Sempre no interesse de incrementar a eficiência e a
amplitude de sua ação em defesa dos consumidores de combustíveis
do Estado do Maranhão, poderá a Secretaria dos Direitos Humanos e
Participação Popular, mediante convênio com a Secretaria da Fazenda,
delegar à administração tributária as incumbências de apuração da
infração referida no artigo 1° e de imposição das penalidades previstas
nesta lei, sem prejuízo do desempenho das atribuições que lhe são
próprias.

§ 1º - Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular
e a Secretaria da Fazenda poderão conjuntamente, celebrar convênios
de cooperação com órgãos das administrações públicas municipais
maranhenses, visando operações para promoção de ações de próprias,
por ocasião da realização de verificações relacionacionas à apuração
das infrações a que se refere o artigo 1º.

§ 2º – Na hipótese do “caput” deste artigo, correrão no âmbito
da Secretaria dos Direitos Humanos e Participação Popular os
procedimentos administrativos instaurados em conseqüência das
sanções aplicadas pelos agentes da fiscalização tributária.

Art. 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 828/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 272/2019, de autoria do Senhor Deputado
Leonardo Sá,  que dispõe 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.

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

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

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

Lei Ordinária nº 272/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 272/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator:Deputado Zé Inácio
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Vota a favor                                                                    Vota contra
Deputado César Pires
Deputado Doutor Yglésio
Deputado Wendell Lages

PROJETO DE LEI Nº 272 / 2019

Dispõe 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, e dá outras providências.

Art. 1º – Esta Lei torna indispensável 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.

Parágrafo único – O Teste de que trata o “caput” deste artigo
tem o propósito de tornar possível o diagnóstico precoce, tratamento
e acompanhamento das disfunções seguintes:

I – teste do pezinho ampliado:
a) Fenilcetonúria (PKU);
b) Aminoacidopatias;
c) Hipotireoidismo Congênito (TSH e T4);
d) Hemoglobinopatias (Hb);
e) Deficiência de Biotinidase;
f) Fibrose Cística (IRT);
g) Hiperplasia Adrenal Congênita (17OH);
h) Toxoplasmose Congênita;
i) Aminoacidopatias (Análise Qualitativa);
j) Deficiência de G6PD;
k) Galactosemia;
l) Sífilis congênita.
Art. 2º – Os Estabelecimentos de Saúde deverão entregar aos

pais ou responsáveis pelo recém-nascido, assim que possível, o
resultado do Teste de Triagem Neonatal Teste do Pezinho, na
Modalidade Ampliada em Recém-Nascidos, assim como todas as
orientações pertinentes.

Art. 3º- Ao Poder Público compete estabelecer, através de
Decreto, regulamentação própria, às medidas necessárias para o
cumprimento da presente Lei.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
P A R E C E R Nº 829/ 2019

EM REDAÇÃO FINAL

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

Projeto de Lei Ordinária nº 505/2019, de autoria do Senhor Deputado
Adelmo Soares,  que Estabelece Diretrizes sobre a obrigatoriedade,
no âmbito do Estado do Maranhão, da realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residenciais do Estado do
Maranhão nos casos que especifica, e dá outras providências.”

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

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

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

Lei Ordinária nº 505/2019) a Redação Final, na forma do anexo a este
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 505/2019, nos
termos do voto do Relator.

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

em 10 de  dezembro de 2019.

Presidente, em exercicio: Deputado Zé Inácio
Relator:Deputado Zé Inácio

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

PROJETO DE LEI Nº 505 / 2019

Estabelece Diretrizes Gerais sobre a realização
de treinamento e apresentação do plano de
evacuação em clínicas e hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão,
na forma que especifica.

Art.1º Esta Lei estabelece diretrizes sobre a realização de
treinamento e apresentação do plano de evacuação em clínicas e
hospitais, das redes pública e particular, imóveis comerciais e
residenciais, no âmbito do Estado do Maranhão.

Art. 2º As clínicas e hospitais, das redes pública e particular,
imóveis comerciais e residenciais no âmbito do Estado Maranhão,
deverão realizar treinamento e apresentarem plano de evacuação para
os casos de ocorrências de incêndio e danos estruturais.

§1º Os planos de evacuação de que trata o caput deste artigo
deverão obedecer às diretrizes que dispõe a Lei nº 6.546, de 29 de
dezembro de 1995 (Código de Segurança contra Incêndio e Pânico no
Estado do Maranhão), sendo submetidos à apreciação e aprovação do
Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Maranhão.

§2º O plano de evacuação será treinado pelo menos uma vez,
no início de cada semestre e deverão ser oferecidos a todos os
funcionários, independentemente da função exercida.

