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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 18/12/2019 – 4ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES

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

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

I – EXPEDIENTE.

MENSAGEM N° 114 /2019

São Luís, 11 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 padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei
n° 559/2019, que modifica a redação do art. 1° e do inciso VII do art.
4° e acrescenta inciso VIII ao art. 3° à Lei n° 10.411, de 30 de dezembro
de 2015.

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.

Na 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 n° 559/2019, que
modifica a redação do art. 1 ° e do inciso VII do
art. 4° e acrescenta inciso VIII ao art. 3° à Lei n°
10.411, de 30 de dezembro de 2015.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de
Lei n° 559/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento tem por finalidade alterar a
Lei n° 10.411, de 30 de dezembro de 2015, que dispõe sobre Fundo
Estadual de Recursos Hídricos - FERH e dá outras providências.

Dentre as alterações promovidas, consta a inclusão do inciso
VIII ao art. 3° da referida norma para prever como membro do Conselho
Gestor do FERH, um representante do Comitê de Bacias Hidrográficas
do Estado, o qual será indicado pelo Conselho Estadual de Recursos
Hídricos - CONERH, nos seguintes termos:

Art. 2° Fica acrescido ao art. 3° da Lei n” 10.411, de 30 de
dezembro de 2015, que dispõe sobre o Fundo Estadual de
Recursos Hídricos - FERH e dá outras providências, o inciso
VIII com a seguinte redação:
“Art. 3° ( ... )
VIII - um representante do Comitê de Bacias Hidrográficas
do Estado, indicado pelo Conselho Estadual de Recursos

Hídricos - CONERH”

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais,
em razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo
que é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos
marcados pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos
eventualmente centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Todavia, a Constituição da República estabeleceu um modelo
de Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é
exclusivamente autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando
vedado ao Legislativo, em decorrência do Princípio da Separação e do
Princípio da Reserva de Administração, intervir direta e concretamente
em matérias inerentes à exclusiva competência administrativa do Poder
Executivo.

Nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da Constituição
Estadual, são de competência privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre organização administrativa, bem como sobre
estruturação de órgãos da administração pública estadual.

Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[ ... ]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[ ... ]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da
administração pública estadual.
[grifo nosso]

Acerca da impossibilidade do Poder Legislativo dispor sobre o
tema, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei
estadual n. 9.726/1992. 4. Criação do Conselho de
Comunicação Social. 5. O art. 61, § 1°, inciso 11, alínea “a”
da Constituição Federal, prevê reserva de iniciativa do chefe
do Poder Executivo para criação e extinção de ministérios e
órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudência
desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe
ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação,
estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da
administração pública. 7. Violação ao princípio da separação
dos poderes, pois o processo legislativo ocorreu sem a
participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação direta julgada
procedente.

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES,
Tribunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico
DJe-239 divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-
2015, grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional
n? 24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do
Conselho Estadual de Educação. Indicação de representante
pela Assembleia Legislativa. Vício de iniciativa.
lnconstitucionalidade formal. 1. A ação direta foi proposta
em face da Emenda Constitucional n” 24/02 do Estado de
Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação
do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da
Administração Pública que desempenha funções
administrativas afetas ao Poder Executivo, conferindo à
Assembleia Legislativa o direito de indicar um representante
seu para fazer parte do Conselho. 2. A disciplina norrnativa
pertinente ao processo de criação, estruturação e definição
das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da
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Administração Pública estadual, ainda que por meio de
emenda constitucional, revela matéria que se insere, por sua
natureza, entre as de iniciativa exclusiva da chefe do Poder
Executivo local, pelo que disposto no art. 61, § 1°, inciso 11,
alínea “e”, da Constituição Federal. Precedentes. 3. A EC n°
24/02 do Estado de Alagoas incide também em afronta ao
princípio da separação dos Poderes. Ao impor a indicação
pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu no
Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso
que não guarda similitude com os parâmetros da Constituição
Federal.Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um
Poder sobre o outro, caracterizando manifesta intromissão
na função confiada ao chefe do Poder Executivo de exercer a
direção superior e dispor sobre a organização e o
funcionamento da Administração Pública. 4. Ação direta
julgada procedente.

(STF. ADI 2654, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal
Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO
DJe-197 DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014, grifo
nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE
INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DO ESTADO DE
SÃO PAULO N. 12.516/2007. INSTITUIÇÃO DOS
CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES DE’ SAÚDE
DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES.
PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA
PROCEDENTE. I. A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal tem reconhecido que o disposto no art. 61, § 1°, 11,
“a”, da Constituição Federal estabelece regra de iniciativa
privativa do chefe do poder executivo para criação e extinção
de órgão da administração pública. Precedentes. 2. Ofende o
princípio da separação dos poderes lei de iniciativa
parlamentar que disponha sobre órgãos da administração
pública. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a): Min. EDSON F ACHIN,
Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 01-06-2017 PUBLIC
02-06-2017, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE
AGRAVO - DECISÃO QUE SE AJUSTA À
JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE
INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA -
SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO
SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA - RECURSO DE
AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucional da
reserva de administração impede a ingerência normativa do
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva
competência administrativa do Poder Executivo. É que, em
tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância
de revisão dos atos administrativos emanados do Poder
Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao Poder
Legis1ativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da
separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter
administrativo que tenham sido editados pelo Poder
Executivo, no estrito desempenho de suas privativas
atribuições institucionais. Essa prática legislativa, quando
efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o
princípio da divisão funcional do poder, representa
comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e
importa em atuação “ultra vires” do Poder Legislativo, que

não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos
limites que definem o exercício de suas prerrogativas
institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 13/1212011, ACÓRDÃO
ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC
13-02-2012 RT v. 101, n. 922,2012, p. 736-741, grifo nosso)

Desse modo, ao acrescentar ao art. 3° da Lei nº 10.411, de 30
de dezembro de 2015, dispositivo destinado a inserir novo membro no
Conselho Gestor do Fundo Estadual de Recursos Hídricos, órgão
colegiado responsável pela gestão do FERH, a proposta legislativa
acabou por interferir na organização e no funcionamento da
Administração Pública, infringindo, assim, as disposições do artigo
43, incisos III e IV, da Constituição Estadual.

Não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar
a competência legislativa do Poder Executivo e desrespeitar o Princípio
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da
Administração, versar sobre a estruturação de órgãos vinculados ao
Poder Executivo.

Nessas circunstâncias, considerando que o legislador
infraconstitucional não pode interferir na construção do constituinte,
de modo a criar ou ampliar os campos de intersecção entre os Poderes
estatais, oponho veto ao art. 2° do Projeto de Lei nº 559/2019 por
padecer de vício de inconstitucionalidade formal.

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.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei n° 559/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 11 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governado do Maranhão

MENSAGEM N° 120 /2019

São Luís, 16 de dezembro de 2019

Senhor Presidente,

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput,
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente,
por ser contrário ao interesse público, o Projeto de Lei n° 407/2019,
que dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria da Penha nas
Escolas Estaduais do Estado do Maranhão, e outras disposições.

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.

Na 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 n° 407/2019, que
dispõe sobre a criação da Semana Estadual Maria
da Penha nas Escolas Estaduais do Estado do
Maranhão, e outras disposições.
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No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o

art. 64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto
de Lei nº 407/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em apreço visa criar a Semana Estadual
Maria da Penha nas escolas do Estado do Maranhão, a ser comemorada
anualmente, no mês de agosto, em alusão ao aniversário da edição da
Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, conhecida como Lei
Maria da Penha, que institui mecanismos voltados a coibir a violência
doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do § 8° do art. 226 da
Constituição Federal.

Inicialmente, há de se registrar que a proposta é meritória vez
que reforça a reflexão sobre os avanços e os obstáculos ainda existentes
na sociedade brasileira, e maranhense, no que diz respeito à proteção
dos direitos humanos das mulheres, proporcionando o debate da
temática em âmbito escolar, bem como contribui para a instrução dos
alunos dos centros de ensino estaduais acerca da existência de norma
legal que resguarda os direitos fundamentais das mulheres vítimas de
violência, estimulando, doutra face, a denúncia perante os órgãos
competentes.

Não obstante o mérito da proposta legislativa, há de ser negada
sanção ao parágrafo único do art. 2º do Projeto de Lei n° 407/2019, que
assim dispõe:

Art. 2° ( ... )
( ... )
Parágrafo único. Os professores eleitos ou convidados
deverão possuir formação acadêmica em Direitos Humanos
das Mulheres.
[grifo nosso]

A redação do citado dispositivo restringe a formação acadêmica
dos professores a serem eleitos ou convidados a participar de roda de
conversa nas escolas para a discussão da matéria objeto da proposta
legislativa, que deverá necessariamente ser na área de “Direitos
Humanos das Mulheres”, o que tomará inexequível o atendimento e o
alcance de seu fim.

Há de se notar que não existe clareza quanto ao conceito de
formação acadêmica em Direitos Humanos das Mulheres.

Isso cerceia a participação de outros educadores com formação
acadêmica compatível com o assunto, não oportunizando a amplitude
do debate, que pode e deve envolver vários segmentos sociais e
profissionais, como entidades da sociedade civil, lideranças de
organizações e movimentos sociais, órgãos competentes, educadores
de várias formações acadêmicas que tenham experiência, habilidade e
conhecimento nos assuntos tratados.

A Declaração sobre a Eliminação da Violência contra as
Mulheres (1993), da Organização das Nações Unidas, nesse sentido,
evidencia a complexidade do fenômeno ao caracterizar o termo
“violência contra mulheres” como “qualquer ato de violência baseado
no gênero que resulte em, ou tenha a probabilidade de resultar em,
sofrimento físico, sexual ou dano psicológico para mulheres, incluindo
a ameaça de tais atos, coerção, ou privação arbitrária de liberdade,
quer ocorra na vida pública ou privada”.

O dispositivo, desta feita, contraria o interesse público, ao
desconsiderar que esta espécie de violação dos direitos humanos se
apresenta de forma multifacetada, atingindo, outrossim, diversos grupos
sociais e faixas etárias, de modo que o enfrentamento, para ser efetivo,
deverá ser realizado mediante o implemento de políticas públicas
intersetoriais.

Por essa razão, há de se reconhecer a importância da integração
de profissionais de diversas áreas de conhecimento, possibilitando,
assim,’ atuação contextualizada tanto na prevenção quanto no combate
aos casos de violência contra mulheres.

Ante o exposto, considerando que o dispositivo compromete

substancialmente a aplicabilidade do Projeto, forçoso reconhecer a
necessidade de veto, por interesse público, ao parágrafo único do
art. 2° do Projeto de Lei n° 407/2019.

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me
fizeram vetar parcialmente o Projeto de Lei n? 407/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO
MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 16 DE DEZEMBRO DE 2019, 198º
DA INDEPENDÊNCIA, 131º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 650 / 19

Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado
do Maranhão o “Dia da Literatura Infantil
Maranhense”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO DECRETA:

Artigo 1º Fica instituída no Calendário Oficial de Eventos do
Estado do Maranhão o “Dia da Literatura Infantil Maranhense” a ser
realizada, anualmente, no dia 10 (dez) de abril.

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

JUSTIFICATIVA

A Literatura Infantil tem sua grande importância pois observa
o aspecto social de transformar o agente leitor, seja pelos livros, pelo
convívio com o outro, ou estimulado pela escola, para que dessa forma
esses pequenos sejam capazes de ver o mundo com os olhos críticos.

Assim, é nítida a importância das histórias no desenvolvimento
intelectual e real das crianças que demonstra como é fundamental o
primeiro contato dos “pequeninos” com o mundo da Literatura, mesmo
que estes primeiros momentos sejam apenas orais.

O presente projeto de lei é uma homenagem a literatura infantil
maranhense e ao escritor Viriato Correa, nascido em Pirapemas-
Maranhão, um dos grandes responsáveis pela literatura infanto-juvenil
Maranhense, que faleceu no dia 10 de abril de 1967, além de ser um
reconhecimento da importância da literatura infantil e de incentivar a
formação do hábito de leitura na idade em que todos os hábitos se
formam, isto é, na infância.

Sala das Sessões, em 11 de dezembro de 2019 - WENDELL LAGES

- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 651 / 19

ESTABELECE AS DIRETRIZES ESTADUAIS PARA
AS AÇÕES INFORMATIVAS E PALIATIVAS
SOBRE A SÍNDROME DE RETT, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º – Ficam instituídas as Diretrizes Estaduais para as
Ações Informativas e Paliativas sobre a Síndrome de Rett e assistência
às pessoas acometidas pela enfermidade.

Art. 2º – As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se
substanciam em:

I – realização de campanhas de divulgação sobre as
características da doença e seus sintomas, veiculadas em formatos
acessiveis e com linguagem de fácil entendimento, inclusive nas escolas,
para conscientização de alunos e professores e combate ao bullying,
informando as  precauções que devem ser tomadas pelas pessoas
acometidas pela Síndrome de Rett e orientações sobre os tratamentos
adequados como suporte aos enfermos e às suas famílias;

II – instituição de parcerias e convênios entre órgãos públicos,
entidades da sociedade civil e empresas privadas, a fim de produzir
trabalhos conjuntos sobre a doença;
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III – adoção por hospitais públicos de programas no qual

designarão data e local para encontros mensais entre associações e
pacientes diagnosticados com Síndrome de Rett, para acolhimento e
orientação;

IV – eficiência, humanização e acessibilidades no atendimento
às pessoas acometidas por Síndrome de Rett.

Art. 3º – Após o primeiro atendimento em unidades básicas de
saúde, postos de saúde, unidades de pronto atendimento e hospitais,
havendo indícios clínicos de ser o paciente portador da enfermidade
tratada por essa lei, os exames devem ser priorizados aos casos suspeitos
e, caso confirmada a Síndrome de Rett, os portadores deverão ser
encaminhados aos centros de referência para tratamento por
especialistas.

Art. 4º –  O Estado do Maranhão poderá criar, em parceria
com as instituições de ensino superior públicas e particulares
maranhenses, o Cadastro Estadual de Portadores de Síndrome de Rett,
sistema de informação cujos objetivos são a obtenção de dados
epidemilógicos sobre a população atingida, facilitar o acompanhamento
do tratamento dos pacientes e contribuir para o desenvolvimento de
pesquisas científicas sobre as doenças.

Art. 5º – As ações previstas no artigo 2º serão intensificadas
anualmente, durante todo o mês de outubro e, especialmente, no dia 12
deste mês, a ser instituído como o Dia Estadual da Conscientização e
Orientação sobre a Síndrome de Rett, fazendo parte das campanhas de
conscientização veiculadas em formatos acessíveis e com linguagem de
fácil entendimento.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor após 60 (sessenta) dias da
data de sua publicação.

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

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa estabelece as diretrizes estaduais para as ações informativas
e paliativas sobre Síndrome de Rett, enfermidade que atingem um
número considerável de pessoas em todo o mundo. A Síndrome de
Rett, descrita pela primeira vez pelo médico pediatra austríaco Andreas
Rett em 1966, é uma enfermidade neurológica grave e incapacitante,
causada por mutações no cromossomo X e que atinge cerca de 1:12.000
a 1:22.000 meninas nascidas vivas. Os primeiros sinais da doença
surgem já aos 6 a 8 meses de idade, com estagnação do desenvolvimento,
desaceleração do crescimento do perímetro cefálico, desinteresse pelas
atividades infantis e hipotonia. Entre os 12 e 36 meses de idade observa-
se rápida regressão do desenvolvimento, comportamento autista, perda
de habilidades manuais e da fala, crises epilépticas e outros. Entre os 2
e 10 anos, acentuam-se o retardo mental e a deficiência motora, há
degeneração espino-cerebelar, ataxia, apraxia, perda de peso, escoliose
e comportamento auto-agressivo. Após os 10 anos, verificam-se
síndromes neurológicas periféricas, piora da escoliose e atrofia muscular.
É, sob qualquer ponto de vista, uma enfermidade muito cruel.

