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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17/12/2019 – 3ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

I – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 115 /2019
São Luís, 12  de  dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores
Deputados e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória
que altera a 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.

O desligamento do serviço ativo da Polícia Militar, na forma
do art. 115 da Lei Estadual nº 6.513/1995, decorre, dentre outras
hipóteses da transferência para a reserva remunerada, a qual pode ser
concedida a pedido do militar ou, de ofício, pela Administração Pública.

Os requisitos para a transferência compulsória para a Reserva
Remunerada estão delineados no art. 120 do Estatuto dos Policiais-
Militares do Estado do Maranhão. De acordo com o referido diploma
normativo (art. 120, II), ao completar 05 (cinco) anos no último posto
ou graduação de seu quadro e contar com mais de 30 (trinta) anos de
contribuição, se do sexo masculino, ou mais de 25 (vinte e cinco) anos
de contribuição, se do sexo feminino, o servidor militar passa
compulsoriamente à situação de inatividade por meio da transferência
para a reserva remunerada.

A exemplo do que já ocorre com o Comandante-Geral e com o
Chefe do Gabinete Militar do Governador (art. 120, § 4º), a alteração
legislativa ora proposta tem por finalidade excepcionar da transferência
compulsória para a Reserva Remunerada o militar que, tendo cinco
anos no último posto da carreira e 35 anos (ou 25 anos, se mulher) de
contribuição, ocupar o cargo de Subcomandante da Polícia Militar.

A relevância da matéria guarda relação com a experiência e com
as contribuições que os militares integrantes do último posto da carreira
podem oferecer quando do auxílio no comando da instituição policial
militar, do assessoramento ao Comandante-Geral nos assuntos
pertinentes à Corporação, bem como na coordenação dos trabalhos do
Estado-Maior.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se garantir
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e a própria supremacia do
interesse público, o que demanda velocidade na realização de mudanças
administrativas, evitando-se interrupções no funcionamento da máquina
pública.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento
dos requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual,
aptos a legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida
Provisória ora proposta.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 302 DE 11 DE DEZEMBRO DE 2019.

Altera a 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.

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no
uso da atribuição que lhe confere o §1º do art. 42 da Constituição
Estadual, adota a seguinte Medida Provisória, com força de lei:

Art. 1º O § 4º do art. 120 da Lei nº 6.513, de 30 de novembro
de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 120. (...)
(...)
§ 4º A transferência ex-offício de que trata o inciso II deste
artigo não se aplica ao Coronel QOPM que estiver exercendo
o cargo de Comandante-Geral da Polícia Militar, de
Subcomandante da Polícia Militar e de Chefe do Gabinete
Militar do Governador do Estado.” (NR).

Art. 2º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS,  11 DE  DEZEMBRODE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA E 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

MENSAGEM Nº 116 /2019

São Luís, 12 de dezembro de 2019.

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47,
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei Complementar nº
008/2019, que altera e acresce dispositivos à Lei Complementar nº 14,
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias
do Estado do Maranhão), além de outras providências.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei Complementar nº
008/2019, que altera e acresce dispositivos à Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991
(Código de Divisão e Organização Judiciárias do
Estado do Maranhão), além de outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei Complementar nº 008/2019.
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RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em apreço objetiva alterar a Lei
Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, para dispor, dentre
outras matérias, sobre a Vara Agrária, competente para dirimir conflitos
fundiários que envolvam litígios coletivos, e sobre a criação de cargos
no quadro de pessoal do Poder Judiciário.

Não obstante a relevância da matéria, há de ser negada sanção
aos incisos IV e V do art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 008/
2019 pelas razões a seguir delineadas.

O art. 3º assim dispõe:

Art. 3º Ficam criados no quadro do Poder Judiciário os
seguintes cargos:
I - dois cargos de Juiz de Direito Titular de Entrância Final
para o Termo Judiciário de São Luís, da Comarca da Ilha de
São Luís;
II - dois cargos de Secretário Judicial;
III - dois cargos de Assessor de Juiz;
IV - dois cargos de Assistente de Informação (nova
nomenclatura: Assistente Judiciário);
V - dois cargos de Assessor de Administração (cargos novos
segundo proposta de ampliação de pessoal);
VI - dois cargos de Analista Judiciário; e
VII - quatro cargos de Técnico Judiciário.
[grifo nosso]

A redação dos dispositivos destacados está intrincada, tornando
a norma incompreensível vez que não é possível saber qual o
verdadeiro nome dos cargos criados pelo inciso IV (se Assistente de
Informação ou se Assistente Judiciário), nem mesmo o que significa a
expressão “cargos novos segundo proposta de ampliação de pessoal”
constante do inciso V do art. 3º.

Ou seja, em razão dos vícios redacionais e da inadequada técnica
legislativa, os dispositivos mencionados supra têm sua aplicação
comprometida, gerando insegurança jurídica - o que caracteriza uma
inconstitucionalidade, razão pela qual oponho veto aos incisos IV e V
do art. 3º do Projeto de Lei Complementar nº 008/2019.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional
vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade
Normativa da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do
texto constitucional no ordenamento jurídico, bem como na
obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos
a ela.

São estas, portanto, Senhor Presidente, as razões que me
levaram a vetar parcialmente o Projeto de Lei Complementar nº 008/
2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 12 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MOÇÃO Nº 075 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a UDSON DOS

SANTOS SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio
FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “VELHICE E
EMPREENDEDORISMO: O RECONHECIMENTO DO IDOSO
COMO PÚBLICO-ALVO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS DAS
STARTUPS E EMPRESAS BRASILEIRAS A PARTIR DE UMA
EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA”.

Cumpre mencionar que UDSON DOS SANTOS SILVA foi
indicado na categoria Pesquisador Júnior, sendo orientado pela
Professora Ivanilde Cordeiro Pacheco.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por UDSON DOS SANTOS
SILVA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 076 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS , manifestando congratulações a SCARLLETH
PATRICIA SALOMÃO DA SILVA, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “PRIMEIRA
EVIDÊNCIA DE INGESTÃO DE MICROPLÁSTICO POR
OSTRA NATIVA CRASSOSTREA GASAR (ADANSON, 1757)
EM UM ESTUÁRIO AMAZÔNICO - MARANHÃO”.

Cumpre mencionar que SCARLLETH PATRICIA
SALOMÃO DA SILVA foi indicada na categoria Pesquisador Júnior,
sendo orientada pelo Professor Caio Brito Lourenço.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por SCARLLETH PATRICIA
SALOMÃO DA SILVA, a parabenizamos e externamos admiração
por todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 078 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a JULIE BRENDA
SANTOS DA SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “AVALIAÇÃO DAS
PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS E TÉRMICAS DE
RESÍDUOS DE PODAS URBANAS E UTILIZAÇÃO EM
SISTEMAS TERMOQUÍMICOS COM FINS
BIOENERGÉTICOS”.

Cumpre mencionar que JULIE BRENDA SANTOS DA SILVA
foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências Exatas e Engenharia,
sendo orientada pelo Professor Glauber Cruz.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por JULIE BRENDA SANTOS
DA SILVA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 079 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a INGRID CAROLINE
MOREIRA LIMA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “BIOMARCADORES
HISTOPATOLÓGICOS EM ESPÉCIES NATIVAS PARA O
BIOMONITORAMENTO DO LAGO AÇU, MARANHÃO”.
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Cumpre mencionar que INGRID CAROLINE MOREIRA

LIMA foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências Biológicas,
sendo orientada pela Professora Débora Martins Silva Santos.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por INGRID CAROLINE
MOREIRA LIMA, a parabenizamos e externamos admiração por todo
o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 080 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a GUSTAVO OLIVEIRA
EVERTON, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “CARATERIZAÇÃO QUÍMICA E
POTENCIAIS BIOLÓGICOS ANTIMICROBIANOS E
MOLUSCICIDAS DOS ÓLEOS ESSENCIAIS DAS FOLHAS
DE PIMENTA DIÓICA LINDL. E DAS CASCAS DOS FRUTOS
DE CITRUS SINENSIS (L.) OSBECK”.

Cumpre mencionar que GUSTAVO OLIVEIRA EVERTON
foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências Biológicas, sendo
orientado pelo Professor Victor Elias Mouchrek Filho.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por GUSTAVO OLIVEIRA
EVERTON, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 086 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LEONARDO VICTOR
GALVÃO MOREIRA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “INCONTINÊNCIA URINÁRIA
EM MULHERES CLIMATÉRICAS COM SINTOMAS
DEPRESSIVOS: ESTUDO CASO-CONTROLE EM UMA
CAPITAL DO NORDESTE DO BRASIL”.

Cumpre mencionar que LEONARDO VICTOR GALVÃO
MOREIRA foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências da
Saúde, sendo orientado pela Professora Luciane Maria Oliveira Brito.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LEONARDO VICTOR
GALVÃO MOREIRA, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 093 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a GLAYANE DE JESUS
SOARES CASTRO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “DESENVOLVIMENTO DE UMA
FORMULAÇÃO ANTIMICROBIANA E CARRAPATICIDA
UTILIZANDO PRODUTO NATURAL”.