Art. 3º Os treinamentos dispostos nesta Lei deverão ser
periódicos, a fim de garantir que todos os funcionários destes
estabelecimentos se encontrem capacitados para procederem com a
evacuação, minimizando os possíveis danos.

Parágrafo único. Cabe aos Corpos de Bombeiros, como
atribuição subsidiária, cooperar com o desenvolvimento de uma
mentalidade de prevenção e proteção contra incêndio nos
estabelecimentos de clínicas, hospitais, prédios e condomínios
residenciais.

Art. 4º A aplicabilidade desta Lei, só abrangerá imóveis
comerciais e residenciais, a partir de três andares.

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

SUBSTITUTIVO Nº   , AO PROJETO DE LEI Nº 055 DE 2019

Dê-se ao Projeto de Lei nº 055/2019 a seguinte redação:

PROJETO DE LEI            /2019

Estabelece regras para a promoção de eventos
culturais no Estado do Maranhão, e dá outras
providências
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Art. 1º A realização de eventos culturais no Estado do
Maranhão, observadas as normas municipais referentes a zoneamento
urbano, uso e ocupação do solo e índices urbanísticos dos municípios
onde forem realizados, as normais ambientais referentes a áreas
protegidas e observará as seguintes normas e princípios:

I – Sem prejuízo de outros eventos de interesse cultural
reconhecidos em lei municipal, consideram-se de interesse público os
seguintes eventos:

a) Eventos religiosos;
b) Revéillon;
c) Carnaval;
d) Festas juninas;
e) Viradas culturais;
II – Os eventos de interesse público observarão os níveis de

ruído que não causem impactos negativos ao meio ambiente, observadas
as normas técnicas reconhecidas pelo CONAMA e outras legislações
ambientais;

III – A destinação final dos resíduos sólidos gerados nos eventos
de interesse público observará a responsabilidade compartilhada e
solidária entre os geradores públicos e privados, respeitadas as normas
municipais sobre grandes geradores e os princípios e normas da Lei
Federal nº12.305/2010;

IV – É obrigatório o fornecimento de equipamentos sanitários
fixos ou móveis em número proporcional à expectativa de público dos
eventos, cabendo aos promotores dos eventos a responsabilidade pela
destinação final dos efluentes sanitários gerados;

§ 1º Para os efeitos desta Lei, a comprovação do requisito do
inciso II se dará por meio de laudo técnico elaborado por profissionais
habilitados e que instruirá os requerimentos de licenças como documento
obrigatório para autorização de eventos, observadas as
responsabilidades da Lei nº 9.605/1998.

§ 2º Todos os eventos com reunião de público deverão ser
licenciados pelo Corpo de Bombeiros, Prefeitura do município em que
o evento ocorrerá e pelo órgão ambiental competente.

§ 3º Para os efeitos do Art. 1º, inciso II, desta Lei, entende-se
como evento cultural exibições em cinemas, cineclubes e teatros,
espetáculos musicais, de artes cênicas e circenses, eventos educativos,
religiosos, esportivos, de lazer e de entretenimento, promovidos por
quaisquer entidades e realizados em estabelecimentos públicos ou
particulares.

Art. 2º A inobservância de qualquer dispositivo de que trata
esta lei, mormente nos quesitos relacionados ao meio ambiente, à
segurança e integridade física da sociedade e consumidores, sujeitará
os infratores às penalidades administrativas, cíveis e penais.

Parágrafo único. As multas previstas nesta Lei serão revertidas
para o Fundo de Desenvolvimento da Cultura Maranhense –
FUNDECMA – instituído pela Lei Estadual Nº 8.912, de 23 de
dezembro de 2008.

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará os procedimentos
desta Lei.

Art. 4º A presente lei não contraria leis municipais sobre o
tema.

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

DUARTE JUNIOR
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 23, inciso V, diz
que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal
e dos Municípios proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação,
à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Acrescentam-se a isso,
os incisos V, VIII e IX do art. 24 da CF, que prevê a competência da
União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar concorrentemente,
sobre, dentre outras questões, produção e consumo, além de

responsabilidade por dano ao consumidor. Além disso, tais entes podem
legislar concorrentemente sobre educação, cultura, ensino, desporto,
ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação. Em sendo
assim, nesta seara, o presente projeto, além de beneficiar fornecedores
de serviços, beneficiaria, principalmente, os consumidores.