Não há cura, nem sequer tratamento medicamentoso que possa
controlar o avanço da enfermidade. No entanto, o diagnóstico precoce
é importantíssimo. Há hoje muitas intervenções, efetuadas por equipes
multidisciplinares que incluem médicos, enfermeiros, psicólogos,
fonoaudiólogos, fisioterapeutas e nutricionistas, que podem amenizar
os problemas decorrentes da doença e melhorar a qualidade de vida dos
pacientes e de suas famílias, que são tão mais eficazes quanto mais
cedo se iniciam.

Considerando que a saúde é um direito social disposto no art.
6º e 196, que o art. 24, XII, aduz ser competência concorrente entre a
União e os Estados legislar sobre a saúde, que o art. 23, II, aduz ser
competência comum entre os entes federados cuidar da saúde e
assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de
deficiência - todos da Constituição da República de 1988 - e as mesmas
previsões encontram-se dispostas na Constituição do Estado do
Maranhão, esse Projeto visa à proteção da saúde, da assistência aos

portadores de um problema de saúde grave, que com a progressão da
doença os tornam deficientes, e a promoção de tão importantes direitos
fundamentais.

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma
melhor prestação de serviços de saúde pública para os maranhenses.

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

PROJETO DE LEI Nº 652 / 19

REAFIRMA O DIREITO À SAÚDE MENTAL DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

Art. 1º -  Reafirma-se o direito à saúde mental dos profissionais
da saúde no Maranhão, nos termos dessa lei.

§ 1º - O direito a que se refere o caput deste artigo abrange o
planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas as
atividades relacionadas à saúde mental de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e demais profissionais da saúde que figurem como
servidores do Estado do Maranhão, de modo a possibilitar o pleno uso
e gozo de seu potencial físico e mental.

§2º - Os direitos e a proteção decorrentes nesta lei são
assegurados sem qualquer forma de discriminação quanto à raça, gênero,
orientação sexual, religião, nacionalidade, idade, grau de gravidade e
evolução do transtorno, tampouco preterições por tempo de serviço
prestados à Administração Pública.

Art. 2º - São direitos dos profissionais da saúde portadores de
transtornos mentais:

I – acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades;

II – tratamento com humanidade e respeito e no interesse
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando a alcançar a sua recuperação
pela inserção na família, no trabalho e na comunidade;

III – proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;
IV – sigilo nas informações prestadas durante o atendimento;
V – presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a

necessidade ou não de sua hospitalização voluntária;
VI – livre acesso aos meios de comunicação disponíveis;
VII – recebimento do maior número de informações a respeito

de sua doença e de seu tratamento;
VIII – oportunidade de terapia pelos meios menos invasivos e,

preferencialmente, nos serviços comunitários de saúde mental.
Parágrafo único – Nos atendimentos em saúde mental, de

qualquer natureza, o profissional da saúde e seus familiares serão
formalmente cientificados dos direitos enumerados no caput deste
artigo.

Art. 3º - Fica assegurado às organizações sindicais, entidades
de classe e associações representativas legalmente constituídas, que
representem profissionais da saúde, o acesso às informações de base
epidemiológica, bem como a participação no planejamento, controle e
fiscalização da política de que trata esta lei.

Art. 4º - O reconhecimento do direito a saúde mental dos
profissionais da saúde tem por objetivo assegurar o seu bem-estar
biopsicossocial, mediante:

I – ações preventivas capazes de fornecer aos profissionais da
saúde os meios e instrumentos necessários à manutenção de condições
dignas de trabalho;

II – assistência integral capaz de oferecer aos profissionais da
saúde, de forma universalizada, o acesso:

a) às ações e aos serviços de saúde mental em todos os níveis
de atenção;

b) aos medicamentos para tratamento de distúrbios mentais
que já sejam distribuídos gratuitamente pelo Estado;
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§ 1º - As ações preventivas visam à adoção de práticas e técnicas

que importem na manutenção da saúde mental dos profissionais da
saúde.

§ 2º - A assistência integral destina-se aos profissionais da
saúde acometidos por transtornos mentais e visa a recuperação de sua
saúde.

Art. 5º - Serão adotadas e desenvolvidas ações
predominantemente extra-hospitalares, com ênfase na organização e
manutenção de rede de serviços e cuidados assistenciais destinadas a
acolher os pacientes e auxiliá-los no retorno ao convívio social,
observadas as seguintes diretrizes e princípios:

I – a atenção aos problemas de saúde mental dos profissionais
da saúde realizar-se-á, basicamente, no âmbito comunitário, mediante
assistência ambulatorial, domiciliar e internação de tempo parcial, de
modo a evitar ou reduzir a internação hospitalar duradoura ou de tempo
integral;

II – o profissional da saúde acometido de transtornos mentais
terá direito a tratamento em ambiente de menos restrição possível;

III – o desenvolvimento, em articulação com os órgãos e
entidades públicas e privadas, da área de assistência e promoção social,
de ações e serviços de recuperação da saúde mental do profissional da
saúde;

IV – a garantia dos direitos individuais indisponíveis dos
profissionais da saúde, especialmente em caso de internação psiquiátrica
involuntária, a qual somente será utilizada como último recurso
terapêutico, e visará a brevidade do tratamento para recuperação do
paciente.

Art. 6º - A internação, em qualquer de suas modalidades, só
será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem
insuficientes.

§ 1º - O tratamento visará, como finalidade permanente, à
reinserção social do paciente em seu meio.

§ 2º - O tratamento em regime de internação estruturar-se-á de
forma a oferecer assistência integral ao profissional da saúde portador
de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência
social, psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.

§ 3º - É vedada a internação de profissionais da saúde portadores
de transtornos mentais em instituições desprovidas dos recursos
mencionados no § 2º, que não cumpram as diretrizes e princípios do
art. 4º, e que não assegure os direitos enumerados no art. 2º.

Art. 7º - A internação psiquiátrica somente será realizada
mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos.

Parágrafo único – São considerados os seguintes tipos de
internação psiquiátrica:

I – internação voluntária: aquela que se dá com o consentimento
do usuário;

II – internação involuntária: aquela que se dá sem o
consentimento do usuário;

III – internação compulsória: aquela determinada pelo Poder
Judiciário.

Art. 8º - O profissional da saúde que solicitar, voluntariamente,
sua internação, ou que a consentir, deve assinar, no momento da
admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento.

Parágrafo único – O término da internação voluntária dar-se-
á por solicitação escrita do profissional da saúde ou por determinação
do médico assistente.

Art. 9º - A internação voluntária ou involuntária somente será
autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional
de Medicina – CRM do Maranhão.

§ 1º - A internação psiquiátrica involuntária deverá ser
comunicada imediatamente ao Ministério Público do Maranhão pelo
Diretor do estabelecimento de saúde a qual pertença o profissional,
devendo esse mesmo procedimento ser adotado quando da respectiva
alta.

§ 2º - O término da internação involuntária dar-se-á por
solicitação escrita do familiar ou responsável legal, ou quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento.

Art. 10 – A evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica
grave e falecimento do profissional da saúde serão comunicadas pelo
Diretor do estabelecimento de saúde a que pertença o profissional aos
familiares ou representantes legais do agente, bem como ao Ministério
Público do Estado do Maranhão, no prazo máximo de vinte e quatro
horas da data da ocorrência.

Art. 11 – A Secretaria de Estado da Saúde poderá criar um
sistema de informações de base epidemiológica relacionado aos
transtornos psicológicos que acometem os profissionais da saúde,
articulado ao sistema de informações em saúde do Sistema Único de
Saúde – SUS.

Art. 12 – Na declaração de estado de calamidade pública no
sistema de saúde do Estado do Maranhão, por até um ano depois do
fim da deflagração, os profissionais da saúde terão prioridade nos
atendimentos em saúde mental oferecidos no sistema de saúde pública.

Art. 13 – Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando-se as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

O projeto de lei que ora envio à apreciação desta Assembleia
Legislativa pretende reafirmar o direito à saúde mental dos profissionais
da saúde servidores do Estado do Maranhão, prevendo que o
planejamento, execução, controle, fiscalização e avaliação de todas as
atividades relacionadas à saúde mental de médicos, enfermeiros, técnicos
de enfermagem e outros, devem ser realizadas de modo a possibilitar o
pleno uso e gozo de seu potencial físico e mental.

Conforme Lima, Domingues e Cerqueira (2006), os transtornos
mentais comuns que esses trabalhadores apresentam se desenvolvem
ainda durante a graduação, estando relacionados a dormir mal, sentir-
se nervoso, tenso, preocupado, triste e muito cansado, perda de interesse
por demais atividades da vida, além das dores de cabeça frequentes.
Todos esses sintomas estão associados à ansiedade e depressão,
podendo ser citada como causas as condições precárias de trabalho e o
intenso estresse ao qual estão submetidos em um sistema de saúde
precário.

Justifica-se assim a preocupação com a saúde mental desses
servidores no Maranhão e, haja vista que é de competência do Estado,
concorrentemente com a União, legislar sobre saúde (art. 12, II, l da
Constituição do Estado do Maranhão c/c o art. 24, XII da Constituição
da República), bem como que o art. 21, § 3º, XIV da Constituição
maranhenses determina que o Estado deve assegurar aos seus servidores
a redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de
saúde, solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela
aprovação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o
entendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor de uma
melhor prestação de serviços de saúde pública para os servidores
maranhenses.

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

PROJETO DE LEI Nº 653 / 19

Declara de utilidade pública a Associação
Desportiva 2 de Julho.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação
Desportiva 2 de Julho, com sede no município de São Luís, no Estado
do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

A Associação Desportiva 2 de Julho é uma entidade civil, de
caráter beneficente, sem fins lucrativos, de duração indeterminada.
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Tem com objetivos: Desenvolver a educação, cultural e o

turismo através da prática desportiva; Amparo às crianças e adolescentes
carentes e em situação de risco; Participar de eventos oficiais e não
oficiais; Prestar assistência médico-social; Estimular a saúde preventiva
(educação ambiental, sexual e sanitária); Promover e integrar socialmente
jovens e adolescentes através da execução de projetos esportivos e
culturais; Promover eventos; Sensibilizar e conscientizar os associados
da pratica do jogo limpo (fair play), através de manifestações coerentes
dos membros; Promover ações de prevenção, inclusão, habilitação e
reabilitação das pessoas portadoras de deficiências, promovendo a sua
integração a vida comunitária. FINALIDADE: Prática de atividade
física, do desporto olímpico amador em todas as suas modadlidades, a
participação de seus associados em competições estaduais, nacionais
e internacionais, bem como a prestação de assistência social e prestação
de serviço a seus associados.

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa associação, que vem contribuindo de forma
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 11 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 654 / 19

Declara de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão -
INDESMA.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Instituto de
Desenvolvimento Educacional do Maranhão - INDESMA, com sede
no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Instituto de Desenvolvimento Educacional do Maranhão –
INDESMA é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada.

Tem como OBJETIVOS: desenvolver ações de proteção á
família, á infância, á maternidade, á adolescência e velhice; sendo assim
o INDESMA pode atua em todos os campos de sociais principalmente
de cunho assistencial, com autonomia administrativa financeiras, jurídica
e patrimonial. Ações de preservações, habilitação, reabilitação das
pessoas portadores de deficiência e a promoção de sua integração á
vida comunitária; promoção do voluntario Com área de atuação em
todo território nacional no desenvolvimento de suas atividades o
INDESMA pode, eventualmente, prestar serviços em outros estados
e países que se demandam a sua área de atuação. No qual o mesmo em
suas atividades prestará serviços gratuitos permanentes sem
discriminação de cor, nacionalidade, profissão, credo politico e religioso.
O INDESMA também promove as modalidades de ensino: educação
de jovens e Adultos; educação profissional e tecnológica; educação
especial; educação ambiental e educação a distância; promover a
educação básica através dos níveis de ensino: educação infantil; ensino
fundamental, ensino médio; educação superior. Apoiar e fomentar a
criação de programas de ensino profissionalizantes e pesquisas relativas
a educação a nível superior e graduação em direitos humanos.
Desenvolver a formação, o treinamento e a especialização de pessoas
nos campos de conhecimentos científicos e educacionais.

Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse Instituto, que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 10 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 655 / 19

Declara de utilidade pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora em
Tutóia/MA.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública a Associação dos
Produtores Familiares do Povoado Boa Hora em Tutóia/MA, com
sede no município de Tutóia, no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

 A Associação dos Produtores Familiares do Povoado Boa Hora
em Tutóia/MA é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem fins
lucrativos, de duração indeterminada.

Tem com objetivos: promover a área produtiva para geração
de emprego e renda, em especial na agricultura, pesca, aquicultura,
caprinocultura, artesanato, turismo, entre outros, bem como as demais
áreas como a cultura, o esporte, a defesa do meio ambiente, o
desenvolvimento sustentável, a educação, a ética, a cidadania, direitos
humanos, políticas públicas, assistência social, saúde, segurança
alimentar, prevenção antidrogas.

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por essa associação, que vem contribuindo de forma
significativa e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a
utilidade pública que a reveste é medida justa com a qual será possível
à entidade auferir os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE LEI Nº 656 / 19

DISPÕE SOBRE A PUBLICIZAÇÃO DA
PROIBIÇÃO DE CIGARROS ELETRÔNICOS E
SIMILARES NO ESTADO DO MARANHÃO
PELOS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS
QUE VENDAM OU DISTRIBUAM FUMIGENOS.

Art. 1º - Os estabelecimentos comerciais que vendam ou
distribuam fumígenos ou similares, deverão afixar cartazes em locais
visíveis aos consumidores e funcionários informando que a
comercialização de cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-ciggy, e-cigar e
todos aqueles dispositivos utilizados no hábito de fumar em substituição
aos fumígenos tradicionais, para fins recreativos, é proibida no Estado
do Maranhão.

Parágrafo único. O cartaz deverá conter a seguinte informação:
“É proibida a comercialização de cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-
ciggy, e-cigar e todos aqueles dispositivos utilizados no hábito de
fumar em substituição aos fumígenos tradicionais, conforme Resolução
da Diretoria Colegiada – RDC nº 46 de 2009 da ANVISA e lei estadual
sobre o tema”.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de dezembro de 2019.

- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa objetiva
responsabilizar os estabelecimentos comerciais pela publicização da
proibição da comercialização de cigarros eletrônicos, e-cigarretes, e-
ciggy, e-cigar e demais dispositivos eletrônicos que são utilizados em
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substituição ao fumo tradicional no âmbito do Estado do Maranhão,
esforço conjunto a já aprovada lei de nossa autoria que proíbe a venda
desses dispositivos aos maranhenses, como forma de proteção ao
consumidor.