Cumpre mencionar que GLAYANE DE JESUS SOARES
CASTRO foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências
Agrárias, sendo orientada pelo Professor Lívio Martins Costa Junior.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por GLAYANE DE JESUS
SOARES CASTRO, a parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 094 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a VANDERSON VIANA
RODRIGUES, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “CONFLITOS
SOCIOTERRITORIAIS ENTRE CAMPONESES E
SOJICULTORES NO MUNICÍPIO DE BALSAS NO
MARANHÃO”.

Cumpre mencionar que VANDERSON VIANA RODRIGUES
foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências H u m a n a s ,
Sociais e Linguística Letras e Artes, sendo orientado pelo Professor
Ademir Terra.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por VANDERSON VIANA
RODRIGUES, o parabenizamos e externamos admiração por todo o
seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. -DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 096 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a LISLE FARAY DE
PAIVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “DIAGNÓSTICO DE GLAUCOMA
BASEADO EM DEEP FEATURES”.

Cumpre mencionar que LISLE FARAY DE PAIVA foi indicada
na categoria Jovem Cientista – Ciências Exatas e Engenharia, sendo
orientada pelo Professor Geraldo Bras Júnior.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por LISLE FARAY DE PAIVA, a
parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 097 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ALEXSANDER
RODRIGUES CARVALHO JUNIOR, finalista da edição de 2019 do
Prêmio FAPEMA Terezinha Rêgo, com a pesquisa “ÁCIDO
BETULÍNICO OBTIDO DE EUGENIA FLAVESCENS DC
PREVINE A AQUISIÇÃO DE MUTAGÊNESE MEDIADA POR
CIPROFLOXACINA EM STAPHYLOCOCCUS AUREUS”.

Cumpre mencionar que ALEXSANDER RODRIGUES
CARVALHO JÚNIOR foi indicado na categoria Jovem Cientista –
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Ciências Biológicas, sendo orientado pelo Professor Luis Cláudio
Nascimento da Silva.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ALEXSANDER RODRIGUES
CARVALHO JUNIOR, o parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 098 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a YASMIN PEREIRA DE
SANTANA E SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “O FLORESCER DOS
GIRASSÓIS: A MÍSTICA E A IDENTIDADE DA JUVENTUDE
CAMPONESA NA ESCOLA ROSELI NUNES – LAGOA GRANDE
DO MARANHÃO/MA”.

Cumpre mencionar que YASMIN PEREIRA DE SANTANA
E SILVA foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências Humanas,
Sociais e Linguística Letras e Artes, sendo orientada pela Professora
Zaira Sabry Azar.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por YASMIN PEREIRA DE
SANTANA E SILVA, a parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 099 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a CINDY LIMA
PEREIRA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “APLICATIVO PARA TRIAGEM DE
PACIENTES EM RISCO DE DOENÇA RENAL CRÔNICA”.

Cumpre mencionar que CINDY LIMA PEREIRA foi indicada
na categoria Jovem Cientista – Ciências da Saúde, sendo orientada
pelo Professor Ewaldo Eder Carvalho Santana.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por CINDY LIMA PEREIRA, a
parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 100 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a BRUNO EDUARDO
CAXIAS MIRANDA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “CARACTERÍSTICAS
AGRONÔMICAS DE DUAS GRAMÍNEAS TROPICAIS
SUBMETIDAS A LÂMINAS DE IRRIGAÇÃO E MANEJADAS
SOB DIFERENTES NÍVEIS DEADUBAÇÃO NITROGENADA”.

Cumpre mencionar que BRUNO EDUARDO CAXIAS
MIRANDA foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências
Agrárias, sendo orientado pela Professora Rosane Cláudia Rodrigues.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por BRUNO EDUARDO CAXIAS
MIRANDA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 101 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a GABRIEL PEREIRA
CASTRO, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA Terezinha
Rêgo, com a pesquisa “ÁREA DO RIO BACANGA E ÁREA DO
ANTIGO CAMINHO GRANDE ESTUDO DA
MICROTOPONÍMIA DE SÃO LUÍS CONSIDERANDO DUAS
DE SUAS ÁREAS DE EXPANSÃO PARTINDO DO CENTRO
HISTÓRICO”.

Cumpre mencionar que GABRIEL PEREIRA CASTRO foi
indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências H u m a n a s ,
Sociais e Linguística Letras e Artes, sendo orientado pela Professora
Heloísa Reis Curvelo Matos.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por GABRIEL PEREIRA CASTRO,
o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu trabalho,
dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 112 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a WALERYA LIMA
SANTOS SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “AVALIAÇÃO CLÍNICA E
IMUNOLÓGICA DE CÃES NATURALMENTE INFECTADOS
POR LEISHMANIA (LEISHMANIA) CHAGASI SUBMETIDOS
AO PROTOCOLO DE TRATAMENTO COM ALOPURINOL”.

Cumpre mencionar que WALERYA LIMA SANTOS SILVA
foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências Agrárias, sendo
orientada pelo Professor Ferdinan Almeida Melo.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por WALERYA LIMA SANTOS
SILVA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 113 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a VITORIA CHRISTINI
ARAUJO BARROS, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “ANÁLISE ESPACIAL DOS
CASOS NOTIFICADOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM
IMPERATRIZ-MA”.

Cumpre mencionar que VITORIA CHRISTINI ARAUJO
BARROS foi indicada na categoria Jovem Cientista – Ciências da
Saúde, sendo orientada pela Professora Janaina Miranda Bezerra.
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Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que

certamente ainda serão prestados por VITORIA CHRISTINI
ARAUJO BARROS, a parabenizamos e externamos admiração por
todo o seu trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 114 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a ARTHUR VINICIUS
SOUSA SILVA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “APLICAÇÃO POTENCIAL DE
ESCAMAS DE PEIXE COMO MATÉRIA-PRIMA EM
PROCESSOS TERMOQUÍMICOS PARA GERAÇÃO DE
ENERGIA LIMPA”.

Cumpre mencionar que ARTHUR VINICIUS SOUSA SILVA
foi indicado na categoria Jovem Cientista – Ciências Exatas e
Engenharia, sendo orientado pelo Professor Glauber Cruz.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por ARTHUR VINICIUS SOUSA
SILVA, o parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho na pesquisa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 09 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 115 / 19

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a Vossa Excelência a aprovação de MOÇÃO DE
APLAUSOS, manifestando congratulações a KAYLANNE RAYSSA
VIEIRA DE SOUSA, que conquistou medalha de ouro na 15ª
Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas.

Cumpre mencionar que KAYLANNE RAYSSA VIEIRA DE
SOUSA é estudante do curso técnico em informática integrado ao
Instituto Federal do Maranhão – IFMA, Campus Caxias.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por KAYLANNE RAYSSA VIEIRA
DE SOUSA, a parabenizamos e externamos admiração por todo o seu
trabalho, dedicação e empenho nos estudos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 16 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 1789 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1790 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Francisco do Maranhão -
MA,  Arão da Silva Nepomuceno  , 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 1791 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT
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JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1792 / 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 São Francisco do Brejão - MA,
Ana Quitéria Rodrigues Brito  , 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 1793 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São João Batista - MA, Francisco
Furtado Penha , 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
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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 1794 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São João do Caru   – MA,  Natanael
Silva e Silva  , 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
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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 1795 / 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 São João dos Patos do Maranhão-
MA, Thuany 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 1796 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São José dos Basílios - MA,  Gildon
Lázaro Orlando da Silva , 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.
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Art. 1º - Fica garantida prioridade especial às pessoas portadoras
de fibromialgia, atendendo as suas necessidades sempre
preferencialmente em relação aos demais, no âmbito do Município.

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

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

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

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 1797 / 19

Senhor Presidente,

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

Em virtude de o anteprojeto de lei dispor sobre matéria de
interesse local, em observância ao entendimento jurisprudencial sobre

a inconstitucionalidade de projetos de lei do Poder Legislativo estadual
que invadam a competência legislativa municipal, bem como ao artigo
152 do Regimento Interno desta Casa, para o devido aproveitamento
da ideia, a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela
dificuldade desse grupo de locomover-se ou de manter-se em pé por
maior período em razão das fortíssimas dores sentidas. Assim, o
benefício da prioridade atua, na verdade, como um meio de concreção
da igualdade real – oferece um “privilégio” àqueles considerados mais
fracos na tentativa de equalizar uma situação social desigual.
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INDICAÇÃO Nº 1798 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Pedro da Água Branca - MA,
Zé 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

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 1799 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT
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JUSTIFICATIVA

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1800 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de São Raimundo do Doca Bezerra -
MA,  Edvan Livramento Silva , 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 1801 / 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 Senador La Rocque – MA,
Marciélia de Menezes Rocha  , o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.
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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 1802 / 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 Serrano do Maranhão - MA,
Neilson Quadros Ca  , 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
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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 1803 / 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 Sítio Novo – MA,  Vereador
Canário , 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 1804 / 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 Sucupira do Norte - MA,  Antonio
Miguel Ribeiro 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.
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ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1805 / 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 Sucupira do Riachão - MA,  Pedro

Henrique , 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
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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 1806 / 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 Tasso Fragoso - MA,  Jodevan
Quixabeira da Silva , 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 1807 / 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 Timbiras - MA, Rute Frozino, 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
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municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1808 / 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 Trizidela do Vale - MA, Francisco
Martins Pereira , 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.