As alterações sugeridas nesse projeto substitutivo deram-se
em razão de contribuições que surgiram a partir de audiência pública
realizada por produtores de eventos e técnicos especializados no
assunto. Em razão de mudanças substanciais no texto da lei, optou-se
pela elaboração de um projeto substituto no lugar de emendas.

Uma das principais mudanças foi a exigência de laudo de
profissional especializado como uma das condições para realização de
evento sem restrição de horário.

Outra alteração sugerida foi a inclusão de eventos religiosos no
texto do projeto, com a finalidade de que também possa haver sua
realização sem restrição de horário nas condições disciplinadas no
projeto.

Em consequência da exigência de laudo técnico, extinguiu-se a
condição de o evento ser realizado fora da área urbana, tendo em vista
que tais situações já deverão ser analisadas no laudo técnico.

Por fim, a fiscalização da lei deverá ser regulamentada pelo
Poder Executivo, sob o risco de se criar obrigações para a Administração
Pública. Após essas considerações que levaram às alterações propostas,
passo a explanar sobre a importância desse projeto.

O direito ao lazer é um direito constitucionalmente previsto
como um direito social. No entanto, tal direito é constantemente
suprimido e desvalorizado por diversas razões, como por exemplo,
por limitações de horários por causa do local que está acontecendo o
evento. Além disso, o referido direito fundamental proporciona às
pessoas fazer uso de suas liberdades, de suas criatividades e
relacionarem-se com outras pessoas. O lazer é momento de prazer das
pessoas e, por isso, tem grande importância. Um dos desdobramentos
de concretização de tal direito tem a ver com a participação das pessoas
em eventos culturais.

Vale ressaltar que o critério utilizado para definição de área
urbana é a mesma utilizada pelo Plano Direto do Município de São
Luís e a definição de eventos culturais é o utilizado pelo Decreto da
Meia-Entrada (Decreto 8.537/15)

Outro ponto importante a ser destacado é o direito ao trabalho,
que também será concretizado, afinal, muitas pessoas laboram em tais
eventos. A geração de emprego no país passa por um momento de
fragilidade. Percebe-se de modo expressivo o índice de desemprego.
Em novembro de 2018, eram mais de doze milhões de desempregados,
segundo o IBGE, o que torna as possibilidades de garantia aos bens
básicos de consumo e possibilidades de desenvolvimento social em
patamares mínimos.

Mesmo nesse cenário existem profissões que permanecem em
alta. A profissão de garçom, por exemplo, representa um crescimento
expressivo com os espaços artísticos e de socialização, tais como shows,
bares, restaurantes e boates. Cerca de 250 mil empregos dos 450 mil
gerados por ano são de garçons, isso de acordo com os dados da
Associação brasileira de Bares e Restaurantes (ABRASEL), a mesma
instituição afirma que esse contingente representa ainda 8% dos
empregados brasileiros. Estimular o crescimento da economia através
de eventos culturais certamente será uma contribuição para a
manutenção e a possibilidade de gerar mais emprego no contexto
econômico atual.

A Lei nº 13.467/2017 possibilitou a contratação por hora, dia
ou mês em escala flexível para que viabilizasse uma prestação de serviços
continuada, permitindo que bares, restaurantes e casas de shows
estendam os horários de funcionamento, garantindo rotatividade e maior
possibilidade de renda, amenizando assim os impactos do desemprego
no país. Isso também se aplica aos eventos culturais.

Cumpre ressaltar, que o objeto deste projeto não é fixar horário
de funcionamento de estabelecimento comercial, matéria vedada pela
Súmula Vinculante nº 38, mas apenas estabelecer regras para fomentar
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a promoção de eventos culturais e, por outro lado, propiciar o acesso
ao lazer e à cultura da população.

Nestes termos, contamos com o apoio dos Excelentíssimos
Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de
medida de relevante interesse social. Assim sendo, submetemos à
consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente proposição.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002;
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX,
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução
Administrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução
Administrativa nº 955/2018, ADJUDICO E HOMOLOGO o
resultado do Pregão Eletrônico nº 009//2019-CPL/ALEMA, em
conformidade com o Parecer da Procuradoria Geral da Assembleia,
anexo aos autos do Processo Administrativo nº 21972019-ALEMA e
autorizando a celebração do contrato e emissão da nota  de empenho
em favor da  empresa L. AGUIAR RIBEIRO EIRELI,  vencedora do
certame, com valor de R$ 60.835,85 (sessenta mil, oitocentos e
trinta e cinco reais e oitenta e cinco centavos), nos termos do
Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Encaminhe-se à Comissão
Permanente de Licitação, para cumprimento das normas legais. São
Luís–MA, 10 de dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto.
Presidente.
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