É cediço que desde 2009 a ANVISA proibiu a comercialização,
importação e publicidade desses produtos no país, com base no
princípio da precaução e sob o auspício de que inexistiam evidências
científicas que comprovassem a eficiência, a eficácia e a segurança no
uso e manuseio de cigarros eletrônicos, nos termos da Resolução da
Diretoria Colegiada – RDC nº 46 de 2009, mas é facilmente verificável
que essa normativa não é atendida, especialmente em grandes cidades
como São Paulo, onde há imensa facilidade em adquirir esses produtos.
Os estudos de Cavalcante e Szklo demonstram que cerca de 44% das
pessoas acreditam que cigarros eletrônicos são menos perigosos do
que cigarros convencionais, mesmo não havendo estudos de longo
prazo e conclusivos baseados em evidências que sirvam para
fundamentar essa percepção. Isso é muito grave, pois não só contraria
o entendimento do órgão sanitário, como também negligencia o
conhecimento científico ainda inexistente sobre a questão, o que pode
causar danos irreversíveis futuramente no que diz respeito à saúde
pública.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição do Estado do
Maranhão) e, também, proteção e defesa dos consumidores (art. 24, X
da Constituição Federal e art. 12, II, e, da Constituição do Estado do
Maranhão), conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação
dessa relevante proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 657 / 19

DISPÕE SOBRE O PATROCÍNIO DE EVENTOS
PELOS PODERES EXECUTIVO,
LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO, MINISTÉRIO
PÚBLICO, DEFENSORIA PÚBLICA E
TRIBUNAL DE CONTAS.

Art. 1º -  Os eventos que receberem patrocínio da Administração
Pública Direta e Indireta, do Poder Legislativo, Executivo e Judiciário,
informarão em seu material o valor destinado pelo patrocinador público.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de dezembro de 2019.

- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa determina que os
eventos patrocinados pela Administração Pública Direta e Indireta,
pelo Poder Legislativo, Executivo e Judiciário informem em seu material
publicitário o valor destinado pelos financiadores públicos.

A atuação da Administração Pública deve se pautar pelos
princípios insculpidos no artigo 37, da Constituição Federal de 1988,
e no artigo 19 da Constituição Estadual. É papel desta Casa Legislativa
zelar pela moralidade administrativa, seja internamente ou através do
denominado controle externo, garantido pelo artigo 51 da Carta Estadual.

As legislações constitucionais citadas proíbem o vedetismo, o
estrelismo, a autopromoção e o marketing pessoal das autoridades
públicas, quando no exercício e na execução de atos e atividades
públicas. Afora isto, é esperado dos agentes, servidores e empregados
públicos, o standard de conduta do “bom administrador”, conforme
definição cunhada por Manoel de Oliveira Franco Sobrinho (O controle
da moralidade administrativa das empresas públicas. RDA 218/1, p.
213 e ss.). O administrador é um mero “executor do ato”. As realizações
administrativo-governamentais não são do agente político, mas sim

“da entidade pública em nome da qual atuou.” (MORAES, Alexandre
de. Direito Constitucional, São Paulo: Atlas, 2018, p. 478).

A presente proposição não cria qualquer restrição no campo
do patrocínio estatal, tampouco impõe alguma espécie de controle ao
patrocínio público. O que se determina é que, em recebendo valores
advindos do erário estadual, os eventos informem o montante recebido,
o que visa conferir ênfase aos princípios basilares da Administração
Pública, reforçando a necessidade de observância às Constituições
Federal e Estadual, além de respeito às previsões da Lei Federal nº
8.429 de 1992.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados
garantir a observância do princípio da moralidade e publicidade, conto
com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação dessa relevante
proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 658 / 19

VEDA A COBRANÇA DE VALOR ADICIONAL
PELO USO DE EQUIPAMENTOS
SUPLEMENTARES EM HOSPITAIS, CLÍNICAS,
MATERNIDADES E CONGÊNERES.

Art. 1º - É vedado aos hospitais, clínicas, maternidades e demais
unidades congêneres cobrar valor adicional pelo uso de equipamentos
suplementares em seus leitos.

§ 1° - Enquadram-se nas definições de equipamentos
suplementares, os seguintes itens:

a) ar-condicionado;
b) televisão;
c) internet.
§ 2° - A proibição prevista no caput também se aplica as

operadoras de Plano de Assistência à Saúde.
Art. 2° - O descumprimento desta Lei implicará nas sanções

previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 - Código
de Defesa do Consumidor, sem prejuízo da demais sanções cabíveis.

Art. 3º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, 16 de dezembro de 2019.

- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PDT

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa veda que hospitais,
maternidades, clínicas e congêneres cobrem quaisquer valores adicionais
pelo uso de equipamentos suplementares em seus leitos.

Sabe-se que é prática comum por parte dos hospitais, clínicas,
maternidades, demais unidades congêneres e operadoras de Plano de
Assistência à Saúde, cobrarem dos pacientes valores adicionais pelo
uso de internet, tv e ar-condicionado quando estes estão utilizados
seus respectivos leitos.

Essa cobrança adicional além de abusiva, afronta a dignidade
humana, já que geralmente ocorre em situações de fragilidade dos
pacientes. A dignidade humana é

é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (inciso
III; art. 1° da Constituição Federal de 1988), devendo ser protegida, e
a disponibilização e utilização de ar-condicionado, internet e televisão
em leitos visa resguardar um mínimo de dignidade aos enfermos e a
seus acompanhantes, ou seja, não se trata de luxo ou privilégio, mas
sim de conforto básico a pessoas que estão em um momento delicado.
Garantir-lhes o bem-estar auxilia, inclusive, no tratamento dos
pacientes.

Ante o exposto e considerando que compete aos Estados,
concorrentemente com a União, legislar sobre a saúde (art. 24, XII da
Constituição Federal e art. 12, II, m da Constituição do Estado do
Maranhão) e, também, proteção e defesa dos consumidores (art. 24, X
da Constituição Federal e art. 12, II, e, da Constituição do Estado do
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Maranhão), conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a aprovação
dessa relevante proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 659 / 19

INSTITUI A OBRIGATORIEDADE DE
PROGRAMAS DE INTEGRIDADE NAS
EMPRESAS QUE CONTRATEM COM A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º - Fica estabelecida a exigência de programa de integridade
às empresas que celebrarem contrato, consórcio, convênio, concessão
ou parceria público-privada com a Administração Pública Direta,
Indireta e Fundacional do Estado do Maranhão, cujos limites anuais
em valor sejam superiores ao da modalidade de licitação por
concorrência, sendo R$ 8.000.000,00 (oito milhões de reais) para obras
e serviços de engenharia e R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais)
para compras e serviços, mesmo que na forma de pregão eletrônico.

Parágrafo único. A exigência estabelecida no caput deste artigo
não se aplica às microempresas e empresas de pequeno porte, pelas
peculiaridades de sua natureza e assim classificadas conforme a Lei
Complementar Federal nº 155 de 2016, ou o que venha a lhe substituir.

Art. 2º - Aplica-se o disposto nesta Lei às sociedades
empresárias e às sociedades simples, personificadas ou não,
independentemente da forma de organização ou modelo societário
adotado, bem como a quaisquer fundações, associações de entidades
ou pessoas, ou sociedades estrangeiras, que tenham sede, filial ou
representação no território brasileiro, constituídas de fato ou de direito,
ainda que temporariamente.

§ 1º - Aplica-se esta Lei em sua plenitude às pessoas jurídicas
que firmem relação contratual com prazo de validade ou de execução
igual ou superior a 180 dias.

§ 2º - Na aplicação do disposto nesta Lei às empresas públicas
e sociedades de economia mista, deve ser observado o disposto na Lei
Federal nº 13.303, de 30 de junho de 2016.

DO PROGRAMA DE INTEGRIDADE

Art. 3º - O Programa de Integridade exigido por essa Lei consiste
no conjunto de mecanismos e procedimentos de integridade, controle e
auditoria realizado no âmbito das empresas privadas, objetivando
genericamente prevenir, detectar e sanar desvios, fraudes,
irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração pública
do Estado do Maranhão, bem como:

I - proteger a administração pública estadual dos atos lesivos
que resultem em prejuízos materiais ou financeiros causados por
irregularidades, desvios de ética e de conduta e fraudes contratuais;

II - garantir a execução dos contratos e demais instrumentos
em conformidade com a lei e regulamentos pertinentes a cada atividade
contratada;

III - reduzir os riscos inerentes aos contratos e demais
instrumentos, provendo maior segurança e transparência;

IV - obter melhores desempenhos e garantir a qualidade nas
relações contratuais em sua consecução.

§ 1º - Estão incluídos no conjunto de mecanismos e
procedimentos de integridade o incentivo à denúncia de irregularidade,
a instituição e aplicação do código de ética e de conduta e a aplicação e
disseminação das boas práticas corporativas.

§ 2º - O Programa de Integridade deve ser estruturado, aplicado
e atualizado de acordo com as características e os riscos atuais das
atividades da pessoa jurídica, cabendo a esta garantir o constante

aprimoramento e adaptação do Programa visando à garantia da sua
efetividade.

Art. 4º - A exigência do Programa de Integridade dá-se a partir
da celebração do contrato, consórcio, convênio, concessão ou parceria
público-privada de que trata o art. 1º.

§ 1º - É considerada como nova relação contratual, para fins de
aplicação do prazo a que se refere o caput, a prorrogação ou renovação
da relação contratual por prazo superior ao previsto no art. 2º, § 1º,
cujo valor total contratado ultrapasse o limite mínimo estabelecido no
referido dispositivo.

§ 2º - Os custos e despesas com a implantação e manutenção
do Programa de Integridade ficam a cargo da pessoa jurídica contratada,
não cabendo ao órgão ou entidade contratante o seu ressarcimento.

§ 3º - A implantação do Programa de Integridade no âmbito da
pessoa jurídica dar-se-á no prazo de 120 (cento e vinte) dias corridos,
a partir da data de celebração do contrato.

Art. 5º - O Programa de Integridade é avaliado, quanto à sua
existência, aplicação e efetividade, de acordo com os seguintes
parâmetros:

I - comprometimento da alta direção da pessoa jurídica,
incluídos os conselhos, quando aplicado, evidenciados pelo apoio visível
e inequívoco ao Programa;

II - padrões de conduta, código de ética e políticas e
procedimentos de integridade, aplicáveis a todos os empregados,
administradores e dirigentes, independentemente do cargo ou função
exercida;

III - padrões de conduta, código de ética e políticas de integridade
estendidos, quando necessário, a terceiros, tais como fornecedores,
prestadores de serviço, agentes intermediários e associados;

IV - treinamentos periódicos sobre o Programa de Integridade;
V - análise periódica de riscos para realizar as adaptações

necessárias ao Programa de Integridade;
VI - registros contábeis que reflitam de forma completa e precisa

as transações da pessoa jurídica;
VII - controles internos que assegurem a pronta elaboração e a

confiabilidade de relatórios e demonstrações financeiras da pessoa
jurídica;

VIII - procedimentos específicos para prevenir fraude e ilícito
no processo licitatório, na execução de contrato e demais instrumentos
ou em qualquer interação com o setor público, ainda que intermediada
por terceiros;

 IX - estruturação e independência da instância responsável
pela aplicação do Programa de Integridade e fiscalização do seu
cumprimento;

X - existência de canais de denúncia de irregularidades,
acessíveis e amplamente divulgados a empregados, fornecedores e
terceiros, e de mecanismos destinados à proteção de denunciantes de
boa-fé;

XI - medidas disciplinares em caso de descumprimento do
Programa de Integridade;

XII - procedimentos que assegurem a pronta interrupção das
irregularidades ou infrações cometidas e a tempestiva remediação dos
danos causados;

XIII - mecanismos de prudência apropriados para contratação
de terceiros, inclusive fornecedores, prestadores de serviços e afins;

XIV - verificação, durante o processo de aquisição,
incorporação, fusão, cisão ou qualquer outra forma de reestruturação
societária, do cometimento de irregularidades ou ilícitos, ou da existência
de vulnerabilidades nas pessoas jurídicas envolvidas;

XV - monitoramento contínuo do Programa de Integridade
visando ao seu aperfeiçoamento na prevenção, detecção e combate dos
atos lesivos referidos no art. 5º da Lei federal nº 12.846, de 1º de agosto
de 2013, e na legislação correlata;

XVI - ações de promoção da cultura ética e de integridade por
meio de eventos, e instrumentos que comprovem a sua realização.
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§ 1º - Na avaliação dos parâmetros de que trata este artigo, são

considerados o porte e as especificidades da pessoa jurídica,
especialmente:

I - a quantidade de empregados, dirigentes e colaboradores;
II - a complexidade da hierarquia interna e a quantidade de

departamentos, diretorias e setores;
III - a utilização de agentes intermediários como consultores

ou representantes comerciais;
 IV - o setor do mercado em que atua;
V - as regiões em que atua, direta ou indiretamente;
VI - o grau de interação com o setor público e a importância de

autorizações, licenças e permissões governamentais em suas operações;
VII - a quantidade e a localização das pessoas jurídicas que

integram o grupo econômico;
§ 2º - O canal de denúncia a que se refere o inciso X do caput

pode ser instituído individualmente pela pessoa jurídica ou de forma
compartilhada, podendo ser terceirizado ou operacionalizado por
entidade de classe à qual esteja associada, responsabilizando-se aquela
objetivamente pela sua implementação e efetividade.

Art. 6º - Para que o Programa de Integridade seja avaliado, a
pessoa jurídica deve apresentar relatório de perfil e relatório de
conformidade do Programa, observado o disposto nesta Lei e, no que
for aplicável, na Lei federal nº 12.846, de 2013, e legislação correlata.

§ 1º - A pessoa jurídica deve comprovar suas alegações e zelar
pela completude, clareza e organização das informações prestadas.

§ 2º - A comprovação pode abranger documentos oficiais,
correios eletrônicos, cartas, declarações, correspondências,
memorandos, atas de reunião, relatórios, manuais, imagens capturadas
da tela de computador, gravações audiovisuais e sonoras, fotografias,
ordens de compra, notas fiscais, registros contábeis ou outros
documentos, preferencialmente em meio digital, conforme regulamento
por decreto.

§ 3º - A autoridade responsável pode realizar entrevistas, que
devem ser documentadas, e solicitar novos documentos para fins da
avaliação de que trata o caput, em caso de justificada necessidade;

 § 4º - O Programa de Integridade que seja meramente formal e
que se mostre absolutamente ineficaz para mitigar o risco de ocorrência
de atos lesivos previstos na Lei federal nº 12.846, de 2013, não é
considerado para fins de cumprimento desta Lei.

DAS SANÇÕES PELO DESCUMPRIMENTO DA LEI

Art. 7º - Pelo descumprimento das exigências referidas nesta
Lei, a administração pública do Estado do Maranhão poderá aplicar à
pessoa jurídica contratada multa equivalente a 0,08%, por dia, incidente
sobre o valor atualizado do contrato.

§ 1º - O montante correspondente à soma dos valores básicos
da multa é limitado a 10% do valor atualizado do contrato.

§ 2º - O cumprimento das exigências estabelecidas nesta Lei,
mediante atestado do órgão ou entidade pública quanto à existência e
aplicação do Programa de Integridade, faz cessar a aplicação da multa.

§ 3º - O cumprimento extemporâneo da exigência da implantação
não implica indébito da multa aplicada.

§ 4º - A multa definida no caput não exclui a incidência e a
exigibilidade do cumprimento das obrigações fiscais no âmbito do
Estado do Maranhão.