Ata da Centésima Quadragésima Nona Sessão Ordinária
da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e seis de novembro de dois mil e dezenove.
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Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glalbert

Cutrim.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Ariston,  Arnaldo Melo, Carlinhos
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, Doutor
Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora
Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno,
Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa,
Wellington do Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Hélio
Soares, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wendell Lages
e Zé Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Em seguida, ouviu-se a leitura do
texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do Expediente a
seguir: Projeto de Lei n° 580/19, de autoria do Deputado Arnaldo
Melo, que dispõe sobre a obrigatoriedade cadeiras de rodas nas
repartições públicas e instituições de ensino públicas e privadas para
uso dos visitantes portadores de deficiência física no Estado do
Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Lei n° 581/19, de
autoria do Deputado Arnaldo Melo, que disciplina a promoção, o
fomento e o incentivo do audiovisual no âmbito do Estado do
Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 582/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre o direito à
informação da possibilidade de reconstrução da mama aos pacientes
que sofrerem mutilação decorrente de tratamento de câncer e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 583/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, que obriga a afixação de cartazes em hospitais, casas de saúde
e clínicas conveniadas ao SUS, informando da vedação de cobrança dos
procedimentos e dá outras providências; Projeto de Lei nº 584/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que dispõe acerca da obrigatoriedade
de informação clara e ostensiva, aos consumidores, da realização de
testes em animais nos produtos comercializados no Estado do
Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei nº 585/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, que institui e estabelece diretrizes para a
Política Pública Estadual de Identificação e de Acompanhamento
Educacional de Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do Estado do
Maranhão, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 586/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, que obriga as maternidades públicas
e privadas do Estado do Maranhão a realizarem o Teste do Quadril em
todos os recém-nascidos; Projeto de Lei nº 587/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, que estabelece a obrigatoriedade da
implantação de logística reversa no Estado do Maranhão para
recolhimento dos produtos que especifica e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 588/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que
estabelece a possibilidade de que maternidades e hospitais públicos e
privados do Maranhão ofereçam orientações e treinamentos para
primeiros-socorros, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 589/19,
de autoria da Deputada Daniella Tema, que cria a Política Pública de
Incentivo e Educação Tecnológica para a Terceira Idade, denominada
“terceira digital”, no Estado do Maranhão; Projeto de Resolução
Legislativa nº 164 / 19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Giovanni
Normanton Spinucci; Moção nº 053/15, de autoria do Deputado
Ariston, de Aplausos ao Município de Santa Rita pela comemoração
do aniversário de 58 anos de emancipação política; Requerimento nº
703/19, de autoria do Deputado Ariston, para que se registre nos
Anais desta Casa votos de congratulações a população de Santa Rita
pelo aniversário de 58 anos do município, a ser comemorado no dia 02
de dezembro, dando-se ciência desta manifestação ao Prefeito, Senhor

Hilton Gonçalo, ao Presidente da Câmara Municipal, Senhor Fredilson
de Jesus Carvalho e aos demais vereadores; Requerimento nº 704/19,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando regime de tramitação
de urgência para o Projeto de Resolução Legislativa nº 164/2019, de
sua autoria; Requerimento nº 705/19, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, para que seja justificada a sua ausência das Sessões Plenárias
realizadas no período de 07 a 17 de novembro do corrente ano, por
motivo de tratamento médico conforme Atestado Médico; Indicação
nº 1582/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes; ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Isau Alves Angelim Filho; ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Saramanta,
nº 10, Loteamento Saramanta, município de São José de Ribamar;
Indicação nº 1583/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando
análise e encaminhamento do anteprojeto que versa sobre a alteração
do artigo 164 da Lei Estadual nº 6.107/1994, Estatuto do Servidor
Público do Estado do Maranhão, concedendo horário especial ao
servidor pessoa com deficiência, quando comprovada a necessidade
por junta médica oficial, independentemente de compensação de
horário e sem prejuízo da remuneração e dá outras providências;
Indicação nº 1584/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito
de São Bento, Senhor Luís Gonzaga Barros; ao Secretário Municipal
de Administração e Planejamento, Senhor Rubemar de Jesus Rodrigues
Sousa; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços
de pavimentação asfáltica e instalação de postes de energia elétrica na
via de acesso ao povoado Ladeira no município de São Bento/MA;
Indicação nº 1585/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal
de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa; ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhor
Rubens Pereira Júnior, solicitando serviços de restauração da Praça
Gege Nago, localizada na Lagoa da Jansen; Indicação nº 1586/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de Bequimão, Senhor
Antônio José Martins; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr.
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando serviços de pavimentação asfáltica na MA 211 e no
povoado Quindiua localizado no município de Bequimão/MA;
Indicação nº 1587/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, a Prefeita
de Paço do Lumiar, Senhora Paula Azevedo; ao Secretário Municipal
de Infraestrutura e Urbanismo, Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves
Neto; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto
e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços
de calçamento das Ruas Coração de Jesus e do Campo, localizadas na
comunidade Bacuritiua, no município de Paço do Lumiar/MA; Indicação
nº 1588/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário Municipal de
Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa, solicitando
adequada infraestrutura na passagem de pedestres e ciclistas das Pontes
José Sarney e Bandeira Tribuzzi, bem como serviços de reparação e
substituição da iluminação pública do local e o envio de orçamento
para possível destinação de Emendas Parlamentares com a finalidade
de custear os serviços ora pleiteados; Indicação nº 1589/19, de autoria
do Deputado Duarte Júnior, a Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora
Paula Azevedo; ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves Neto; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Rua 09, Loteamento Manaira localizada no município de Paço do
Lumiar; Indicação nº 1590/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa;
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto; ao
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Secretário de Estado de Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira e ao
Secretário Municipal de Desportos e Lazer, Senhor Rommeo Pinheiro
Amin Castro, solicitando serviços de reforma da quadra de esportes
localizada na Rua 35, Quadra 33, sn, CEP: 65058-323, Jardim América,
São Luís/MA; Indicação nº 1591/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio
Araújo Costa; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton
Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
serviços de pavimentação asfáltica na Avenida Maranguape, Quadra
N, Casa 22, Loteamento Saramanta I, Maiobinha, São Luís/MA;
Indicação nº 1592/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto; ao
Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Marcio
Honaiser e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando
a construção de um poço artesiano próximo ao ponto final do bairro
Maracujá, nesta capital; Indicações nºs: 1593, 1594, 1595, 1596, 1597,
1598, 1599, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606 e 1607/19,
todas de autoria do Deputado Doutor Yglésio, aos respectivos
Presidentes das Câmaras de Vereadores dos Municípios de Amarante
do Maranhão, Colinas, Pedreiras, Penalva, Santa Rita, Brejo, Parnarama,
Turiaçu, Urbano Santos, Matões, Vitória do Mearim, Pindaré Mirim,
Bom Jesus das Selvas, São Domingos do Maranhão e Moção, com a
indexação do anteprojeto de lei que 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; Indicação nº 1608/19, de autoria
do Deputado Rigo Teles, a  Diretoria da ALEMA, solicitando a criação,
no âmbito do Poder Legislativo, do Programa Assembleia Cidadã, a ser
apresentado na forma do anteprojeto de resolução anexo; Indicação nº
1609/19, de autoria da Deputada Doutora Cleide Coutinho, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando uma ambulância
destinada a atender o 2° Batalhão da Polícia Militar, com sede na
cidade de Caxias e Indicação nº 1610/19, de autoria da Deputada
Doutora Cleide Coutinho, ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino; ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson
Portela, e ao Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel
Ismael de Souza Fonseca, solicitando a implantação da Patrulha Maria
da Penha na cidade de Caxias, bem como solicitação de uma viatura da
Polícia Militar, destinada a atender a referida patrulha. Concluída a
leitura do Expediente pelo Primeiro Secretário, o Presidente determinou
sua publicação e o encaminhamento das Indicações elencadas acima.
Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados: Duarte Júnior, Rigo
Teles e Wellington do Curso. O Deputado Duarte Júnior destacou a
reinauguração do Centro de Saúde Genésio Ramos Filho, na Cohab-
Anil, em São Luís, que foi o primeiro hospital a passar por uma ampla
reforma pelo programa “São Luís em Obras”, da Prefeitura de São
Luís. O Deputado Rigo Teles, por sua vez, anunciou que protocolou
uma Indicação junto à Mesa Diretora da Assembleia Legislativa,
propondo a criação do programa “Assembleia Cidadã”, no âmbito do
Poder Legislativo Estadual, reunindo em um espaço dentro da
Assembleia Legislativa, vários órgãos prestadores de serviços, tais
como o PROCON, Procuradoria da Mulher, Delegacia de Defesa do
Consumidor, Posto de Identificação da Polícia Civil, Biblioteca e o
Centro de Memória de Bens Culturais. Por fim, o Deputado Wellington
do Curso anunciou a apresentação de uma Emenda de sua autoria,
solicitando que o Governo do Estado possa remanejar R$15 milhões
da Secretaria de Comunicação para a construção de um Hospital Público
Veterinário. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
a discussão e votação em único turno das Medidas Provisórias nºs:
299/2019 (Mensagem nº 090/2019), de autoria do Poder Executivo,
altera a lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, que dispõe sobre a
contratação, por tempo determinado, de pessoal para atender a
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos
do Inciso IX do Art. 19, da Constituição Estadual  e  Medida Provisória
nº 300/2019 (Mensagem nº 091/2019), de autoria do Poder Executivo,