§ 5º - O Poder Público poderá, por meio de decreto, definir
outros valores e majorando ou minorando percentuais para as multas
eventualmente aplicadas, segundo sua discricionariedade e o melhor
atendimento ao interesse público.

Art. 8º - A multa referida no art. 7º é recolhida ao tesouro do
Estado do Maranhão ou deduzida dos valores devidos à pessoa jurídica
quando houver previsão contratual nesse sentido.

Art. 9º - O não cumprimento da obrigação de pagamento da
multa no prazo estabelecido implica:

 I – inscrição em dívida ativa, em nome da pessoa jurídica
sancionada;

II – sujeição a rescisão unilateral da relação contratual, a critério
do órgão ou entidade contratante;

III – impedimento de contratar com a administração pública do
Estado do Maranhão, de qualquer esfera de poder, até a efetiva
comprovação de implementação do Programa de Integridade, sem
prejuízo do pagamento da multa aplicada.

DOS RECURSOS CABÍVEIS

Art. 10 - Da decisão quanto à aplicação das penalidades referidas
nos arts. 7º a 9º cabe pedido de reconsideração ao órgão ou entidade
fiscalizadora, que deve se manifestar de forma motivada quanto ao
pedido, ouvidas as unidades técnicas competentes.

Parágrafo único. O pedido de reconsideração deve ser
apresentado no prazo de 15 dias úteis, contado, conforme o caso, da
data:

I - do recebimento pela pessoa jurídica da notificação formal
do órgão ou entidade;

II - da entrega da notificação, por meio de ferramenta digital
que forneça evidência técnica quanto à sua autoria, conteúdo, cronologia
de envio, entrega e tomada de conhecimento pelo destinatário;

III - da publicação na imprensa oficial do ato de cientificação
da pessoa jurídica.

Art. 11 - Da manifestação referida no art. 10, diante da denegação
do pleito, cabe recurso à Secretaria de Transparência e Controle do
Estado do Maranhão – STC, com a finalidade de apreciar, em última
instância administrativa, os recursos interpostos contra a aplicação
das penalidades.

Parágrafo único. O recurso deve ser apresentado no prazo de
30 dias úteis, contado, conforme o caso, da data:

I - do recebimento da notificação formal pela pessoa jurídica;
II - da entrega da notificação, por meio de ferramenta digital

que forneça evidência técnica quanto à sua autoria, conteúdo, cronologia
de envio, entrega e tomada de conhecimento pelo destinatário;

III - da publicação na imprensa oficial da cientificação ao
interessado quanto à referida denegação do pedido.

Art. 12 - Subsiste a responsabilidade da pessoa jurídica na
hipótese de alteração contratual, transformação, incorporação, fusão
ou cisão societária.

Art. 13 - A pessoa jurídica que tenha implementado o Programa
de Integridade deve apresentar ao órgão ou entidade contratante, no
momento da formalização da relação contratual, declaração de existência
do referido Programa nos termos desta Lei.

Art. 14 – Cabe ao órgão ou entidade fiscalizadora definida em
ato do chefe de poder respectivo:

I - fiscalizar o Programa de Integridade quanto à sua
implementação tempestiva, efetividade e conformidade legal;

II - registrar e informar à autoridade competente quando da
não implementação do Programa de Integridade ou da sua implementação
fora do prazo estabelecido;

III - estabelecer novo prazo para cumprimento do referido no
inciso II, quando for o caso.

§ 1º - A fiscalização do Programa de Integridade é realizada
mediante critério da dupla visita, sendo a primeira voltada
prioritariamente para orientação quanto ao saneamento de eventuais
desconformidades levantadas.

§ 2º - O disposto no § 1º não se aplica às hipóteses de
intempestividade na implementação do Programa e de constatação de
situações de elevado grau de risco que, a critério do órgão ou entidade
fiscalizadora, requeira providências imediatas.

§ 3º - O órgão ou entidade fiscalizadora deve se ater, em relação
ao Programa de Integridade, ao cumprimento do disposto nesta Lei,
vedada nessa hipótese a interferência direta na gestão e a ingerência nas
competências das pessoas jurídicas.

§ 4º - O órgão ou entidade que, ante a documentação apresentada
pela pessoa jurídica, não reconheça ou não certifique a implementação
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do Programa de Integridade deve apresentar as razões pelas quais essa
decisão foi adotada.

Art. 15 – Poderá, o Poder Executivo, contratar empresas de
consultoria especializadas na realização de treinamento com foco na
detecção de casos de fraude e corrupção, objetivando a capacitação de
servidores do Estado do Maranhão no que tange aos principais aspectos
relacionados à identificação de condutas de fraude e corrupção.

Art. 16 - Cabe ao órgão ou entidade responsável, em cada
esfera de poder, fazer constar dos editais de licitação e dos instrumentos
contratuais as cláusulas necessárias à aplicabilidade e cumprimento
desta Lei.

Art. 17 -  Essa lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogando as disposições em contrário.

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

JUSTIFICATIVA

1. DA PROBLEMÁTICA
O Projeto de Lei ora apresentado a esta Casa institui a

obrigatoriedade de que as empresas que contratem com a administração
pública do Estado do Maranhão adiram a Programas de Integridade
(Compliance) no âmbito de suas atividades.

A Constituição Federal de 1988 reúne princípios que orientam
a atividade do Estado, dentre os quais aqui destacamos o principio da
moralidade, legalidade e publicidade, expressamente previstos no caput
do artigo 37 da Carta Magna. Tais princípios decorrem da existência de
um Estado Democrático de Direito, fundado por mandamentos que,
em sua essência, prezam pelos direitos da cidadania e da dignidade da
pessoa humana. Apesar do fundamento principiológico esculpido e
resguardado no tecido constitucional da República Federativa do Brasil,
é de estampado conhecimento que a corrupção é uma fonte fatal de
violação a esses mandamentos.

Nesse cenário, a promulgação da Lei Federal nº 12.846 de 2013
introduziu um marco no combate à corrupção do Brasil, uma vez que
tornou possível a investigação e responsabilização por parte do Estado
em aplicar, administrativamente, sanções às pessoas jurídicas que
manifestassem práticas ilícitas, bem como fomentou a mobilização da
iniciativa privada na busca pelo desenvolvimento de programas internos
de integridade, principalmente porque a adoção do referido programa
tem o condão, também, de atenuar penalidades diante de um possível
processo administrativo movido Estado.

 No mesmo sentido, o Decreto Estadual nº 31.251 de 2015
consolidou no Estado do Maranhão as normas de responsabilização
administrativa e civil às pessoas jurídicas pela prática de atos contra a
administração pública, com base na Lei Federal nº 12.846 de 2013.
Ocorre que é preciso tonificar esforços no Maranhão, a partir da
proposta de tornar obrigatório a existência de um Programa de
Integridade para as empresas que pretendem contratação com o Poder
Executivo Estadual.

 Trata-se de uma questão de fundamentos, na medida em que o
projeto refrete a intenção e finalidade do constituinte originário em
sintonizar tal exigência com os princípios que regem o universo do
Direito Administrativo.

No âmbito das relações entre as empresas e a administração
pública, o compliance anticorrupção pode ser definido como o
agrupamento de medidas que visam a prevenção, detecção e o combate
de crimes de corrupção que devem ser realizados a partir do seguimento
de valores e normas de condutas pelos empregados. Esses programas
estimulam o ambiente de negócios pautando-o por princípios éticos e
tornam.

Xavier (2015) informa que somente a partir da década de 90 e
por pressão da comunidade internacional, os países desenvolvidos e
em desenvolvimento iniciaram processos legislativos para estabelecer
medidas que regulamentassem o mercado e coibissem práticas
corruptas. Antes de 1990 somente os Estados Unidos da América
tinham legislação que combatiam a corrupção, que era o Foreign Corrupt

Practices Act – FCPA, que objetivava por fim aos subornos dos
funcionários públicos e restaurar a confiança do público na integridade
do sistema empresarial. O FCPA nasceu em uma época que as empresas
americanas tinham como hábito pagar propinas e isso não era
considerado ilegal, em alguns países era possível inclusive abater dos
impostos devidos pela empresa esse montante pago a título de suborno.
Fato é que o Congresso americano não tinha como punir as empresas
que se valiam dessas práticas, porque não era considerado ilegal. A
FCPA veio para sanar esse vácuo legislativo, proibindo que as empresas
americanas paguem qualquer quantia em dinheiro ou deem coisas de
valor a funcionários públicos estrangeiros, tanto para a obtenção de
novos negócios quanto para renovação dos contratos já existentes.

No cenário de corrupção epidêmica do Brasil, há uma tendência
em empreender esforços para evitar que a relação estabelecida entre
empresas e Estado seja espúria e que se retome a confiança tanto nas
pessoas jurídicas de direito privado como pilares do desenvolvimento,
bem como na figura estatal como ente capaz de oferecer serviços
melhores em parceria com empresários, de forma ética, proba. Nesse
sentido, foram desenvolvidos os programas de compliance anticorrupção
que tem como parâmetros de efetividade mínima elementos trazidos
por recomendações internacionais como o US Sentencing Guidelides,
o Foreign Corrupt Practices Act, o Good Practices on Internal Controls,
Ethics and Compliance, o Six Principles to Prevent Bribery, o Business
Principles for Countering Bribery e, em âmbito nacional, o Programa
de Integridade da Controladoria Geral da União - CGU.

2. DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE
PREVENTIVO

No que se refere a possibilidade de os Estados legislarem sobre
licitações e contratos, não se verifica nenhum óbice à constitucionalidade
da proposição, como aduz a Constituição da República:

Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XXVII - normas gerais de licitação e contratação, em todas
as modalidades, para as administrações públicas diretas,
autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito
Federal e Municípios, obedecido o disposto no art. 37, XXI,
e para as empresas públicas e sociedades de economia mista,
nos termos do art. 173, § 1°, III;

Isso significa que a União cria as diretrizes gerais sobre o tema,
mas isso não impede que os Estados legislem nesse sentido, desde que
o façam observando o estabelecido pela União e de forma suplementar.
A União já exerceu sua competência quando da edição da Lei n° 8.666
de 1993, que dispõe, inclusive, sobre a possibilidade dos Estados de
legislarem sobre a matéria:

Art. 118.  Os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e
as entidades da administração indireta deverão adaptar suas
normas sobre licitações e contratos ao disposto nesta Lei.

Essa é a técnica da legislação concorrente, como explicada por
Mendes e Branco (2019, ps. 898-899):

Na repartição vertical, realiza-se a distribuição da mesma
matéria entre a União e os Estados-membros. Essa técnica,
no que tange às competências legislativas, deixa para a União
os temas gerais, os princípios de certos institutos, permitindo
aos Estados-membros afeiçoar a legislação às suas
peculiaridades locais. A técnica da legislação concorrente
estabelece um verdadeiro condomínio legislativo entre União
e Estados-membros.

Questão tormentosa são os limites dessa competência
legislativa estadual, mas o Supremo Tribunal Federal – STF debruçou-
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se sobre o tema, na ação direta de inconstitucionalidade nº 5.345 de
2014 que contestava uma lei distrital:

No entanto, a imposição constitucional de existência de um
núcleo comum e uniforme de normas deve ser sopesada com
a noção de laboratório da democracia (laboratory of
democracy). É desejável que os entes federativos gozem
de certa liberdade para regular assuntos de forma
distinta, não apenas porque cada um deles apresenta
peculiaridades locais que justificam adaptações da
legislação federal, mas também porque o uso de
diferentes estratégias regulatórias permite
comparações e aprimoramentos quanto à efetividade
de cada uma delas.
Nas palavras do Justice Brandeis, é um dos felizes incidentes
do sistema federal que um único estado corajoso possa, se
seus cidadãos assim decidirem, servir como laboratório, e
tente experimentos sociais e econômicos inovadores sem
riscos para o resto do país (tradução livre, voto divergente
em New State Ice Co. v. Liebmann, 285 U.S. 262, 311
(1932)). Sob este prisma, impor ao Estado-membro a
simples reprodução acrítica de norma federal, quando
tal circunstância não decorre de mandamento
constitucional ou de algum imperativo real de
uniformidade nacional, inviabiliza uma das facetas do
federalismo enquanto meio de, nos estritos limites das
competências constitucionais de cada ente, inovar e
evoluir na política regulatória.
[Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 5.345/2014, Rel.
Ministro Luiz Fux, Dje 15 fev 2019]. (grifos nossos).

Isso significa que, não inovando em sentido contrário ao
estabelecido pelas normas gerais, é possível que os Estados exerçam
em plenitude sua competência concorrente e suplementar. No caso em
análise, a proposição está de acordo com o espírito das licitações e
contratos públicos (que são promover os princípios explícitos da
administração pública esculpidos no art. 37 da Constituição Federal,
especialmente a impessoalidade, eficiência e moralidade) e não restringe
os já existentes na legislação federal, pelo contrário, os amplia para se
adequarem às especificidades maranhenses. Especificidades essas que
dizem respeito à corrupção no Estado, que tem índices elevados. No
Mapa da Transparência Municipal, idealizado pelo Ministério Público
Federal, por exemplo, o Maranhão ocupa o último lugar. Isso significa
que, entre todos os Estados da Federação, os municípios maranhenses
são os que as instituições de fiscalização possuem menor controle
sobre a aplicação do dinheiro e dos bens públicos.

Superada a análise de constitucionalidade formal, enfatize-se
que não há que se falar em inconstitucionalidade material por violação
ao inciso XXI, do art. 37 da Constituição Federal (que assegura a
igualdade de concorrência entre todos os participantes), por suposta
restrição à competitividade nos certames, já que somente as empresas
possuidoras de programas de compliance poderiam participar das
licitações públicas com a referida exigência, ou, ao menos, teriam
vantagem em suas propostas, já que não precisariam gastar tempo e
dinheiro com a criação de um programa no prazo estabelecido pelas
normas. Esclareça-se que a proposição ora apresentada pretende a de
implementação dos programas de compliance como obrigação contratual,
e não como condição de habilitação. Em outros termos, não se trata de
uma condição à participação em licitações e contratos, mas, sim, uma
obrigação que deverá ser concretizada após a assinatura do contrato.
Assim, qualquer empresa poderá participar de certames, possuindo
ou não programas de compliance. Vencendo o certame, a pessoa jurídica
terá o prazo de 120 (cento e vinte) para implementá-lo (art. 4º, § 3º) e
se não o fizer, será multada (art. 7º).

A preocupação em manter a igualdade de concorrência entre as
empresas eventualmente interessadas em contratar com o Poder Público

fica ainda mais evidente na exclusão das microempresas e empresas de
pequeno porte entre as pessoas jurídicas das quais se exigirá a
implementação do programa de compliance. Isso se justifica pela
onerosidade de programas efetivos, que sacrificariam boa parte do
orçamento das pequenas e microempresas, inviabilizando que
cumprissem a obrigação contratual. Ademais, os patamares
estabelecidos já são suficientes para deixa-las de fora, vez que o Projeto
de Lei Complementar Federal nº 155 de 2016, que define o critério de
enquadramento dessas empresas, classificando como microempresas
aquelas cuja receita bruta anual é de até 360 mil reais e como empresa
de pequeno porte as cujo faturamento está entre 360 mil reais à 4
milhões e 800 mil reais.

Ante todo o exposto, solicita-se, portanto, que esta Casa
Legislativa atue pela aprovação deste Projeto que tem como objetivo
principal criar mecanismos que inviabilizem a corrupção no âmbito
das empresas que pretendam licitar com o Estado do Maranhão. E por
isto, contando com a colaboração e o entendimento dos Nobríssimos
Pares, solicito que votemos em favor dessa proposição.

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

PROJETO DE LEI Nº 660 / 19

Declara de utilidade pública o Instituto Magnificat
de Desenvolvimento Humano e de Proteção
Ambiental.

Artigo 1º - É declarada de utilidade pública o Instituto
Magnificat de Desenvolvimento Humano e de Proteção Ambiental,
com sede no município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Artigo 2º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação.

JUSTIFICATIVA

O Instituto Magnificat de Desenvolvimento Humano e de
Proteção Ambiental é uma entidade civil, de caráter beneficente, sem
fins lucrativos, de duração indeterminada.

Tem com objetivos: a) Promover Assistência Social; b)
Promover e desenvolver acesso à educação infantil, ensino fundamental,
educação profissional e técnica; c) Promover a cultura, defesa e
conservação do patrimônio histórico; d) Promover ações de combate à
discriminação; e) Promover o Voluntariado; f) Promover ações de
combate à fome e pobreza; g) Promover ações de esporte e lazer; h)
Promover democracia, cidadania e paz; i) Promover conservação do
meio ambiente.

 Assim, é importante o Estado reconhecer o relevante trabalho
realizado por esse instituto que vem contribuindo de forma significativa
e decisiva para o desenvolvimento social e declarando a utilidade pública
que a reveste é medida justa com a qual será possível à entidade auferir
os benefícios decorrentes dessa condição.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 17 de dezembro de 2019. - ADRIANO
- Deputado Estadual – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 169 / 19

Concede a Medalha “Manoel Beckman” à
Senhora Kátia Bogéa.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” à Senhora Kátia Bogéa.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, PALÁCIO “MANOEL BECKMAN” – São Luís, 13
de dezembro de 2019. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

Nascida em Lagarto (SE), Kátia Bogéa graduou-se em História
pela Universidade Federal do Maranhão (1984) e especializou-se em
Historiografia Brasileira e Regional pela Universidade de São Paulo
(1988).

Em novembro de 1979 fincou raízes no Maranhão, atuando em
atividades relacionadas ao patrimônio cultural do estado desde 1980,
quando ocupou o cargo de estagiária na Superintendência Regional do
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Kátia Bogea dedicou-se com esmero à pesquisa do patrimônio
maranhense e à preservação do Centro Histórico das cidades de São
Luís e Alcântara. Durante a sua gestão na Superintendência do Iphan
(2003 a 2015), em conjunto com a equipe técnica da instituição,
destacam-se a articulação do PAC Cidades Históricas com a Prefeitura
de São Luís e o registro, como Patrimônio Imaterial, do Tambor de
Crioula e do Complexo Cultural do Bumba Meu Boi.

Sem dúvidas, Kátia exerce papel fundamental na valorização
do Patrimônio Histórico Maranhense e na recente consagração do
Bumba Meu Boi como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade.

Destarte, em reconhecimento à relevância do trabalho
desenvolvido por essa eminente historiadora, faz-se imprescindível a
homenagem desta Casa Legislativa.

Plenário Nagib Haickel do Palácio “Manoel Beckman”. - São
Luís, 13 de dezembro de 2019.  - ROBERTO COSTA - Deputado
Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 170 / 19

CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO
LEGISLATIVO “JOÃO DO VALE” AO ATOR
RÔMULO ARANHA ESTRELA.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
“João do Vale” ao ator Rômulo Aranha Estrela.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução Legislativa que ora submeto à
apreciação desta Casa dispõe sobre a concessão da Medalha de Mérito
Legislativo “João do Vale”, nos termos do art. 138, V, “i”, c/c art. 139,
“f” do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, ao ator Romulo Aranha Estrela.

O trabalho desenvolvido por Rômulo Estrela, como é conhecido
nacionalmente, tem recebido grande destaque na maior emissora de
televisão do Brasil, a Rede Globo. O ator tem um vasto currículo de
participações em novelas. Rômulo fez sua primeira aparição na
televisão em 2004, em uma pequena participação na novela Da Cor do
Pecado da Rede Globo. Em 2005 integrou seu primeiro elenco fixo na
telenovela Essas Mulheres, da Record TV. Nos anos seguintes realizou
algumas participações especiais em telenovelas como Cobras &
Lagartos e Duas Caras, além dos seriados Malhação e Por Toda Minha
Vida. Em 2008 assinou seu primeiro contrato, passando a fazer parte
do elenco da Record TV e sendo logo escalado para a segunda fase da
telenovela Caminhos do Coração. No mesmo ano continuou
interpretando o personagem na segunda parte da trilogia, a
telenovela Os Mutantes, onde ganhou espaço como um dos antagonistas
principais. Em 2009 o personagem passou por um amadurecimento ao
transformar-se em um dos coprotagonistas da última parte da
trilogia Promessas de Amor.

Em participou da minissérie Rei Davi. No mesmo ano integrou
o elenco de Balacobaco, Em 2013, após não ter seu contrato renovado,
passa a interpretar o elenco de Além do Horizonte. Em 2015 participou

da novela Além do Tempo. Em 2016, na novela das onze Liberdade
Liberdade. No ano seguinte garantiu interpretação em Novo Mundo. Em
2018 foi escalado para a novela Deus Salve o Rei, porém com a desistência
de Renato Góes, acabou ficando com o papel do protagonista, sendo a
primeira vez na carreira que Rômulo interpretou o personagem de
maior destaque de uma trama. Em 2019 vive o protagonista Marcos na
novela Bom Sucesso.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 10 de
dezembro de 2019. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 171 / 19

CONCEDE Med alha do Mérito Legislativo
“Manoel Beckman” ao Tenente-Coronel
LUCIANO FREITAS E SOUSA FILHO.

Art. 1º - Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo ao
Tenente-Coronel LUCIANO FREITAS E SOUSA FILHO ,
Comandante do 24° Batalhão de Infantaria de Selva, “BATALHÃO
BARÃO DE CAXIAS”.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de dezembro de

2019. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

PERFIL
Casado com Carla Dutra e pai da Bárbara e Gabriel, nasceu no

Rio de Janeiro em 05/11/1972. Há 28 anos servindo à Marinha do
Brasil, possui vasta experiência na área de gestão e manutenção, tanto
de embarcações, quanto, principalmente, aeronaves. Durante 20 anos
serviu no Complexo Aeronaval de São Aldeia, na Região dos Lagos do
Estado do Rio de Janeiro, exercendo também as funções de Aviador
Naval, tendo voado mais de 3.000 horas de voo, sendo mais de 1.000
em instrução de voo por helicópteros. Foi condecorado, por duas
vezes, com o prêmio de Aviador Naval mais voado da Esquadra Brasileira
- setor operativo da Marinha do Brasil.

EXPERIÊNCIA
Capitão dos Portos do Maranhão; São Luís, MA — desde

janeiro de 2018
Capitania com jurisdição de 200 Municípios do Estado do

Maranhão, somando-se a 17 Municípios de sua subordinada Agência
Fluvial de Imperatriz, perfazendo a totalidade de Municípios do Estado.
Possui como missão cumprir e fazer cumprir a legislação, os atos e
normas, nacionais e internacionais, que regulam os tráfegos marítimo,
fluvial e lacustre; fiscalizar os serviços de praticagem; realizar inspeções
navais e vistorias; instaurar e conduzir Inquéritos Administrativos
sobre fatos e acidentes da navegação; auxiliar o serviço de salvamento
marítimo; concorrer para a manutenção da sinalização náutica; e
coordenar, controlar e/ou ministrar cursos do Ensino Profissional
Marítimo, a fim de contribuir para a orientação, coordenação e controle
das atividades relativas à Marinha Mercante e organizações correlatas,
no que se refere à segurança da navegação, defesa nacional, salvaguarda
da vida humana e prevenção da poluição hídrica.

Superintendente de Administração, Base Aérea Naval de
São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2017

Superintendência que cuida de toda a parte administrativa da
organização, incluindo rancho para mais de 3.500 pessoas, pagamento,
contratos, assessoria jurídica, comunicação social, controle de pessoal
militar e civil, infraestrutura urbana, apoio, segurança orgânica,
comunicações e Tecnologia da Informação.

Superintendente industrial, Base Aérea Naval de São
Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2013 - 2017
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Superintendência que cuida de toda a Manutenção de 2º, 3º e 4º

escalão de todas as Aeronaves da Aviação Naval - aviões e helicópteros.
Supervisionava diversas oficinas de manutenção, dentre as quais: pintura
de aeronaves, hidráulica, teste hidrostático, geradores, sonar, radar,
reparos em componentes dinâmicos, motores diversos e outras.

Chefe do departamento de Apoio e Manutenção da
infraestrutura Urbana, Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia;
São Pedro da Aldeia, RJ — 2013

Departamento que cuida de toda a Infraestrutura do complexo
Aéreo Naval de São Pedro da Aldeia, compreendendo eletricidade,
arruamento, água e esgoto, viaturas, Próprios Nacionais Residenciais,
central telefônica, manutenções diversas em equipamentos, manutenção
em áreas externas e carpintaria.

Chefe do departamento de Manutenção e Segurança de
Aviação, 1º Esquadrão de Helicópteros de Instrução; São Pedro
da Aldeia, RJ — 2007–2011

Departamento que cuida de toda a Manutenção das Aeronaves
de Instrução. Nesta Organização Militar, que operava as Aeronaves
Bell Jetranger III, ministrou instruções de voo, participando da formação
de 12 turmas de Aviadores Navais, tendo voado, nesta função, mais de
1.000 horas. Em 2011, foi Chefe do Departamento de Segurança de
Aviação, que cuida de toda Prevenção a Acidentes e Incidentes
aeronáuticos dentro da organização.

Gerente de Aeronaves UH-14 (Suoer-Puma) da Base Aérea
Naval de São Pedro da Aldeia; São Pedro da Aldeia, RJ — 2005–
2007

Divisão responsável por toda a Manutenção da Aeronave
Super-Puma em nível de 2º e 3º escalão, ocasião em que a aeronave é
totalmente desmontada, inspecionada, e testeda até a entrega final ao
esquadrão de origem.

Encarregado de Divisões do departamento de Manutenção
do 2º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral; São Pedro da
Aldeia, RJ — 1998–2005

Serviu em todas as Divisões do departamento de manutenção
de Aeronaves, dentre as quais: Divisão de Suprimentos, Material,
Aviônicos, Armamento, Pista, Hangar, Planejamento e Controle de
Qualidade. Nesta Organização Militar, que operava as Aeronaves
Super-Puma, fez várias missões, dentre as quais o transporte de
Presidentes da República, humanitárias, busca e salvamento, operações
especiais de retomada e resgate de plataformas, transporte de carga e
apoios diversos. Neste Esquadrão, teve oportunidade de estra de novo
em São Luís em 2004.

Encarregado da Divisão de Reparos, Navio Transporte de
Tropas Custódio de Mello; Rio de Janeiro, RJ — 1996-1997

Navio que fazia apoio logístico pra todo o litoral, bem como
transportava tropas de Fuzileiros Navais em Operações Anfíbias. Na
ocasião, em setembro deste ano, esteve pela primeira vez na cidade de
São Luís.

CURSOS E PROMOÇÕES
- Bacharel em Ciências Navais, com habilitação em Mecânica, Escola
Naval, Rio de Janeiro, RJ — 1994.
- Declarado Guarda-Marinha, Escola Naval, Rio de Janeiro, RJ —
1994.
- Nomeado 2ºtenente, após Viagem de Instrução – 1995.
- Curso de Especialização em Máquinas, Centro de Instrução Almirante
Wandenkolk, Rio de Janeiro, RJ — 1996.
- Curso de Pré-comissão em Navios a Vapor, Centro de Instrução
Almirante Wandenkolk, Rio de Janeiro, RJ — 1996.
- Curso de Oficial de Controle de Avarias, Centro de Adestramento
Almirante Marques de Leão, Rio de Janeiro, RJ — 1996.
- Promovido a 1ºtenente – 1997.

- Curso de Aperfeiçoamento de Aviação para Oficiais, Centro de
Instrução e Adestramento Aeronaval, São pedro da Aldeia, RJ – 1997
– 1998.
- Promovido a Capitão-tenente – 2000.
- Curso de Estado-Maior para Oficiais Intermediários, Escola de Guerra
Naval, Rio de Janeiro, RJ – 2003.
- Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Corveta –
2006.
- Curso de Estado-Maior para Oficiais Superiores, Escola de Guerra
Naval, Rio de Janeiro, RJ – 2012.
- Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Fragata – 2012.
- Promovido por Merecimento ao posto de Capitão de Mar e Guerra
– 2017.

CONDECORAÇÕES
- Medalha Militar de Dez Anos – Passador de Bronze – 2003.
- Medalha Militar de Dez Anos – Passador de Prata – 2011.
- Medalha Mérito Marinheiro 1 Âncora – mais de 350 dias de mar –
2015.
- Medalha Mérito Anfíbio 1 Âncora – mais de 250 dias de manobra e
exercício – 2017.
- Medalha Mérito Tamandaré - 2017.
- Medalha Exército Brasileiro – 2019.
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 10 de dezembro de 2019. -
DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 172 / 19

CONCEDE o título de Cidadão Maranhense ao
Doutor Gelson Soeira.