dispõe sobre o subsídio dos servidores do subgrupo atividades de
Polícia Civil. Com parecer favorável da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania (CCJC), estas Medidas Provisórias foram
aprovadas e encaminhadas à promulgação. Em segundo turno, regime
de prioridade, com pareceres favoráveis da CCJC e das Comissões de
Mérito, foram aprovados e encaminhados à sanção governamental os
Projetos de Lei Complementar n°  001/19, (Mensagem nº 01/2019), do
Poder Judiciário, que altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos
a vagar de depositário, de distribuidor e de escrivão de serventia judiciária
constante do anexo único da Lei Complementar nº 125/09 e  008/19,
também de autoria do Poder Judiciário, (Mensagem n° 12/19), que
altera e acrescenta dispositivo à Lei Complementar n° 14, de dezembro
de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do
Maranhão). Em segundo turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados a sanção
governamental os Projetos de Lei n°s: 407/19, do Deputado Fernando
Pessoa, que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Penha
nas Escolas Estaduais do Estado do Maranhão e 428/19, do Deputado
Neto Evangelista, que dispõe sobre a proteção às gestantes participantes
de concursos públicos estaduais, este último com parecer favorável
também da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e
Relações de Trabalho. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária,
com parecer favorável da CCJC, foram aprovados e encaminhados à
promulgação os Projetos de Resolução Legislativa nº 076/19, do
Deputado Fernando Pessoa, que concede a Medalha do Mérito
Legislativo “João do Vale” ao Senhor Wilson Luiz Barbosa Ribeiro e
137/19, da Deputada Daniella Tema, que concede Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman ao Capitão de Mar e Guerra, Márcio
Ramalho Dutra e Mello. Em primeiro turno, tramitação ordinária, com
parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa nº 117/19, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, que concede
o título  de Cidadão Maranhense ao Senhor Ulisses Schwarz Viana. O
Projeto de Lei nº 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages foi
transferido devido à ausência do autor. Em seguida, foi apreciado o
recurso do Deputado Wellington do Curso contra a decisão da Mesa
que indeferiu o Requerimento nº 678/2019, de sua autoria. O Plenário
rejeitou o referido recurso, mantendo a decisão da Mesa. Na sequência,
foram aprovados os Requerimentos nºs: 683/19, do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja votado em regime de urgência, o Projeto de
Lei nº 559/19, de sua autoria; 684 e 698/19, do Deputado Doutor
Yglésio, para que sejam votados em regime de urgência, os Projetos de
Lei nºs: 522 e 560/19, ambos de sua autoria; 685/19, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, subscrito pelos Deputados Professor Marco
Aurélio e Wellington do Curso, encaminhando mensagem de
congratulações e aplausos ao Doutor Natalino Salgado Filho, por sua
posse como Reitor da Universidade Federal do Maranhão–UFMA;
696/19, do Deputado Rafael Leitoa, para que seja realizada uma Sessão
Solene para a entrega do Título de Cidadão Maranhense ao Senhor
Ulisses Schwarz Viana; 700/19, do Deputado Fernando Pessoa,
solicitando que seja votado em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, bem como
o Projeto de Lei nº 137/19, ambos de autoria do Deputado Rafael
Leitoa e 701 e 702/9, do Deputado Roberto Costa, também solicitando
que sejam votados em regime de urgência os Projetos de Lei
Complementar nºs: 015 e 016/19, de autoria da Defensoria Pública  e
do Ministério Público, respectivamente. Sujeitos à deliberação da Mesa,
foram deferidos os Requerimentos n°s: 693 e 694/19, ambos do
Deputado Wendell Lages, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias realizadas nos dias 11 e 14 de novembro, do
corrente ano; 695/19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duaillibe,
enviando mensagens de condolências a Senhora Diana dos Santos Batista
e família, pelo falecimento do seu esposo, Senhor Elias de Sousa Almeida
ocorrido no dia 15 de novembro do corrente e 697/19, da Deputada
Andreia Rezende, solicitando que seja justificada sua ausência nas
Sessões Plenárias referentes ao mês de outubro do ano em curso,
conforme atestado médico. Sendo indeferido pela Mesa o Requerimento
699/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, ao Presidente do
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Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, Senhor Raimundo Nonato
de Carvalho Lago Júnior, solicitando a relação de funcionários,
distribuídos por municipalidades, que foram identificados em situação
de acúmulo de cargos, funções e empregos públicos. em não sendo
possível a divulgação de seus nomes, que nos encaminhe, pelo menos,
os municípios que se encontram em situação de funcionalismo irregular.
Por força de acordo das lideranças foram apreciados na Presente Ordem
do Dia e aprovados: em primeiro e segundo turnos, regime de urgência
os Projetos de Lei Complementar n°s: 015/19, do Ministério Público,
que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 86/2005,
adequando-a aos termos do § 2º do artigo 98 da Constituição da Federal
e 016/19, da Defensoria Pública, que inclui dispositivo à Lei
Complementar nº 168/2014 para destinar percentuais dos valores
efetivamente devidos de emolumentos para a Defensoria Pública do
Estado do Maranhão. Com pareceres favoráveis das competentes
Comissões Técnicas estes Projetos foram encaminhados à sanção
governamental; Ainda em primeiro e segundo turnos, regime de urgência,
foi aprovado e também encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei n° 559/19, do Deputado Rafael Leitoa, que modifica a Lei nº
10.411/15. Ainda em primeiro e segundo turno, regime de urgência, foi
aprovado e encaminhado à redação final, devido ao acolhimento de
emenda o Projeto de Lei  n° 137/19, do Deputado Rafael Leitoa, que
dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades farmacêuticas.
Por fim, o Plenário aprovou em segundo turno, tramitação ordinária o
Projeto de Resolução Legislativa nº 117/19, do Deputado Rafael Leitoa,
que concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ulisses
Schwarz Viana. Com parecer favorável da CCJC, este Projeto foi
encaminhado à promulgação. Na forma regimental foram incluídos na
Ordem do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 704/2019, do
Deputado Duarte Júnior; 705/19, do Deputado Carlinhos Florêncio e
706/19, do Deputado Ariston. No primeiro horário do Grande
Expediente não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos,
o Deputado Zé Inácio Lula e a Deputada Mical Damasceno falaram
pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão e o Deputado César
Pires falou pelo Bloco Parlamentar de Oposição. O Deputado Zé
Inácio Lula destacou a Sessão Solene em homenagem aos 110 anos do
Ensino Tecnológico no Maranhão, fazendo um resgate do início da
educação tecnológica no Brasil e no Maranhão e dos avanços
conquistados durante os governos do PT e ressaltando a importância
da luta em defesa do ensino tecnológico, contra o que considera como
retrocessos do atual Governo Federal. A Deputada Mical Damasceno
falou do convite para o lançamento da campanha nacional de
enfrentamento da violência contra a mulher e elogiou a atuação do
Presidente Jair Bolsonaro, por meio do Ministério da Mulher, da Família
e dos Direitos Humanos que, de acordo com a Deputada, já resultou na
redução de crimes violentos praticados em 2019, no Brasil. Pediu
ainda, o apoio das Deputadas Daniella Tema e da Procuradora da
Mulher na Assembleia Legislativa, Deputada Helena Duailibe, para
estender esse trabalho para o Estado do Maranhão. O Deputado César
Pires voltou a criticar a reforma da previdência estadual, encaminhada
pelo Governador Flávio Dino e aprovada pela Assembleia Legislativa.
Ele questionou a legalidade da matéria, criticou o que chamou de “falta
de coerência do Governador” e o “silêncio dos servidores públicos
estaduais”, que, a partir de fevereiro de 2020, terão descontados em
seus contracheques uma contribuição previdenciária maior. As demais
agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado. No Expediente
Final não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, a
Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que lida e aprovada será
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 26 de novembro de 2019. Deputado
Othelino Neto - Presidente. Deputado Glalbert Cutrim. - Primeiro
Secretário, em exercício. Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda
Secretária.

Ata da Centésima Quinquagésima Sessão Ordinária da
Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia
vinte e sete de novembro de dois mil e dezenove.