Art. 1º - É concedido o título de Cidadão Maranhense ao Doutor
Gelson Soeira, natural do Município de Ribeirão Preto-SP.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 09 de dezembro de 2019. - HELENA
DUAILIBE - Deputada Estadual - Procuradora da Mulher

JUSTIFICATIVA

1. DADOS PESSOAIS
INFORMAÇÕES
 Nome: Gelson Soeir
 Filiação: Antonio Rodrigues Soeira  e  Maria José Barcelini Soeira
 Nascimento: 17/03/1960
 Estado Civil: Casado
 Nacionalidade: Brasileira
 Naturalidade: Ribeirão Preto / SP
 Endereço: Rua Duque Bacelar (Projetada) Q.64 C 9 - Jardim Eldorado
/ Turu

2. ESCOLARIDADE
 1º GRAU
Instituição: Instituto de Educação Estadual “Otoniel Mota”
Período: 1971 a 1974
Local: Ribeirão Preto / SP
2º GRAU
Instituição: Escola Estadual de 2º Grau “Otoniel Mota”
Período: 1975 a 1977
Local: Ribeirão Preto / SP
2.3. CURSO SUPERIOR
Instituição: Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho”
Curso: Medicina
Período: 1980 a 1985
Local: Botucatu / SP
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PÓS-GRADUAÇÃO
 Instituição: Real e Benemérita Sociedade Portuguesa de Beneficência
Curso: Residência Médica em Neurocirurgia
Período: 1986 a 1990
Local: São Paulo / SP
 Instituição: Associação Médica Brasileira e Sociedade Brasileira de
Neurocirurgia
Curso: Especialização em Neurocirurgia
Período: 1991 a 1992
Local: Belo Horizonte / MG

4. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL
 MÉDICO
 Instituição: UDI Hospital
Período: a partir de 1996 (atual)
Local: São Luís/ MA
 Instituição: Hospital Centro Médico Maranhense
Período: a partir de 1996 (atual)
Local: São Luís/ MA
 Instituição: Hospital Municipal de Urgência e Emergência Socorrão I
e II
Período: a partir de 2002 (atual)
Local: São Luís / MA
 Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/Universidade
Federal do Maranhão
Período: a partir de Maio/2011 (atual)
Local: São Luís / MA
GESTOR
4.2.1. Chefe do Serviço de Neurocirurgia
Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/Universidade
Federal do Maranhão
Período: a partir de Maio/2011
Local: São Luís / MA
 PARTICIPAÇÃO EM SOCIEDADE MÉDICA
Membro Titular
Instituição: Sociedade Brasileira de Neurocirurgia
Período: A partir de 1994
 Membro Titular
Instituição: Sociedade Maranhense de Neurologia e Neurocirurgia
Período: A partir de 1996
 Member Fouding
Instituição: International Society for Neuroemergencies
Período: A partir de 1996
TRABALHOS PUBLICADOS
 Angiografia Cerebral Seletiva Transradial
Revista Brasileira de Cardiologia Invasiva
Ano: 1999, 7(2): 22-25
 Selective Transradial Cerebral Angiography
Upadate Clinical Interventional
Ano: 2000
8. PARTICIPAÇÃO EM REUNIÃO CIENTÍFICA
8.1. “Alternativas Cirúrgicas no Tratamento dos Aneurismas
Intracavernosos” - Debatedor
Instituição: Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de
Neurologia e Neurocirurgia)
Período: 1990
Carga Horária: 4 horas
Local: Belo Horizonte / MG
8.2. “Tratamento Cirúrgico dos Aneurismas Bilaterais por Via Única”
- Debatedor
Instituição: Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de
Neurologia e Neurocirurgia)
Período: 1990
Carga Horária: 4 horas
Local: Belo Horizonte / MG
8.3. “Aneurisma da Artéria Pericalosa” - Debatedor

Instituição: Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de
Neurologia e Neurocirurgia)
Período: 1990
Carga Horária: 4 horas
Local: Belo Horizonte / MG
8.4. “Acesso Pré-Signoideo à Região Petroclival” - Debatedor
Instituição: Associação Médica de Minas Gerais (Departamento de
Neurologia e Neurocirurgia)
Período: 1990
Carga Horária: 4 horas
Local: Belo Horizonte / MG

 COORDENAÇÃO DE EVENTOS
 Coordenador do I Curso de Neuroendoscopia
Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/Universidade
Federal do Maranhão
Período: 15 a 16/09/2011
Carga Horária: 16 horas
Local: São Luís / MA
 I Simpósio Neurovascular
Instituição: Hospital Universitário Presidente Dutra/Universidade
Federal do Maranhão
Período: 07 a 12/05/2012
Carga Horária: 48 horas
Local: São Luís / MA

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 173 / 19

Concede a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman ao Sr. RAIMUNDO NONATO
DA SILVA DE ARAÚJO, jornalista, radialista,
historiador e especialista em marketing.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo
Manoel Beckman ao Sr. Raimundo Nonato da Silva de Araújo, jornalista,
historiador e especialista em marketing.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Raimundo Nonato da Silva de Araújo, brasileiro, nascido na
cidade de Bacabal/MA  em 03/11/1974, filho de João Miguel de Araújo
e Francisca da Silva Araújo, atua como radialista na rádio Marconi FM
desde o ano de 1991, tendo trabalhado na TV Difusora durante 20
anos.

Popularmente conhecido como Raí Silva, sempre foi focado
nas questões sociais, se destacando nas principais matérias jornalísticas
e culturais na região de Açailândia/MA. Cabe ressaltar que leciona
antropologia na Universidade Estadual do Maranhão – UEMA, além
de ser especialista em marketing e produtor de áudio e vídeo.

Como radialista, desenvolve trabalho na rádio Marconi FM
com o programa Marconi Cidade há mais de 25 anos, sendo este o
programa jornalístico de maior audiência da cidade, com notícias,
entrevistas e participação popular, cobrindo os principais
acontecimentos da cidade.

Diante ao exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
dessa matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 175 / 19

Concede o Título de Cidadão Maranhense a
Dogival Gerônimo da Silva.
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Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense a
Dogival Gerônimo da Silva, natural do Piancó-PB.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Dogival Gerônimo da Silva, nascido em 23/10/1936 no
município de Piancó no Estado da Paraíba, teve uma infância e
adolescência difícil trabalhando como lavrador, casou-se 1959 com
Maria de Lourdes, tiveram 9 (nove) filhos e foi Policial Militar na
briosa Polícia Militar do estado da Paraíba. Formou-se no ano de 1973
em história plena pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de
Cajazeiras. Em 1974, saiu da polícia e veio com sua família para o
Maranhão, onde trabalhou como professor na UEMA de Imperatriz,
conhecida antigamente como: FESM (Federação das Escolas Superiores
do Maranhão). Em 1975 fundou a primeira escola particular de
Açailândia (Colégio José Américo de Almeida). Em 1988 abriu a primeira
rádio de Açailândia (Rádio Cultura de Açailândia AM 790khz) que a
partir de 2017 funciona com o nome fantasia de Açaí FM Sorriso
104,7. Em 1989 abre a primeira rádio FM de Açailândia (Marconi FM
101,9) onde permaneceu na sociedade até meado do ano de 2017.

Diante ao exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação
dessa matéria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de
dezembro de 2019. - Pastor Cavalcante - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 077 / 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 MATHEUS ROMMEL
FURTADO SOUSA, finalista da edição de 2019 do Prêmio FAPEMA
Terezinha Rêgo, com a pesquisa “RECICLAGEM DE RESÍDUOS
PLÁSTICOS PÓS-CONSUMO: DESTINAÇÃO PARA OS
POLIESTIRENOS E POLIPROPILENOS”.

Cumpre mencionar que o MATHEUS ROMMEL FURTADO
SOUSA foi indicado na categoria Pesquisador Júnior, sendo orientado
pela Professora Nazaré do Socorro Lemos Silva Vasconcelos.

Por isso e por todos os serviços à comunidade acadêmica que
certamente ainda serão prestados por MATHEUS ROMMEL
FURTADO SOUSA, 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

INDICAÇÃO Nº 1809 / 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 Turilândia - MA, Warisson Kerley
Meneses, 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.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1810 / 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 Vicente Ferrer - MA, Jailson
Santos Ferreira, 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1811 / 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 Vila Nova dos Martírios - MA,
Dorisel Sousa Lopes, 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1812 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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.

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

INDICAÇÃO Nº 1813 / 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 Altamira do Maranhão - MA,
Aliçon Monteiro de Farias  , 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1814 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Luzia do Paruá- MA,
Regilson da Silva Rodrigues, 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1815 / 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 Santa Luzia - MA, Vera Lúcia, 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1816 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Santa Filomena do Maranhão -
MA,  Niterran Soares de 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1817 / 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 Ribamar Fiquene - MA,  Clesio
Cardoso Pinheiro , 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1818 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Presidente Vargas - MA,  Jorge
Magalhães Sampaio Junior  , 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1819 / 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 Raposa - MA, Beka Rodrigues, 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1820 / 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 Riachão  - MA, Wellington Alves
da Paz , 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.

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.

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

INDICAÇÃO Nº 1821 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Presidente Sarney – MA,
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Domingos Borges , 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1822 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Presidente Médici - MA,  João
Barboza Frazão , 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
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vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

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

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

INDICAÇÃO Nº 1823 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Presidente Juscelino  - MA,
Vereador Santana , 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1824 / 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 Nina Rodrigues – MA,  Cita Braga
, o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1825 / 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 Bernardo- MA, Bernardo dos
Santos Tomáz, 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).
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Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o

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

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

INDICAÇÃO Nº 1826 / 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 Porto Rico do Maranhão - MA,
Valdir de Jesus , 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1827 / 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 Porto Franco - MA, Gedeon
Goncalves dos Santos, o com a devida indexação do anteprojeto de lei
que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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

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



 DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                       QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019 29
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.

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

INDICAÇÃO Nº 1828 / 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 Poção de Pedras – MA,  Walney ,
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.

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO,
O SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO
DA PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1829 / 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 Peritoró - MA, Constantino
Santos Neves , 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1830 / 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 Pirapemas – MA,  Zeca Rodrigues
, 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1831 / 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 Pedro do Rosário - MA, Leidiana
da Conceição, 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.

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

INDICAÇÃO Nº 1832 / 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 Paulino Neves   – MA,  Manoel
Rocha dos Reis  , 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
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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.

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

INDICAÇÃO Nº 1833 / 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 Pastos Bons – MA,  Luiz Gonzaga
Camapum , 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
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vida, impactando negativamente nos aspectos social, profissional e
afetivo.

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão
de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 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 1834 / 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 Passagem Franca – MA,  João
Batista Silveira Barbalho , 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 1835 / 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 Paraibano - MA, Elisangela
Teixeira , 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 1836 / 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 Nova Olinda do Maranhão - MA,
Roberval Costa Amaral , o com a devida indexação do anteprojeto de

lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva
para as pessoas acometidas com fibromialgia, para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
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 1837 / 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 Benedito do Rio Preto – MA,
Dario Erre Rodrigues , 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 1838 / 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 Santo Antônio dos Lopes – MA,
Eliton Amaro 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
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municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1839 / 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 Santo Amaro do Maranhão – MA,
Zeca do Bizinho , 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 1840 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

JUSTIFICATIVA

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

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

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas

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

INDICAÇÃO Nº 1841 / 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 Nova Colinas - MA,  Miguel Morais
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
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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 1842 / 19

Senhor Presidente,

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

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas

municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

INDICAÇÃO Nº 1843 / 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 Bacuri – MA,  Mauro Rocha
Mendonça , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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 1844 / 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 Bacabeira  – MA,  Elis Teixeira
Lima  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
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



QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA40
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 1845 / 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 Arari - MA, Evando Piancó, 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 1846 / 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 Araguanã – MA,  Cícero Cruz de
Araújo , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 1847 / 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 Anajatuba- MA, Maria do Neco, 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 1848 / 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 Davinópolis - MA, Raimundo
Martins, 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 1849 / 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 Fernando Falcão - MA,  Josualdo
dos Santos  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por
sua vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as
pessoas acometidas com fibromialgia , para garantir o
atendimento prioritário nos estabelecimentos comerciais e
públicos na circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas
e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT
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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 1850 / 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 Fortaleza dos Nogueiras  - MA,
Antonio Felix , 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 1851 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Governador Luiz Rocha - MA,
Antonio José Lopes 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
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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 1852 / 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 Cachoeira Grande - MA,  Luiz
Fernando Braz Muniz   , 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
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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 1853 / 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 Buriti - MA, Jorge do Sindicato,
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.

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 1854 / 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 Buritirana – MA,  Laene
Venerando , 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 1855 / 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 Morros – MA,  Fábio Luís Santos
Lisboa , 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 1856 / 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 Montes Altos - MA,  Nil Gomes ,
o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua vez, versa
sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

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

Em que pesem as severas restrições impostas à sadia qualidade
de vida dos pacientes, a referida doença não foi contemplada pelo rol
de enfermidades que afligem pessoas com deficiência elencado no art.
4º do Decreto nº 3.298/1999 e no art. 5º do Decreto nº 5.296/2004 e que
enfatizam as limitações visíveis, o que tem causado inúmeros
transtornos a essas pessoas, especialmente no que tange à concessão

de benefícios destinados aos deficientes. Para consertar essas falhas
legislativas, a doutrina e a jurisprudência têm realizado uma
interpretação mais ampliativa do conceito de pessoa com deficiência,
que agora encontra abrigo no art. 2º da Lei 13.146/2015 e comporta a
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 1857 / 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 Central do Maranhão - MA,
Cleudilene Gonçalves Privado , 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 1858 /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 Governador Eugênio Barros  –
MA,  Lucineide de Castro Ribeiro  , o com a devida indexação do
anteprojeto de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de
discriminação positiva para as pessoas acometidas com
fibromialgia, para garantir o atendimento prioritário nos
estabelecimentos comerciais e públicos na circunscrição
municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem
transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
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 1859 / 19

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara
de Vereadores do Município de Governador Nunes Freire do
Maranhão- MA, Luis Fernando 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.
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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 1860 / 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 João Lisboa - MA, Ronnie Von
Luís Rodrigues , 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 1861 / 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 Joselândia   – MA,  Antonio Jorge
Lima  , o com a devida indexação do anteprojeto de lei que, por sua
vez, versa sobre a criação de discriminação positiva para as pessoas
acometidas com fibromialgia, para garantir o atendimento
prioritário nos estabelecimentos comerciais e públicos na
circunscrição municipal, objetivando facilitar suas vidas e garantir
que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA

A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada
com o funcionamento do sistema nervoso central, que causa dores
intensas em todo o corpo e grandes transtornos aos portadores. Ainda
não há cura para a fibromialgia, sendo o tratamento parte fundamental
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 1862 / 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 Humberto de Campos - MA, José
Ribamar Ramos de Almeida, 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 1863 / 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 Igarapé do Meio – MA,  José
Benedito Mendes Santos  , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação

positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

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

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

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

DR. YGLÉSIO
DEPUTADO ESTADUAL - PDT

JUSTIFICATIVA
A fibromialgia é uma doença crônica multifatorial relacionada

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

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

Destaque-se que, por essa condição, a proposição prevê o
atendimento prioritário de pessoas acometidas pela fibromialgia nas
filas preferenciais. Não havendo qualquer ofensa ao princípio da
isonomia, vez que a preferência no atendimento se justifica pela



QUARTA-FEIRA, 18 DE DEZEMBRO DE 2019                                                                             DIÁRIO DA ASSEMBLEIA52
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 1864 / 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 Itinga do Maranhão- MA,
Gelciane Torres 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 1865 / 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 Jenipapo dos Vieiras  – MA,
Abidiel de Sousa Oliveira  , o com a devida indexação do anteprojeto
de lei que, por sua vez, versa sobre a criação de discriminação
positiva para as pessoas acometidas com fibromialgia, para
garantir o atendimento prioritário nos estabelecimentos
comerciais e públicos na circunscrição municipal, objetivando
facilitar suas vidas e garantir que não enfrentem transtornos.

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

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

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

ANTEPROJETO DE LEI Nº _______/2019.

Autoria: DR. YGLÉSIO

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

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

Parágrafo único - A prioridade especial de que trata o caput
desta lei fica assegurada às pessoas portadoras de fibromialgia em
atendimentos preferenciais a todo tipo de atendimento à saúde
respeitados os casos de emergência, nas repartições públicas
municipais, no transporte coletivo, nas filas de bancos, farmácias,
supermercados e demais estabelecimentos comerciais.
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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 1866 / 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 Alcântara- MA, José Ribamar de
Jesus Barboza, 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 1867 / 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 Buriti Bravo - MA, Wemerson
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Sousa de Morais, 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 Quinquagésima Segunda Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia dois de dezembro de dois mil e dezenove.

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

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide

Coutinho.

Às dezesseis horas, presentes os (as) Senhores (as) Deputados
(as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston,  Arnaldo Melo,
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, Felipe
dos Pneus, Glalbert Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Ricardo
Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Zé Gentil, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende,
Carlinhos Florêncio, Edson Araújo, Fábio Macedo, Fernando Pessoa,
Hélio Soares, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa e Wendell
Lages. 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 108/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao
Projeto de Lei nº 238/2019, de autoria do Deputado Wendell Lages,
que dispõe sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação – CDV;
Mensagem nº 109/19, de autoria do Poder Executivo, encaminhando o
Veto Parcial ao Projeto de Lei nº 352/2019, de autoria do Deputado
Pará Figueiredoque assegura o direito às parturientes de natimorto ou
com óbito fetal de acomodação em leito separado e assistência
psicológica no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 594/19, de
autoria do Poder Executivo (Mensagem 110/19), que Altera a Lei nº
7.799, de 19 de dezembro de 2002, para, em especial, reduzir a alíquota
do Gás Liquefeito Derivado de Petróleo (GLP) e do Gás Liquefeito
Derivado de Gás Natural (GLGNn e GLGNi), nas operações em que
especifica, isentar do Pagamento do Imposto sobre a Propriedade de
Veículos Automotores (IPVA) e da Taxa de Renovação do Licenciamento
do Veículo os veículos rodoviários com capacidade para até 7 (sete)
passageiros, utilizados na categoria de táxi e os veículos automotores
de duas rodas, com potência de até 200 cilindradas utilizados por
mototaxistas, altera a Lei nº 7.765, de 23 de julho de 2002, dispõe
sobre o Programa Moto Legal, altera a Lei nº 8.246, de 25 de maio de
2005, autoriza o Estado do Maranhão a alienar a integralidade das
ações da Companhia Maranhense de Gás - GASMAR que sejam de
sua titularidade, revoga a Lei nº 8.778, de 25 de abril de 2008, e dá
outras providências; Projeto de Lei nº 595/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, que dispõe sobre a inclusão de medidas de
conscientização, prevenção e combate à depressão, à automutilação e
ao suicídio no projeto pedagógico das escolas públicas do Estado do
Maranhão e dá outras providências; Projeto de Lei nº 596/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre a obrigatoriedade
de informar à gestante o direito ao acompanhante durante o trabalho de
pré-parto, parto e pós-parto no âmbito do Estado do Maranhão; Projeto
de Lei nº 597/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que
cria o programa estadual de combate à fome no período das férias
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escolares das crianças e adolescentes matriculados na rede pública
estadual de ensino, e dá outras providências; Projeto de Lei nº 598/19,
de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que considera a cola
de sapateiro como substância entorpecente, no âmbito do Estado do
Maranhão; Projeto de Lei nº 599/19, de autoria da Deputada Doutora
Helena Duailibe, que dispõe sobre a concessão de certidões de registro
civil em braile a pessoas com deficiência visual no Estado do Maranhão
e dá outras providências; Projeto de Lei nº 600/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, que modifica dispositivo da Lei nº. 6.513,
de 30 de novembro de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos Policiais-
Militares da Polícia Militar do Maranhão e dá outras providências;
Projeto de Lei nº 601/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que
dispõe sobre cadastro de compra, venda ou troca de cabo e fio de
cobre, arames, baterias, transformadores, materiais de alumínio, tubos
e tampos metálicos e peças metálicas em geral, para quaisquer
finalidades no Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 602/19, de autoria
do Deputado Adriano, que declara de utilidade pública a União dos
Moradores “Força do Povo” do Povoado de Arraial; Projeto de Lei nº
603/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que considera de
Utilidade Pública a “Associação de Moradores da Vila Cícero Ferraz e
Assentamento Agrícola Estevam José de Sousa”, com sede e foro no
Município de Timon, Estado do Maranhão; Projeto de Lei nº 604/19,
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que regulamenta a utilização
de equipamentos e vestimentas de proteção individual pelos
profissionais da área de saúde no Estado do Maranhão e dá outras
providências; Requerimento nº 721/19, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando que seja prorrogado o prazo por igual período de
(180 dias) da Comissão Temporária Especial criada com a finalidade
de Promover o Estudo sobre um Novo Modelo de Governança de
Recursos Hídricos e Saneamento Básico no Estado do Maranhão,
comissão concebida através da Resolução Administrativa N° 776/2019
deste Poder; Requerimento nº 722/19, de autoria do Deputado Antônio
Pereira, para que seja convocada uma sessão solene a realizar-se no dia
11 de dezembro do corrente ano, logo após a sessão ordinária, para
entrega da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman ao Senhor
Luiz César da Silva Costa; Requerimento nº 723/19, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda para que seja registrado nos Anais desta
Casa, mensagem de pesar pelo falecimento da Senhora Honória
Nascimento Santos, ocorrido no dia 26 de novembro, nesta Capital e
que seja encaminhada a mensagem de condolências aos seus familiares;
Requerimento nº 724/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, para que
seja submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 506/2019 da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, contrário ao Projeto
de Lei nº 393/2019, de sua autoria; Requerimento nº 725/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, para seja submetido ao Regime de
Urgência as Moções de Aplausos nº 03/2019; 08/2019; 12/2019; 13/
2019; 19/2019; 24/2019; 25/2019; 26/2019; 27/2019; 29/2019; 31/
2019; 32/2019; 35/2019; 36/2019; 47/2019 e 48/2019, de sua autoria,
todas com parecer favorável; Requerimento nº 726/19, de autoria da
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando Regime de Urgência
para o Projeto de Resolução Legislativa nº 143/19, de sua autoria;
Requerimento nº 727/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, solicitando regime de urgência para o Projeto de Resolução
Legislativa nº 159/19, de sua autoria; Requerimento nº 728/19, de autoria
da Deputada Helena Duailibe, solicitando regime de urgência para o
Projeto de Resolução Legislativa nº 141/19, de sua autoria; Requerimento
n° 729 /019, de autoria do Deputado Ricardo Rios, solicitando Regime
de Urgência para o Projeto de Lei nº 594/19, de autoria do Poder
Executivo; Requerimento n° 730/19, de autoria do Deputado Rafael
Leitoa, solicitando Regime de Urgência para o Projeto de Lei nº 484/
19, de autoria do Poder Executivo; Indicação nº 1653/19, de autoria do
Deputado Duarte Júnior, a Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria
Paula Azevedo e ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo,
Senhor Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando a melhoria dos
serviços de iluminação pública no Residencial Bella Vista, na Avenida
General Arthur Carvalho, município de Paço do Lumiar e entornos;
Indicação nº 1655/19, 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
Avenida João Damásio Pinheiro, nº 146, Maiobinha, no município de
São José de Ribamar; Indicação nº 1656/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Secretário de Estado da Educação, Senhor Felipe
Camarão, solicitando que no prédio anexo ao C. E. Profª. Maria Pinho,
situado na Rua O, Quadra 12, s/n, Cohatrac I, seja construído um
auditório e salas para atendimento aos alunos, como, por exemplo,
atendimento psicológico; Indicação nº 1657/19, 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
construção de uma praça em um terreno que está localizado entre a
Avenida Mato Grosso e a Rua do Campo, na Chácara Brasil, nesta
cidade; Indicação nº 1658/19. 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 Rua João Damásio Pinheiro importante via
de acesso entre a Maiobinha e a Cidade Operária, nesta cidade; Indicação
nº 1659/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior, ao Prefeito de
Peritoró, Senhor Jozias Lima Oliveira; ao Secretário de Estado de
Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto; ao Secretário de Estado das
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Senhor Rubens Pereira Júnior e
ao Governador do Estado, Senhor Flávio Dino, solicitando serviços de
construção de praça em área localizada na Avenida dos Rodoviários,
BR 316, Peritoró/MA; Indicação nº 1660/19, de autoria do Deputado
Duarte Júnior, ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental
do Maranhão (CAEMA), Senhor André de Paula; 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 e esgotamento sanitário na 1ª Travessa Augusto de Lima, 21,
Liberdade, São Luís – Maranhão, CEP: 65035-030; Indicação nº 1661/
19, de autoria da Deputada Helena Duailibe, ao Secretário de Estado
da Saúde, Senhor Carlos Eduardo Lula, solicitando uma ambulância
para o município de Paço do Lumiar; Indicação nº 1662/19, de autoria
da Deputada Doutora Helena Duailibe, ao Prefeito Municipal de São
Luís, Senhor Edivaldo Holanda Junior, solicitando a construção de
uma praça com equipamentos para a prática de ginástica, em um terreno
localizado na Rua Santa Bárbara (antiga Feirinha) no Bairro São
Bernardo; Indicação nº 1663/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, ao Prefeito Municipal de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda
Junior, solicitando a recuperação asfáltica das ruas dos conjuntos
residenciais Fonte das Pedras e Fonte do Bispo localizados no Bairro
do Turu; Indicações nºs: 1664 e 1665/19, do Deputado Arnaldo Melo,
ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino e ao
Secretário de Estado do Trabalho e Economia Solidária, Senhor
Jowberth Alves, solicitando a inclusão do Povoado Mangabeira e
Povoado Peixe, ambos situados na zona rural do município de Passagem
Franca,  no Programa Rua Digna; Indicações nos: 1666, 1667, 1668 e
1669/19, do Deputado Arnaldo Melo, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino, solicitando que autorize o Secretário de Estado da Segurança
Pública, Jefferson Portela, a destinar viaturas policiais para as
Delegacias dos Municípios de São Francisco do Maranhão, Paraibano,
Grajaú e Mirador respectivamente; Indicação nº 1670/19, de autoria
do Deputado Wellington do Curso, ao Governador do Estado, Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Carlos Lula,
solicitando o pleno funcionamento do mamógrafo no Hospital do
Câncer do Maranhão (Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho); Indicação
nº 1671/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso, ao Prefeito
de São Luís, Senhor Edivaldo Holanda Júnior e ao Secretário de Obras
e Serviços Públicos, Antônio Araújo, solicitando a pavimentação
asfáltica dos Povoados Jatobá, Vila Tiradentes e Sitinho, na Zona
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Rural de São Luís; Indicações nºs: 1672, 1673 e 1674/19, de autoria da
Deputada Doutora Thaíza Hortegal, ao Secretário de Estado da Saúde,
Senhor Carlos Lula, solicitando ambulâncias equipadas com UTI móvel
para os municípios de Pinheiro, Chapadinha e Turiaçu, respectivamente
e Indicação nº 1675/19, de autoria da Deputada Mical Damasceno, ao
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino de Castro e
Costa, solicitando uma ambulância para o Hospital José Murad, na
cidade de Viana. 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: Felipe dos Pneus, Roberto Costa, Welington do Curso e
César Pires. O Deputado Felipe dos Pneus agradeceu à Defensoria
Pública pelo Ônibus Escritório que foi levado para a cidade de Santa
Inês e Bela Vista, com a finalidade de levar assistência jurídica integral
e gratuita à população, destacando que foram atendidas em média 214
pessoas, 67 pessoas na cidade de Santa Inês e 147 pessoas na cidade
de Bela Vista. O Parlamentar relatou também sua participação na
corrida do Instituto Acqua, pelo Hospital Macrorregional de Santa
Inês, evento realizado para atrair pessoas para doar sangue para o
hospital. O Deputado Roberto Costa destacou a solenidade em
homenagem ao Presidente Nacional do MDB, Deputado Federal Baleia
Rossi, quando foi entregue a comenda do Mérito Legislativo Manuel
Beckman em resposta ao trabalho que ele tem feito em prol do
Maranhão, principalmente em apoio aos Deputados Federais: João
Marcelo e Hildo Rocha, no sentido de liberação de projetos do Governo
Federal e de emendas para atender os municípios do Maranhão. O
Deputado Wellington do Curso falou sobre a Lei nº 10.970, de sua
autoria, que institui o “Dezembro Verde”, um mês destinado à
conscientização e luta em defesa dos animais e principalmente, ao
combate aos maus-tratos de animais, ao abandono de animais. Por fim,
o Deputado César Pires voltou a cobrar esclarecimentos do governo
estadual sobre o uso dos recursos e dos imóveis do Fundo Estadual de
Pensão e Aposentadoria (FEPA), defendendo a convocação do
Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do
Maranhão, Senhor Mayco Murilo Pinheiro, requerida pelos
parlamentares de oposição e rejeitada pela base governista. Não havendo
mais oradores inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente
declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando em único turno, o Parecer
nº 778/19, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC)
em redação final ao Projeto de Lei nº 137/19, de autoria do Deputado
Rafael Leitoa, que dispõe sobre o exercício e a fiscalização das atividades
farmacêuticas. Este parecer foi aprovado e o respectivo Projeto de Lei
foi encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno, tramitação
ordinária, foi aprovado, e encaminhado à sanção governamental o Projeto
de Lei n° 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui
no Calendário Oficial de Eventos do Estado a Semana Maranhense de
Gastronomia. Em primeiro turno, tramitação ordinária, foram aprovados
os Projetos de Lei n°s: 133/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe, que dispõe sobre a criação de memorial em homenagem aos
Policiais e Bombeiros Militares mortos em razão do serviço, no Estado
do Maranhão, com parecer favorável da CCJC e 336/2019, de autoria
da Deputada Doutora Thaiza Hortegal, dispõe sobre a gratuidade de
água potável filtrada em lanchonetes, bares, restaurantes, hotéis e
shopping centers, com parecer favorável da CCJC e da Comissão de
Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Os Projetos de Lei n°s:
136 e 138/19, ambos de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio,
353/19, de autoria do Deputado Wendell Lages e 355/19, de autoria do
Deputado Fernando Pessoa, foram transferidos devido à ausência dos
respectivos autores. Sujeitos à deliberação do Plenário, foram
aprovados os Requerimentos nºs: 703/19, de autoria do Deputado
Ariston solicitando que seja registrado nos Anais da Casa, votos de
congratulações à população do Município de Santa Rita pelo seu
aniversário a ser comemorado no mês de dezembro; 715 e 720/19, de
autoria dos Deputados Doutor Yglésio e Rildo Amaral,
respectivamente, solicitando regime de urgência para os Projetos Lei
nºs: 382/19, do Deputado Doutor Yglésio e 494/19, do Deputado
Rildo Amaral. O Requerimento nº 719/19, de autoria dos Deputados
Adriano, César Pires e Wellington do Curso, convocando o Presidente
do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão –