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

Rezende.
Segunda Secretária Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adriano, Andreia Martins Rezende, Arnaldo Melo,
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior,
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto,
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral,
Roberto Costa, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores
(as) Deputados (as): Adelmo Soares, Antônio Pereira, Ariston, Felipe
dos Pneus, Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio,
Rigo Teles, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zé
Gentil. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo e
invocando a proteção de Deus. Determinou a leitura do texto bíblico,
do Resumo da Ata da Sessão anterior e do seguinte Expediente: Projeto
de Lei nº 590/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
dispõe sobre convocação e o comparecimento de policiais militares às
audiências, na justiça estadual, quando convocados na condição de
testemunhas ou autores da prisão e/ou apreensão e dá outras
providências; Projeto de Lei nº 591/19, de autoria da Deputada Daniella
Tema, que dispõe sobre a política pública “Reeducando o Agressor”
em casos de violência doméstica e familiar, no âmbito do Estado do
Maranhão e dá outras providências; Projeto de Resolução Legislativa
nº 165/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que aprova a
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição Federal, para
alterar o § 7º do art. 195, a fim de conceder imunidade tributária,
referente à contribuição para a seguridade social, aos hospitais públicos,
às unidades públicas básicas de saúde e às de pronto atendimento;
Requerimento nº 707/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno,
para que seja justificado sua ausência nas sessões plenárias ocorridas
nos dias 18, 19, 21 e 25 de novembro de 2019, em razão da sua
participação em eventos que visam capacitação para aprimorar sua
atuação parlamentar; Requerimento nº 708/19, de autoria da Deputada
Daniella Tema, solicitando que seja retirado de tramitação o Projeto
Lei nº 499/2019, de sua autoria; Requerimentos n°s: 709 e 710/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino e a Secretária de Estado de Gestão,
Patrimônio e Assistência dos Servidores, Senhora Flávia Alexandrina,
informações sobre a homologação do curso de formação de soldados
dos candidatos “sub-judice”, realizado no período de 03/06/2019 á 30/
10/2019 referente ao último concurso realizado no ano de 2017, bem
como a nomeação dos respectivos aprovados no curso e sobre a
nomeação dos candidatos aprovados no último concurso para
provimento de vagas para médico, psicólogo, cirurgião dentista e médico
veterinário do quadro de oficiais da saúde da Polícia Militar do Estado
do Maranhão; Requerimentos nºs: 711, 712 e 713/19, de autoria do
Deputado Wellington do Curso, para que seja justificada a sua ausência
nas sessões plenárias ocorridas nos dias 23 a 25 de outubro, tendo em
vista a sua participação no “Programa Assembleia em Ação” bem como
nos dias 19 a 25 de novembro, tendo em vista a sua participação na 23ª
Conferência Nacional da UNALE e nos dias 30 outubro a 2 de
novembro do ano em curso, tendo em vista a sua participação na
Reunião Ampliada do Parlamento Amazônico, respectivamente;
Requerimento n° 714/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso,
para que seja enviada Mensagem de Pesar aos familiares, pelo
falecimento do Senhor José Mariano dos Santos Soares, ocorrido no
dia 26 de novembro do corrente ano; Requerimento n° 715/19, de
autoria do Deputado Doutor Yglésio, solicitando Regime de Urgência
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pra o Projeto de Lei Ordinária n° 382/2019, de sua autoria;
Requerimento nº 716/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, para que seja enviada Mensagem de Congratulações e
aplausos ao Hospital Aldenora Bello, por meio seu Diretor, Senhor
José Generoso da Silva, pelo “Dia Nacional da Luta Contra o Câncer”,
comemorado em 27 de Novembro; Requerimento nº 717/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe, para que seja enviada Mensagem
de Congratulações e Aplausos ao Centro de Hematologia e Hemoterapia
do Maranhão (HEMOMAR), por meio de seu Diretor, Senhor Etevaldo
do Carmo Castro, pelo “Dia Internacional do Doador Voluntário de
Sangue”, comemorado em 25 de Novembro; Requerimento nº 718/19,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, para que seja justificada a sua
ausência à Sessão Plenária de 21 de novembro de 2019, em razão de
sua participação da XXIII Conferência Nacional dos Legisladores e
Legislativos Estaduais (CNLE); Indicações nºs: 1611, 1612, 1613, 1614,
1615, 1616, 1617 e 1618/19, todas de autoria do Deputado Doutor
Yglésio, aos respectivos Presidentes das Câmaras de Vereadores dos
Municípios de Araioses, Rosário, Bom Jardim, São Mateus do
Maranhão, São Bento, Tuntum, Estreito e Santa Helena, com indexação
do anteprojeto de lei que 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; Indicação nº 1619/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e
ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula, com indexação
do anteprojeto de lei que dispõe notificação compulsória às autoridades
sanitárias dos casos de suspeita ou confirmação de violência
autoprovocada, inclusive tentativas de suicídio e de automutilação;
Indicação nº 1620/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, a Diretora
Geral do Departamento de Trânsito do Maranhão, a Presidente do
Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do
Maranhão, ao Secretário da Fazenda do Estado do Maranhão e ao
Governador do Estado do Maranhão solicitando que seja realizado um
evento de renegociação de dívidas, com abatimento de juros e multas,
referente ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores –
IPVA, no mês de dezembro do corrente ano, aproveitando o recebimento
do 13º salário e visando o combate ao superendividamento e a
arrecadação pelo Estado; Indicação nº 1621/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário de Estado de Segurança Pública e ao
Governador do Estado do Maranhão solicitando reforço na segurança
pública das vias do bairro Jardim Alvorada, município de São José de
Ribamar, através de rondas comunitárias diárias, objetivando melhorar
a qualidade de vida e segurança dos moradores; Indicações nº 1622 e
163/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São José
de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes; ao Secretário Municipal
de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor  Isau
Alves Angelim Filho; ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor
Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino,
solicitando serviços de construção de praça em área, localizada entre
as ruas 14 e 15 paralela a Avenida Central, no Jardim Alvorada bem
como a pavimentação asfáltica e iluminação pública no Beco, localizado
entre as ruas 15 e 16, que dá acesso ao Jardim Alvorada, ambos no
município de São José de Ribamar; Indicações nºs: 1624 e 1625 /19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, a  Presidente do Comitê Gestor de
Limpeza Urbana, Senhora Carolina Moraes Estrela e ao Prefeito do
Município de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior, solicitando
limpeza urbana  do lixo acumulado em um terreno localizado na
Travessa Dagmar Desterro, nº 423, Bairro de Fátima e na Rua 01,
Quadra 01, Planalto Vinhais 01, nesta cidade; Indicações nºs: 1626 e
1627/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São
José de Ribamar, Senhor José Eudes Sampaio Nunes; ao Secretário
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, Senhor
Isau Alves Angelim Filho; ao Secretário de Transporte Coletivo,
Trânsito e Defesa Social, Senhor Coronel Gonçalo Alves de Sousa; ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e sinalização, nas seguintes

vias: Rua 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, Rua São José,
Avenida Central, Avenida C e Avenida D, todas localizadas no Jardim
Alvorada e também serviços de pavimentação asfáltica na Rua das
Gardênias, Residencial Paraíso das Rosas, município de São José de
Ribamar; Indicação nº 1628/ 19, de autoria do Deputado Duarte Júnior,
ao Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário
Municipal de Obras e Serviços Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa;
ao Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto; ao
Secretário de Esporte e Lazer, Senhor Rogério Cafeteira e ao Secretário
Municipal de Desportos e Lazer, o Sr. Rommeo Pinheiro Amin Castro,
solicitando serviços de reforma do espaço de esportes radicais da  Lagoa
da Jansen, visando a prática de atividades com bicicletas, patins, skates,
patinetes e outros; Indicação nº 1629/19, de autoria do Deputado Duarte
Júnior, ao Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, Senhor
Canindé Barros e ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade
Urbana e Serviços Públicos – MOB, Senhor Lawrence Melo Pereira,
solicitando estudo técnico sobre a possibilidade das linhas de ônibus
Bequimão Ipase e Bequimão São Francisco incluirem em suas rotas as
vias principais do bairro Santa Cruz, tendo em vista que, segundo
relatos oriundos das redes sociais, os passageiros que dependem destes
transportes pagam duas passagens ou precisam andar longas distâncias
até o ponto de ônibus mais próximo; Indicações nº 1630 e 1631/19, de
autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de São Luís, Senhor
Edivaldo Holanda Júnior; ao Secretário Municipal de Obras e Serviços
Públicos, Senhor Antônio Araújo Costa; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na
Avenida 04, via que dá acesso à Reserva do Itapiracó e na Travessa São
Francisco, Vila Ariri, nesta cidade; Indicação nº 1632/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto e ao Governador do Estado, Senhor Flávio
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na MA 014, nas
imediações do município de Palmeirândia/MA; Indicação Nº 1633/19,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Superintendente Regional
do DNIT no Estado do Maranhão, Senhor Glauco Henrique Ferreira
da Silva, solicitando a recuperação do guarda corpo da ponte do Estreito
dos Mosquitos, na entrada de São Luís (BR-135), com o objetivo de
garantir maior segurança dos usuários da BR 135; Indicação nº 1634/
19, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Governador do
Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Fazenda,
Senhor Marcellus Ribeiro, com a indexação do anteprojeto que versa
sobre a alteração da Lei Estadual nº 10.576/2017 que institui o Programa
de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de Distribuição no
Estado do Maranhão e dá outras providências; Indicações nºs: 1635 e
1636/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Governador
do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e a  Secretária de Estado
de Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, Senhora Flávia
Alexandrina, requerendo a nomeação imediata dos aprovados no último
concurso da Polícia Militar do Estado do Maranhão para integrarem o
Quadro de Oficiais da Saúde e a homologação imediata do curso de
formação de soldados da Polícia Militar dos candidatos  “sub-judice”,
realizado no período de 03/06/2019 a 30/10/2019 referente ao último
concurso realizado no ano de 2017, bem como a nomeação dos
respectivos aprovados no curso; Indicação nº 1638/19, de autoria da
Deputada Andreia Martins Rezende, ao Secretário Chefe da Casa Civil,
Senhor Marcelo Tavares, solicitando a inclusão da Unidade Integrada
Domingos Machado, no município de Barão de Grajaú (MA), no
programa de reforma de escolas; Indicações nºs: 1639, 1640, 1641 e
1642/19, todas de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador
do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que autorize o Secretário
de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela a providenciar
viaturas policiais para as delegacias dos Municípios de Lagoa do Mato,
Alto Alegre do Maranhão, Formosa Serra Negra e Passagem Franca,
respectivamente. Concluída a leitura do Expediente pela Primeira
Secretária, o Presidente determinou sua publicação e o encaminhamento
das Indicações elencadas acima. Em seguida, concedeu a palavra ao
Deputado Roberto Costa que destacou os 10 anos de ordenação
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sacerdotal do Padre Lauro Henrique da Igreja Matriz de Santa Terezinha.
O parlamentar fez um relato da vida do religioso e da sua contribuição
para a sociedade de Bacabal, especialmente a criação da Fazenda
Esperança, que foi construída na cidade de Bacabal, com a ajuda de
emendas de sua autoria. Em seguida, o Deputado César Pires criticou
a propaganda governamental no dia de combate ao câncer e cobrou o
repasse das verbas das emendas parlamentares ao Hospital Aldenora
Bello. Não havendo mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente,
o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e suspendeu a Sessão
para que as competentes Comissões emitissem parecer sobre o Projeto
de Lei nº 522/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio. Na
sequência, o Presidente informou que o referido Projeto de Lei foi
provisoriamente retirado de pauta para análise de forma mais detalhada,
conforme acordado entre o autor e os membros das Comissões. Em ato
contínuo, o Plenário aprovou o Requerimento nº 706/2019, de autoria
do Deputado Neto Evangelista, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Lei nº 579/2019. O Projeto de Lei nº 192/2019, de autoria do
Deputado Wendell Lages bem como os Requerimentos nºs: 703/2019,
de autoria do Deputado Ariston e 704/2019, de autoria do Deputado
Duarte Júnior foram transferidos para a próxima Sessão em virtude da
ausência dos respectivos autores. Submetido a apreciação da Mesa,
foi deferido o Requerimento n° 705/2019, de autoria do Deputado
Carlinhos Florêncio, para que seja justificada a sua ausência das sessões
plenárias realizadas no período de 07 a 17 de novembro, do corrente
ano, por motivo de tratamento de saúde conforme atestado médico.
Por força de acordo de lideranças, com parecer favorável das
competentes Comissões, foi apreciado na presente Ordem do Dia, o
Projeto de Lei nº 579/2019, de autoria da Mesa Diretora que, dispõe
sobre o reajuste dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão que, em regime de urgência, foi aprovado e encaminhado
à sanção governamental. Na forma regimental, foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão os Requerimentos nºs: 707/2019, de autoria
da Deputada Mical Damasceno; 708/2019, de autoria da Deputada
Daniella Tema; 709, 710, 711, 712, 713 e 714/2019, de autoria do
Deputado Wellington do Curso; 715 e 718/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio; 716 e 717/2019, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente,
o Deputado Roberto Costa elogiou o primeiro ano da administração do
Prefeito Edivan Brandão à frente do município de Bacabal. Segundo o
parlamentar, o Prefeito promoveu e melhorou a infraestrutura do
município, destacando que hoje Bacabal vive um momento de satisfação,
com a recuperação asfáltica, recuperação dos postos de saúde, aquisição
de medicamentos, marcação de consultas e pagamento em dia de todos
os funcionários públicos. No tempo dos Partidos e Blocos, os
Deputados Zé Inácio Lula e Rafael Leitoa falaram pelo Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. O Deputado Zé Inácio Lula
criticou a fala do Procurador de Justiça do Ministério Público do Pará,
Senhor Ricardo Albuquerque, o qual afirmou que o problema da
escravidão no Brasil se deu porque o índio não gosta de trabalhar e
também lamentou a defesa de um novo AI-5 pelo Ministro da Economia,
Senhor Paulo Guedes. O Deputado Rafael Leitoa convidou os demais
parlamentares para participarem da segunda audiência pública com a
finalidade de discutir a criação da comissão do pré-comitê da Bacia
Hidrográfica do Rio Pindaré, uma das mais importantes do Maranhão.
As demais agremiações declinaram de usar o tempo a elas destinado.
Inscrita no Expediente Final, a Deputada Mical Damasceno declinou
do uso da palavra. 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, 27 de novembro de 2019. Deputado Othelino Neto -
Presidente. Deputada Andreia Martins Rezende - Primeira Secretária.
Deputada Doutora Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

Ata da Centésima Quinquagésima Primeira Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia vinte e oito 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): Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, César
Pires, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson
Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa, Glalbert Cutrim, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, Rigo
Teles, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.
Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as):  Adelmo Soares,
Adriano, Ariston, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, Ciro Neto,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Felipe dos
Pneus, Hélio Soares, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto,
Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto Costa, Wellington do
Curso, Wendell Lages e Zé Gentil. Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão, determinando
a leitura do texto bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior e do
seguinte Expediente: Mensagem nº 107/19, de autoria do Poder
Executivo, encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 375/2019,
de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que estabelece diretrizes
estaduais para as Ações Informativas e Paliativas sobre a Fibromialgia,
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 592/19, de autoria do
Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a Associação de
Mães e Jovens do Novo Paço; Projeto de Lei nº 593/19, de autoria do
Deputado Wendell Lages, que institui o “Dia Estadual do Biomédico”
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências;
Requerimento nº 719/19, de autoria dos Deputados Adriano, César
Pires e Wellington do Curso, solicitando que o Senhor Mayco Murilo
Pinheiro, Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado do Maranhão – IPREV, seja convocado a prestar esclarecimentos
a esta Casa, no dia 04 de dezembro (quarta-feira), às 11 horas, na Sala
de Reunião das Comissões, para tratar da atual situação do sistema
previdenciário maranhense; Requerimento nº 720/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, solicitando regime de urgência para o Projeto
de Lei nº 494 /2019, que altera o art. 41 da Lei nº 8.528 de 07 de
dezembro de 2006, que dispõe sobre a Política Florestal e de Proteção
à Biodiversidade no Estado do Maranhão e dá outras providências;
Indicação n° 1643/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
da Saúde, Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando uma ambulância
para o Hospital Djalma Marques, Socorrão I, no Município de São
Luís; Indicação n° 1644/19, de autoria do Deputado Neto Evangelista,
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado
da Saúde, Senhor Carlos Eduardo de Oliveira Lula, solicitando uma
ambulância para o Município de Afonso Cunha; Indicação nº 1645/19,
de autoria do Deputado Felipe dos Pneus, ao Governador do Estado
do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao Defensor Público-Geral do
Estado do Maranhão, Senhor Alberto Pessoa Bastos, solicitando a
instalação de uma unidade do Núcleo da Defensoria Pública do Estado
do Maranhão no Município de Pindaré-Mirim; Indicações n°s: 1646,
1647, 1648 e 1649/19, todas de autoria do Deputado Arnaldo Melo, ao
Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando que autorize o
Secretário de Estado da Segurança Pública, Senhor Jefferson Portela, a
viabilização de Viaturas Policiais para as Delegacias dos Municípios
de Colinas, Santa Luzia do Paruá, São Luís Gonzaga do Maranhão e
Barão de Grajaú; Indicação nº 1650/19, de autoria do Deputado Zito
Rolim, ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, com Cópia ao
Secretário de Estado de Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva,
solicitando a reformar da Ponte situada na MA-026, que liga o Bairro
Trizidela ao Centro da Cidade de Codó, neste Estado; Indicação nº
1651/19, de autoria do Deputado Zito Rolim, ao Governador do Estado,
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Doutor Flávio Dino, com Cópia ao Secretário de Estado da Saúde, o
Senhor Carlos Lula, solicitando a aquisição de uma ambulância, para o
Povoado Dezessete, localizado no Município de Codó; Indicação nº
1652/19, de autoria do Deputado Zito Rolim, ao Governador do Estado,
Doutor Flávio Dino, com Cópia ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a Recuperação
da “Passarela”, com guarda-corpo, sobre o Rio Itapecuru, ligando o
Bairro Trizidela ao Centro da Cidade de Codó, neste Estado. Concluída
a leitura do Expediente pela Primeira Secretária, o Presidente
determinou sua publicação e o encaminhamento das Indicações
elencadas acima. Não havendo oradores inscritos para o Pequeno
Expediente, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, submetendo
à apreciação do Plenário, que aprovou os Requerimentos nos: 704/19,
de autoria do Deputado Duarte Júnior, solicitando regime de urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 164/19, de sua autoria; 716/
19, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, encaminhando
mensagem de congratulações e aplausos ao Hospital Aldenora Bello,
por meio de seu Diretor, Doutor José Generoso da Silva, pelo “Dia
Nacional da Luta Contra o Câncer”, comemorado no dia 27 de novembro
e 717/19, de mesma autoria; encaminhando mensagem de congratulações
e aplausos ao Centro de Hematologia e Hemoterapia do Maranhão
(HEMOMAR), por meio de seu Diretor, Senhor Etevaldo do Carmo
Castro, pelo “Dia Internacional do Doador Voluntário de Sangue”,
comemorado no dia 25 de novembro. O Projeto de Lei n° 192/19, de
autoria do Deputado Wendell Lages e os Requerimentos nºs: 703/19,
do Deputado Ariston; 704/19, do Deputado Duarte Júnior; 709 a 714/
2019, todos de autoria do Deputado Wellington do Curso foram
transferidos devido à ausência dos respectivos autores e o Requerimento
nº 715/2019, do Deputado Doutor Yglésio foi retirado a pedido do
autor. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos
nos: 707/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, solicitando que
seja justificada sua ausência nas Sessões Plenárias realizadas nos dias
18, 19, 21 e 25 de novembro de 2019, em razão de ter participado de
eventos para aprimorar sua atuação parlamentar; 708/19, de autoria da
Deputada Daniella Tema, solicitando que seja retirado de tramitação o
Projeto de Lei nº 499/19, de sua autoria e 718/2019, de autoria do
Deputado Doutor Yglésio, solicitando que seja justificada sua ausência
da Sessão Plenária realizada no dia 21 de novembro do corrente ano,
tendo em vista a sua participação na XXIII Conferência Nacional dos
Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE). Na forma regimental,
foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão, os Requerimentos
nos: 719/2019, de autoria dos Deputados Adriano, César Pires e
Wellington do Curso e 720/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral.
No primeiro horário do Grande Expediente, a Deputada Mical
Damasceno denunciou um caso de intolerância religiosa que, segundo
ela, está ocorrendo no povoado Manoel João, a cerca de 16 Km da sede
do município de Arari, relatando que cristãos protestantes moradores
do povoado estão tendo sua liberdade religiosa restringida e que crianças
estão sendo obrigadas a colocar em provas da escola que a Igreja Romana
é a única e verdadeira, sob ameaça de reprovação aos que não o fizerem.
A Deputada relatou ainda, um incidente em que o pastor Israel Silvestre,
ao tentar celebrar um culto, foi expulso por moradores portando armas
brancas. A Deputada mostrou-se consternada com a situação e disse
que procurará as autoridades responsáveis e o Ministério Público,
para que as providências sejam tomadas.  No tempo dos Partidos e
Blocos, falando pelo Bloco Parlamentar Democrático, o Deputado
Vinícius Louro destacou algumas reivindicações para a cidade de
Pedreiras e para o povoado Marianópolis, o maior de Pedreiras, bem
como melhorias para MA João do Vale, onde há vários trechos de
difícil trafegabilidade. Pelo Bloco Parlamentar Solidariedade/PP, o
Deputado Rildo Amaral destacou a realização do Parlamento Estudantil
Maranhense, quando  22 estudantes das escolas públicas estaduais
atuarão como Deputados-mirins Também solicitou providências quanto
às condições da entrada da cidade de Imperatriz na BR-010, que hoje
se encontra estrangulada, por falta de conclusão da duplicação da BR-
010, do trecho que vai do Distrito do Bananal no município de
Ribeirãozinho até Imperatriz. 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, 28 de novembro de 2019. Deputada Doutora Cleide Coutinho
- Presidente em exercício. Deputada Andreia Martins Rezende -
Primeira Secretária. Deputado Edivaldo Holanda - Segundo Secretário
em exercício.