IPREV, Senhor Mayco Murilo Pinheiro, para tratar da atual situação
do sistema previdenciário maranhense. Após ter sido discutido pelo
Deputado César Pires e encaminhado à votação pelos Deputados
Adriano e Wellington do Curso, que defenderam sua aprovação, o
referido Requerimento foi rejeitado contra os votos dos Deputados
Adriano, Arnaldo Melo, César Pires e Wellington do Curso. Sujeitos à
deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos n° 709/19, de
autoria do Deputado Wellington do Curso,  ao Governador do Estado,
Senhor Flávio Dino e à Secretária de Estado da Gestão, Patrimônio e
Assistência dos Servidores, Senhora Flávia Alexandrina, solicitando
informações sobre a homologação do curso de formação de soldados da
Polícia Militar do Maranhão dos candidatos “sub judice”, realizado no
período de 03/06/19 à 30/10/19, referente ao último concurso realizado
no ano de 2017, bem como a nomeação dos respectivos aprovados no
concurso; 711, 712 e 713/19, todos de autoria do Deputado Wellington
do Curso solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas no período de 23 a 25 de outubro, quando esteve
participando do Programa Assembleia em Ação, nas sessões realizadas
nos período de 19 a 25 de novembro, quando da sua participação na
23ª Conferência Nacional da Unale e de 30 de outubro a 2 de novembro/
19, tendo em vista a sua participação na reunião ampliada do Parlamento
Amazônico e o Requerimento n° 714/2019, de mesma autoria
solicitando que seja enviada mensagem de pesar aos familiares do Senhor
José Mariano dos Santos Soares, pelo seu falecimento ocorrido no dia
26 de novembro.  O Requerimento n° 710/19, também do Deputado
Wellington do Curso ao Governador do Estado e a Secretária de Estado
da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores, solicitando
informações 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, foi indeferido pela Mesa e o autor
recorreu ao Plenário, sendo este Requerimento foi incluído na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária. Por força de acordo das lideranças,
os Projetos de Lei nºs: 382/19, de autoria do Deputado Doutor Yglésio,
que dispões sobre a promoção de alimentação saudável e determina a
exclusão de alimentos ultraprocesssados e açucarados nas escolas
públicas e particulares do Estado do Maranhão e 494/19, de autoria do
Deputado Rildo Amaral, que altera o Artigo 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, bem como o Projeto de
Resolução Legislativa n° 164/19, de autoria do Deputado Duarte Júnior
que, dispõe sobre a concessão do Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Giovanni Normanton Spinucci, foram aprovados em primeiro
e segundo turnos, regime de urgência, com Pareceres favoráveis e verbais
das competentes Comissões Técnicas. Na forma regimental, foram
incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão, o Projeto de Lei nº 505/
19, do Deputado Adelmo Soares; Requerimentos nos: 721/2019, do
Deputado Rafael Leitoa; 722/19, do Deputado Antônio Pereira; 723/
19, do Deputado Edivaldo Holanda; 724/19, do Deputado Ciro Neto;
725/19, do Deputado Wellington do Curso e 726 a 728/19, da Deputada
Doutora Helena Duailibe. No primeiro horário do Grande Expediente,
não houve orador inscrito. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado Duarte Júnior falou pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão e o Deputado Vinícius Louro falou pelo Bloco Parlamentar
Democrático e pela liderança deste Bloco. O Deputado Duarte Júnior
fez um relato sobre duas viagens internacionais que foram realizadas:
a primeira, pelo Secretário Simplício Araújo, Secretário de Indústria,
Comércio e Energia, que foi a Paris aprofundar os contatos sobre o
projeto da Oil Group, que busca trazer um maior desenvolvimento ao
Estado, e que que já está bastante avançado no Estado do Rio de
Janeiro, no Porto do Açu, em São João da Barra, e será executado pela
Entrepose e a Axens. A segunda foi a viagem do vice-governador do
Estado do Maranhão, Senhor Carlos Orleans Brandão que, com os
governadores do Nordeste visitaram França, Itália e Alemanha como
parte do desenvolvimento das políticas de abastecimento de água,
esgoto, recuperação de matas e rios, e desenvolvimento da agricultura
familiar. O Deputado Vinícius Louro comemorou a realização da grande
cavalgada ocorrida em Pedreiras, que teve como organizadores o ex-
Prefeito e ex-Deputado Raimundo Louro, o empresário Chico do Hélio,
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o empresário James Freitas e o empresário Edvan da Ideal e o padre
José Geraldo. As demais agremiações declinaram do tempo a elas
destinado. No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada
mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata,
que lida e aprovada será devidamente assinada. Plenário Deputado
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 de
dezembro de 2019. Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputado
Roberto Costa - Primeiro Secretário em exercício. Deputada Doutora
Cleide Coutinho - Segunda Secretária.

Ata da Centésima Quinquagésima Terceira Sessão
Ordinária da Primeira Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
realizada no dia três de dezembro 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): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins
Rezende, Antônio Pereira, Ariston,  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, Felipe dos Pneus, Fernando Pessoa, Glalbert
Cutrim, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará
Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa,
Ricardo Rios, Rigo Teles, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Gentil e Zito Rolim. Ausentes
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Hélio Soares, Paulo Neto e Zé
Inácio Lula. O Presidente declarou aberta a Sessão, em nome do povo
e invocando a proteção de Deus. Determinando a leitura do texto
bíblico, do Resumo da Ata da Sessão anterior, que foi aprovada e do
seguinte Expediente: Mensagem Governamental nº 108/19,
encaminhando o Veto Total ao Projeto de Lei nº 238/2019, que dispõe
sobre a criação do Cartão Digital de Vacinação – CDV. Moção nº 054 e
055/19, ambas de autoria do Deputado Wellington do Curso, com
manifestação de aplausos e admiração pela escritora, Cristiane Gomes
Coelho Maia Lago, pelo lançamento do seu primeiro livro “Drogas &
Tribunal de Júri”, bem como ao jurista e escritor Yuri Costa, pelo
lançamento do livro “Justiça Infame”; Requerimento nº 731/19, da
Deputada Doutora Helena Duailibe, enviando mensagens de
congratulações ao escritor Carlos Tadeu, pela sua eleição a Presidente
da Academia Maranhense de Letras (AML); Requerimento nº 732/19,
Zé Gentil, solicitando que seja justificada sua ausência nas Sessões
Plenárias realizadas nos dias 25, 26, 27 e 28 de novembro do ano em
curso, conforme atestado médico; Requerimento nº 733/19, do
Deputado Adelmo Soares, solicitando que seja retirado de tramitação
o Projeto Lei nº 537/2019, de sua autoria; Requerimento nº 734/19, do
Deputado Felipe dos Pneus, solicitando que seja justificada sua ausência
nas Sessões Plenárias, realizadas no período de 26 a 28 de novembro
do corrente ano, quando esteve acompanhando o ônibus da Defensoria
Pública no Projeto Defensoria na Comunidade, nos municípios de
Santa Inês e Bela Vista do Maranhão; Requerimento nº 735/19, do
Deputado Wellington do Curso, ao Secretário de Estado da Cultura,
Senhor Anderson Lindoso, solicitando informações quanto a processo
licitatório que resultou na contratatação de empresa para decoração
aérea com bandeirolas tipo mosaico para ornamentação de logradouros
do estado do Maranhão durante as festividades juninas que ocorreram
em 2019; Requerimento nº 736/19, do Deputado Roberto Costa,
enviando mensagem ao Promotor de Justiça Titular da 12ª Promotoria
de Justiça de Substituição Plena de São Luís, Gilberto Câmara França,
parabenizando-o pela sua eleição para o cargo de Presidente da
Associação do Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM);
Indicação nº 1676/19, do Deputado Vinícius Louro, ao Secretário de
Estado de Educação, Senhor Felipe Camarão e ao Governador do Estado

do Maranhão, Senhor Flávio Dino, solicitando ações que visem
contemplar a comunidade rural Marianópolis, maior povoado do
município de Pedreiras com uma Escola Digna Estadual, visto que tal
localidade conta mais de 1.500 habitantes.; Indicação nº 1677 e 1678/
19, do Deputado Doutor Leonardo Sá, ao Secretário de Estado da
Saúde - SES, Senhor Carlos Lula, solicitando que seja alocada a fonte
de recurso visando à aquisição de ambulâncias, para os Municípios de
Zé Doca e Pinheiro. Não havendo mais matéria sobre a Mesa, para
leitura, o Presidente encaminhou à publicação o expediente lido pela
Primeira Secretária, após deferir as Indicações acima citadas e concedeu
a palavra ao Deputado Welington do Curso que falou sobre
Requerimento de sua autoria, solicitando informações ao Governo do
Estado sobre os processos licitatórios para a decoração Natalina do
Centro Histórico. Segundo denúncia apresentada ao deputado, as
bandeirolas foram colocadas desde novembro, mas a licitação será
somente, amanhã, às 10h da manhã.. Não havendo mais oradores
inscritos para o Pequeno Expediente, o Presidente declarou aberta a
Ordem do Dia, anunciando a votação, em segundo turno, do Projeto de
Lei n° 192/19, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no
Calendário Oficial de Eventos do Estado a Semana Maranhense de
Gastronomia. Com parecer favorável da CCJC, este Projeto foi
aprovado e encaminhado à sanção governamental. Em primeiro turno,
tramitação ordinária, com pareceres favoráveis da CCJC e da Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle foram aprovados os
Projetos de Lei n°s: 136/19, de autoria do Deputado Carlinhos
Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da cassação da eficácia
da inscrição de contribuintes do Imposto sobre Operações Relativas à
Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, nas hipóteses
que especifica e 138/2019, também do Deputado Carlinhos Florêncio,
dispondo sobre a proteção e defesa dos consumidores de combustível,
que foi aprovado com Emenda. Registra-se que o Projeto de Lei nº 156/
2019, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda foi anexado ao Projeto
de Lei nº 136/2019, do Deputado Carlinhos Florêncio, por se tratar de
matéria similar. Com parecer favorável da CCJC, foi aprovado o Projeto
de Lei nº 505/19, de autoria do Deputado Adelmo Soares, que estabelece
diretrizes sobre a obrigatoriedade da realização de treinamento e
apresentação do plano de evacuação em clínicas, hospitais, das redes
pública e particular, imóveis comerciais e residenciais do Estado do
Maranhão nos casos que especifica, acolhendo substitutivo da Comissão
da Saúde. Ainda em primeiro turno, tramitação ordinária, com parecer
favorável da CCJC, foram aprovados os Projetos de Lei nºs:  353/19,
de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui no Calendário
Oficial de Eventos do Maranhão a Semana Estadual do Empreendedor
e 355/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, dispondo sobre
a criação do Dia do Optometrista, a ser comemorado no dia 23 de
março. Em seguida, foi apreciado o Recurso do Deputado Wellington
do Curso, contra a decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento n°
710/19, de sua autoria, tendo o Plenário mantido a decisão da Mesa.
Por fim, foram aprovados os Requerimentos nºs: 721/19, de autoria do
Deputado Rafael Leitoa, solicitando que seja prorrogado o prazo por
igual período (180 dias) da Comissão Temporária Especial criada para
promover o estudo sobre um novo modelo de governança de recursos
hídricos e saneamento básico no Estado do Maranhão; 722/19, de
autoria do Deputado Antônio Pereira, solicitando que seja convocada
uma Sessão Solene a realizar-se no dia 11 de dezembro do corrente
ano, para entrega da Medalha de Mérito Legislativo Manuel Beckman
ao Doutor Luiz César da Silva Costa; 725/19, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, solicitando regime de urgência para as Moções
de Aplausos nº 03, 08, 12, 13, 19, 24, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 35, 36, 47
e 48/19, todas de sua autoria; 726  a 728/19, de autoria da Deputada
Doutora Helena Duailibe, no mesmo sentido, para discussão e votação
dos Projetos de Resolução nº s: 141, 143 e 159/19, de sua autoria; 729
e 730/19, de autoria dos Deputados Ricardo Rios e Rafael Leitoa,
respectivamente, solicitando regime de urgência para os Projetos de
Lei nº 594 e 484/19, de autoria do Poder Executivo. Sujeitos a deliberação
da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nºs: 723/19, de autoria do
Deputado Edivaldo Holanda, solicitando que  seja registrado nos Anais
desta Casa, votos de pesar pelo falecimento da Senhora Honória
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Nascimento Santos, ocorrido no dia 26 de novembro, nesta capital e
724/19, de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando que seja
submetido à deliberação do Plenário, o Parecer nº 506/19 da CCJC,
contrário ao Projeto de Lei nº 393/19, de sua autoria. Na forma
regimental, foram incluídos na Ordem do Dia da próxima Sessão, os
Requerimentos nºs: 731/19, de autoria da Deputada Doutora Helena
Duailibe; 732/19, de autoria do Deputado Zé Gentil; 733/19, de autoria
do Deputado Adelmo Soares; 734/19, de autoria do Deputado Felipe
dos Pneus e 735/19, de autoria do Deputado Wellington do Curso. No
primeiro horário do Grande Expediente, ouviu-se o Deputado Adelmo
Soares que subiu à tribuna na Assembleia Legislativa do Maranhão
para discursar em defesa e apoio ao Movimento dos Atingidos por
Barragens (MAB). O Deputado enalteceu a atuação do MAB nos
últimos cinco anos, marcada pelo foco em desenvolvimento de políticas
públicas e resistência nos estados do Piauí e Maranhão, mais
especificamente na região da Bacia do Rio Parnaíba, definida como
uma das regiões prioritárias de atuação do movimento, tendo em vista
que nesta região há, pelo menos, cinco projetos hidrelétricos em nível
de viabilidade, dos quais irão atingir de forma direta mais de 10 mil
famílias em 14 munícipios. No tempo dos Partidos e Blocos, o
Deputado César Pires falando pelo Bloco Parlamentar de Oposição
voltou a cobrar esclarecimentos sobre os imóveis que são patrimônio
do FEPA, perguntando qual o valor e o destino dado ao aluguel do
prédio onde funciona a Casa das Dunas, por exemplo. O Deputado
declarou que se trata de um total desrespeito com o Legislativo, a
quem cabe fiscalizar os atos do Executivo. As demais agremiações
declinaram do tempo a elas destinado. No Expediente Final, ouviu-se
a Deputada Mical Damasceno parabenizando as lideranças evangélicas
das Assembleias de Deus no Maranhão, Pastor Caetano Jorge Soares,
Pastor Francisco Martins e Pastor Francisco Assis Vieira Santos por
seus trabalhos de evangelização no estado do Maranhão e ainda rebateu
as críticas a respeito da sua parcialidade. A Deputada declarou que está
na Assembleia para defender o segmento evangélico, embora tenha um
bom relacionamento com quem pensa diferente. A Deputada Daniella
Tema fez um relato sobre o 19º Fórum da Amazônia Legal, que reuniu
vereadores que compõem a Amazônia Legal e parabenizou o Governador
Flávio Dino por sediar o encontro. A Deputada também falou sobre o
evento Tuntum Solidário, destacando a atuação do militante Silas Brasil,
e sobre a entrega de poços artesianos para os povoados de Tuntum,
pelo Prefeito Tema. Em seguida, o Deputado Antônio Pereira convidou
os pares para discutir, junto à Comissão de Saúde da Assembleia, a
PRI, Pactuação Regional Integrada, que trata das ações de saúde em
todo o Estado do Maranhão. O Deputado esclareceu que a discussão é
importante, porque a PRI que está em vigor é a PPI de 2006 e está
sendo modificada, até o ano que vem. Por fim, o Deputado Fernando
Pessoa resumiu sua agenda política no último final de semana, visitando
amigos e lideranças locais do município de Tuntum, onde participou
do 2º Encontro Tuntum Solidário. Também agradeceu o apoio do
Presidente Othelino Neto e de outras autoridades, para o envio da
Carreta da Mulher para a cidade de Tuntum. 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, 03 de dezembro de 2019.
Deputado Othelino Neto - Presidente. Deputada Andreia Martins
Rezende - Primeira Secretária. Deputada Doutora Cleide Coutinho -
Segunda Secretária,

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE CONVÊNIO.  PROCESSO
ADMINISTRATIVO Nº 3739/2019-ALEMA. PARTES:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA-SSP, com
a interveniência da POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO
MARANHÃO, firmam entre si o presente Convênio sem vínculo
empregatício. OBJETO: Segurança patrimonial dos edifícios da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e, se necessário, da

Associação dos Servidores da ALEMA, bem como o planejamento e
comando das ações operacionais a serem desenvolvidas por policiais
militares da reserva designados para esse fim, com fulcro no art. 2º, §
1º, incisos I e II da Lei Estadual nº 6.839/96, que dispõe sobre a
designação de militares da reserva remunerada para a realização de
tarefas por prazo certo. PRAZO: 18 (dezoito) meses, contados da
data da assinatura. DATA DA ASSINATURA: 17/11/2019.
ASSINATURAS: Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão -
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente, Secretaria de Estado
da Segurança Pública, CNPJ nº 06.354.500/0001-08 e Polícia Militar
do Estado do Maranhão, CNPJ nº 06.650.139/0001-59. São Luís (MA),
18 de dezembro de 2019. Tarcísio Almeida Araújo - Procurador-Geral.
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