Ata da Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha
do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-almirante
Senhor Antônio Carlos Soares Guerreiro, Presidente da
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A, realizada no dia 22
de agosto de 2019, na Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão.

Presidente em Exercício, Senhor Deputado Vinícius Louro
As quinze horas, em nome do povo e invocando a proteção de

Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-
almirante Senhor Antônio Carlos Soares Guerreiro, presidente da
Amazônia Azul Tecnologias de Defesa S.A., concedida através da
Resolução Legislativa nº 949/2019, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa nº 060/2019, de autoria do Deputado Estadual Vinícius
Louro. Em seguida, convidou para compor a Mesa: o senhor Vice-
almirante Antônio Carlos Soares Guerreiro, homenageado desta Sessão
Solene; o Senhor Roberto Veloso, Juiz Federal; a Senhora Cassandra
Ferreira Alves Parazi, Superintendente Regional da Polícia Federal do
Maranhão; o Capitão de mar e guerra Márcio Ramalho Dutra,
Comandante da Capitania dos Portos do Maranhão; o Coronel Rodrigo
José Fontes de Almeida, Vice-Diretor do Centro de Lançamento de
Alcântara e o Tenente-Coronel Marcos Vinícius Sousa Filho,
Comandante do 24º BIS, Batalhão de Infantaria de Selva. Na sequência,
convidou a todos para, em posição de respeito, ouvirem o Hino
Nacional Brasileiro, executado pela banda do 24º Batalhão de Infantaria
de Selva, sob a regência do maestro primeiro-tenente Adalberto.
Concluída a execução do Hino Nacional, foi exibido um vídeo
institucional Amazônia Azul Tecnologia de Defesa - AMAZUL. Em
ato contínuo, o Presidente em exercício, Deputado Vinicius Louro
subiu a tribuna para elogiar o homenageado, destacando sua trajetória
de vida e suas contribuições para sociedade. Na sequência fez a entrega
da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Vice-Almirante
Senhor Antônio Carlos Soares Guerreiro, que fez uso da palavra para
agradecer a comenda. Na sequência foi executado novamente pela banda
do 24º Batalhão de Infantaria e Selva o Hino Nacional Brasileiro e do
Hino da Marinha. Para concluir, o Presidente teceu suas considerações
finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a
presente ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel
Beckman, em São Luís, 22 de agosto de 2019. Deputado Vinicius
Louro - Presidente em Exercício.

Ata da Sessão Solene convocada para homenagear os
atletas maranhenses que participaram da 18ª edição dos jogos
Pan-Americanos, realizada no dia 26 de agosto de 2019, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso

Às onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente em Exercício, Deputado Wellington do Curso
declarou aberta a Sessão Solene convocada para homenagear os atletas
maranhenses que participaram da 18ª edição dos jogos Pan-Americanos,
realizados em Lima no Peru,  convidando para compor a Mesa, o
Senhor Rogério Cafeteira, Secretário de Estado de Esporte e Lazer,
neste ato representando o Governo do Estado do Maranhão, Senhor
Flávio Dino; Senhor Emanoel Péricles Salvador, Chefe do Departamento
de Educação Física da Universidade Federal do Maranhão, neste ato
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representando a Magnifica Reitora Professora Doutora Nair Portela; o
Senhor Rommeo Amin, Secretário Municipal de Esporte, neste ato
representando o Prefeito de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior;
o Senhor Gerson Pinheiro, Secretário Estadual de Igualdade Racial e o
Senhor Bruno Lobo, Médico Desportista. Em seguida, concedeu a
palavra ao autor das proposições, Deputado Duarte Júnior, que
ressaltou a necessidade de valorizar os atletas maranhenses. Retomando
a palavra, o Senhor Presidente em Exercício, Deputado Wellington do
Curso, convidou o Deputado Duarte Júnior para fazer a entrega das
placas em homenagem aos atletas, convidando o senhor Severino Bispo
Rodrigues, neste ato representando a senhora Ana Paula, Medalha de
Ouro no handebol feminino, para se posicionar à frente da Mesa. Na
sequência, passou a palavra ao ex-Deputado e Secretário de Estado do
Esporte, Senhor Rogério Cafeteira, que elogiou a atuação do Deputado
Duarte Júnior e defendeu a importância da Lei de Incentivo ao Esporte,
destacando investimentos que foram feitos na gestão do ex-Presidente
Lula. Retomando a palavra, o Deputado Duarte Júnior assumiu a
Presidência e concedeu a palavra para o atleta Bruno Lobo que, em
nome de todos os seus pares, agradeceu a homenagem. Com a palavra,
o Presidente teceu suas considerações finais. Nada mais havendo a
tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 26 de agosto
de 2019. Deputado Wellington Do Curso - Presidente em Exercício.

Ata da Sessão Solene convocada para a entrega da Medalha
do Mérito Legislativo João do Vale à bailarina Bruna Fernanda
Cantanhede Gaglianone, realizada no dia 09 de setembro de
2019, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à bailarina
Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone, concedida por meio da
Resolução Legislativa n.º 951/2019, oriunda do Projeto de Resolução
Legislativa n.º 020/2019, de autoria do Deputado César Pires. Em
seguida, convidou para compor a Mesa: o Deputado Cesar Pires, autor
da proposição; a senhora Bruna Fernanda Cantanhede Gaglianone,
homenageada desta Sessão Solene; a senhora Conceição de Maria Ramos,
diretora do Departamento do Ensino de Redação da UFMA, neste ato
representando a Magnifica Reitora, Professora Doutora Nair Portela e
o. Senhor Arthur Almada Lima Filho, desembargador aposentado e
Presidente do Instituto Histórico e Geográfico de Caxias. Na sequência,
foi apresentado um vídeo com uma breve retrospectiva da trajetória da
homenageada. Concluída a apresentação do vídeo, o Deputado César
Pires fez uso da palavra para declarar sua felicidade pela realização
desta Sessão Solene, elogiando o talento, a dedicação e a história de
vida da homenageada. Em ato contínuo, o Presidente em exercício,
Deputado Wellington do Curso convidou o Deputado César Pires para
fazer a entrega da Medalha do Mérito Legislativo João do Vale à
homenageada, que fez uso da palavra para agradecer a comenda. Para
concluir, o Presidente teceu suas considerações finais. Nada mais
havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente ata. Plenário
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
09 de setembro de 2019. Deputado Wellington Do Curso - Presidente
em Exercício.

Ata da Sessão Solene convocada para a entrega de títulos
de Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Felipe Pinto Heilmann
e a Senhora Maria Luíza Leite Bruno Lobo e da Medalha de
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Wellington
Resende Silva, realizada no dia 22 de agosto de 2019, na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Presidente em Exercício, Senhor Deputado César Pires

As onze horas, em nome do povo e invocando a proteção de
Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene convocada para a
entrega de títulos de Cidadão Maranhense ao Senhor Luís Felipe Pinto
Heilmann e à Senhora Maria Luíza Leite Bruno Lobo e da Medalha de
Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor Wellington Resende
Silva, concedidos por meio das Resoluções Legislativas de nº 916, 912,
917 oriundos dos Projetos de Resolução Legislativa nº 076, 023, 080/
2018,  todos de autoria do Deputado Wellington do Curso. Em seguida,
convidou para compor a Mesa além dos homenageados; o Senhor
Roberto Veloso, Juiz Federal; o Senhor Daniel Blume, Conselheiro
Federal da OAB/Maranhão, representando o Conselho Federal da OAB/
Maranhão; o Senhor Joaquim Haickel, ex-Deputado Estadual; o Coronel
Furtado, Presidente da Academia Maranhense de Ciências, Letras e
Artes Militares e o Senhor Professor Benedito Buzar, Presidente da
Academia Maranhense de Letras. Em seguida concedeu a palavra ao
Deputado Wellington do Curso, autor das Proposições, que relatou
seu carinho e respeito por cada um dos homenageados, discorrendo
brevemente sobre a trajetória profissional e de vida de cada um deles.
Na sequência, o Presidente em exercício, Deputado César Pires,
convidou o Deputado Wellington do Curso para fazer a entrega dos
Títulos de Cidadãos Maranhenses e da Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman aos homenageados, que em sequência, fizeram uso
da palavra para agradecer a comenda. Por fim, o Presidente teceu suas
considerações finais. Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada
e lavrada a presente ata. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio
Manuel Beckman, em São Luís, 22 de agosto de 2019. Deputado César
Pires - Presidente em exercício.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E
CONTROLE, REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente e Relator
RICARDO RIOS
PAULO NETO
CIRO NETO
ZÉ GENTIL

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 029/2019 - Emitido ao PROJETO DE LEI Nº

484/2019 – que ESTIMA a Receita e fixa a Despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2020, para recebimento de
emendas. Em obediência ao rito regimental, foi concedido o prazo de
até 03 (três) dias úteis para apresentação de emendas. Foram recebidas
neste preíodo9 (339) emendas.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12 de dezembro de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019 27
CONTROLE, REALIZADA AOS 11 DIAS DO MÊS DE
DEZEMBRO DO ANO DE 2019, ÀS ONZE HORAS, NA SALA
DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
CARLINHOS FLORÊNCIO -  Presidente e Relator
RICARDO RIOS
PAULO NETO
CIRO NETO
ZÉ GENTIL

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 030/2019 – (EM REDAÇÃO FINAL) - Emitido

ao PROJETO DE LEI Nº 484/2019 – que DISPÕE sobre a Lei
Orçamentária Anual.  Estima a Receita e fixa a Despesa do Estado do
Maranhão para o exercício financeiro de 2020, foi aprovado em seus
turnos regimentais, com emendas.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATOR:  Deputado CARLINHOS FLORÊNCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 12  de dezembro de 2019.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária da Comissão

REQUERIMENTO EM DESTAQUE Nº 001/2019

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvido o Plenário, seja votado(a)
em destaque a Emenda nº 230/19, de minha autoria, ao Projeto de Lei nº
484/19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 11 de dezembro de 2019.

Cesar Pires
Deputado Estadual

REJEITADA A EMENDA
EM: 11/12/2019
RECEBIDO O DESTAQUE CONFORME O INCISO I,
PARÁGRAFO VI, ART. 204, DO R.I.

REQUERIMENTO EM DESTAQUE Nº 002/2019

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, seja votado destacadamente a Emenda nº
233/19, de autoria da Bancada de Oposição, ao Projeto de Lei nº 484/
19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 11 de dezembro de 2019.

Cesar Pires
Deputado Estadual

REJEITADA EM: 11/12/2019

REQUERIMENTO EM DESTAQUE Nº 003/2019

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, seja votado destacadamente a Emenda nº
251/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso ao Projeto de Lei
nº 484/19.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel
Bequimão, São Luís – MA, em 11 de dezembro de 2019.

Wellington do Curso
Deputado Estadual

REJEITADA EM: 11/12/2019

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEXTO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 023/2016. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO MARANHÃO e EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A.
OBJETO: Tendo em vista a negociação entre as partes, no bojo do
Processo Administrativo nº 3672/2019, o valor mensal do contrato
passa a ser de R$ 17.240,29 (dezessete mil, duzentos e quarenta reais
e vinte e nove centavos), totalizando no período de 06 (seis) meses a
quantia de R$ 103.441,74 (cento e três mil, quatrocentos e quarenta e
um reais e setenta e quatro centavos), a contar da data de prorrogação
da vigência realizada por meio do Quarto Termo Aditivo, datado de 07
de outubro de 2019. BASE LEGAL:  Lei nº 8.666/93 e Processo
Administrativo nº 3672/2019-ALEMA. DATA DA ASSINATURA:
17/12/2019. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia
Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA -
EMPRESA TELEMAR NORTE LESTE S/A, CNPJ nº 33.000.118/
0001-79. São Luís–MA, 17 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida
Araújo - Procurador – Geral.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 030/2018-AL.
PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e
AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIRTUAL) - ME. OBJETO:
Prorrogação do presente contrato em 12 (doze) meses, com início em
05 de dezembro de 2019 e término em 05 de dezembro de 2020.
VALOR: O valor do contrato permanece em R$ 78.000,00 (setenta e
oito mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora:
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral.
Função: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa.
Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atuação
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do
Maranhão. Natureza Despesa: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos
Profissionais de TIC - PJ. Fonte: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários
– Tesouro - 0101000000. NOTA DE EMPENHO: nº 2019NE002946
de 04/12/2019, no valor de R$ 5.416,75 (cinco mil, quatrocentos e
dezesseis reais e setenta e cinco centavos).  BASE LEGAL:  Lei 8.666/
93 e Processos Administrativos nº 0728/2018-AL e nº 4593/2019-AL.
ASSINATURA:  Deputado OTHELINO NOVA ALVES NETO–
Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão pela parte
CONTRATANTE e AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIRTUAL) - ME,
CNPJ nº 00.079.620/0001-68, CONTRATADA, através de sua
representante legal Adriana Maria Pires F. Marão, CPF nº 466.663.203-
44. DATA DA ASSINATURA: 04/12/2019. São Luís–Ma, 17 de
dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.



TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA28



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019 29



TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA30



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                          TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019 31



TERÇA-FEIRA, 17 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                                DIÁRIO DA ASSEMBLEIA32

ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA

PALÁCIO MANUEL BECKMAN
DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

EDWIN JINKINGS RODRIGUES
Diretoria de Comunicação

Ao elaborar o seu texto para publicação no Diário da Assembleia, observe atentamente
as instruções abaixo:

c) Medida da página em formato A4;
d) Editor de texto padrão: Word for Windows - versão 6.0 ou superior;
e) Tipo de fonte: Times New Roman;
f) Tamanho da letra: 12;
g) Entrelinhas automático;
h) Excluir linhas em branco;
i) Tabela/Quadros sem linhas de grade ou molduras;
j) Gravar no CD ou Pen Drive, sem compactar, sem vírus de computador;
l) O CD ou Pen Drive só deverá ser gerado após o ato estar devidamente assinado;
m) Utilize tantos Cds quanto seu texto exigir;
n) As matérias que não atenderem as exigências acima serão devolvidas e não publicadas.

NORMAS DE PUBLICAÇÃO

PODER LEGISLATIVO

BRÁULIO MARTINS
Diretoria Geral da Mesa

CRISTIANO CACIQUE DE NEW YORK
Núcleo de Diário Legislativo

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

Núcleo de Suporte de Plenário
RAIMUNDO JOÃO LIMA RIBEIRO

OTHELINO NETO
Presidente

VALNEY DE FREITAS PEREIRA
Diretor Geral



���������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������


