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I – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 003 /2021                                             

São Luís, 26  de   janeiro   de  2021.

Senhor Presidente, 

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que institui, 
no âmbito do Programa Nosso Centro, o benefício Aluguel no Centro.

O Programa Nosso Centro foi instituído por meio do Decreto nº 
34.959, de 26 de junho de 2019, com o objetivo tanto de tornar o Centro 
da cidade de São Luís referência em inovação e desenvolvimento sus-
tentável quanto de preservar o seu valor histórico e cultural. 

Dentre as estratégias do referido programa, destacam-se: o apro-
veitamento da infraestrutura e dos espaços e edificações ociosos; o fo-
mento à atratividade dos polos por meio do incentivo à habitação, ao 
comércio e às atividades culturais, bem como a formalização de par-
cerias com entes públicos, com a iniciativa privada e com a sociedade 
civil.

Para cumprimento de seus objetivos, o Programa Nosso Centro 
conta com cinco polos de atuação, quais sejam: Polo Habitacional; Polo 
Tecnológico; Polo Cultural, Turístico e de Lazer; Polo Comercial e Gas-
tronômico e Polo Institucional. 

O Polo Habitacional tem por objetivos específicos incentivar a 
instalação de novas moradias na região central da cidade de São Luís, 
bem como a permanência das já existentes e melhorar as condições de 
habitabilidade do Centro. Para tanto, compreende, dentre outras ações, 
as de recuperação, adaptação e destinação de imóveis para habitação de 
interesse social, bem como a revitalização de imóveis para habitação de 
servidores públicos, estudantes e trabalhadores da região central.

Por meio da Medida Provisória em comento, ainda no intuito de 
reduzir vazios urbanos na região central da cidade de São Luís, insti-
tui-se como ação do Programa Nosso Centro, o benefício “Aluguel no 
Centro”.

O “Aluguel no Centro” objetiva estimular a habitação no Centro 
de São Luís por meio da concessão de apoio à locação de imóveis 
localizados na região. O apoio consiste na concessão de benefício no 
valor de 80% (oitenta por cento) do aluguel do imóvel. 

O Programa será gerido pela Secretaria de Estado de Governo - 
SEGOV, que, antes da assinatura do contrato de locação, poderá realizar 
reforma no imóvel a fim de que sejam garantidas as condições mínimas 
de habitação do imóvel.

A relevância desta proposta legislativa decorre em especial de 
sua colaboração para a reocupação de região de grande importância 
para a Capital e para o Estado do Maranhão, bem como de sua con-
tribuição para o cumprimento da função social da propriedade urbana, 
notadamente por meio da ampliação da oferta de moradia e garantia da 
qualidade de vida.

A Sua Excelência o Senhor

Deputado Estadual OTHELINO NETO

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

Palácio Manuel Beckman

Local

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se fortale-
cer a economia maranhense, em especial no contexto de recessão eco-
nômica vigente e fim do Auxílio Emergencial, o que demanda velocida-
de na realização de mudanças normativas em prol do desenvolvimento 
do Estado do Maranhão.

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

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 

a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 339 DE  26  DE   JANEIRO   
DE 2021.

Institui, no âmbito do Programa 
Nosso Centro, o benefício Aluguel no 
Centro.

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

CAPÍTULO I

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Programa Nosso Centro, 
o benefício “Aluguel no Centro” que tem como objetivo estimular a 
habitação na região central da cidade de São Luís/MA.

Parágrafo único. O “Aluguel no Centro” integra o rol de ações do 
Polo Habitacional do Programa Nosso Centro, e consiste em benefício 
a ser concedido, nos termos desta Medida Provisória, às pessoas físicas 
que desejarem morar no Centro de São Luís/MA.

CAPÍTULO II

DOS BENEFICIÁRIOS, DOS IMÓVEIS E DO MODO DE 
OPERAÇÃO

Seção I

Dos Beneficiários

Art. 2º O “Aluguel no Centro” é destinado aos servidores públi-
cos do Estado do Maranhão, da União e do Município de São Luís, bem 
como a empreendedores individuais, micro e pequenos empresários e 
empregados da iniciativa privada, com Carteira de Trabalho assinada.

Art. 3º Para habilitação no Programa, os beneficiados deverão 
atender às seguintes condições:

I - ser maior de 18 anos ou emancipado;

II - comprovar vínculo com a Administração Pública Federal, Es-
tadual ou do Município de São Luís, a exploração de empreendimento 
ou atividade empresarial ou vínculo empregatício com empresa privada.

Art. 4º Os beneficiários serão escolhidos mediante editais, con-
forme critérios estabelecidos nesta Medida Provisória.

§ 1º Nos termos de Portaria do Secretário de Estado de Governo, 
poderão ser estabelecidos outros critérios de seleção, que constarão dos 
editais.

 § 2º Em igualdade de condições, será feito sorteio público.

Seção II

Dos Imóveis

Art. 5º Os particulares que sejam proprietários de imóveis loca-
lizados na Região Central de São Luís e que estejam atualmente deso-
cupados poderão disponibilizar seus respectivos bens para o “Aluguel 
no Centro”.
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§ 1º A escolha dos imóveis dar-se-á mediante Credenciamento 

junto à Secretaria de Estado de Governo - SEGOV.

§ 2º Para credenciar seus respectivos imóveis, os proprietários 
deverão comprovar regularidade fiscal e cadastral do bem, bem como a 
sua situação de imóvel desocupado.

§ 3º Antes do efetivo credenciamento, a SEGOV realizará vistoria 
no imóvel com vistas a averiguar as condições de habitação e eventual 
necessidade de reforma.

§ 4º Sem prejuízo do disposto no § 2º deste artigo, os demais 
documentos necessários ao credenciamento serão definidos em Portaria 
do Secretário de Estado de Governo.

§ 5º Não poderão ser disponibilizados no âmbito do “Aluguel no 
Centro” imóvel que seja de propriedade de qualquer servidor da Secre-
taria de Estado de Governo - SEGOV ou de seus parentes em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o segundo grau. 

Seção III

Do Modo de Operação

Art. 6º O Poder Executivo concederá, a cada beneficiário do 
“Aluguel no Centro”, benefício no valor de 80% (oitenta por cento) do 
aluguel de imóvel, observado o limite máximo a ser fixado em Portaria 
do Secretário de Estado de Governo.

§ 1º O prazo de concessão do benefício constará dos editais de 
seleção lançados pela Secretaria de Estado de Governo, não podendo 
exceder o prazo de 5 (cinco) anos.

§ 2º Os beneficiários deverão complementar, com recursos 
próprios, o valor do aluguel do imóvel que exceder a quota concedida 
pelo Poder Público por meio do “Aluguel no Centro”.

Art. 7º O valor do benefício concedido será pago ao beneficiário, 
que deverá fazer a respectiva complementação e adimplir junto ao pro-
prietário locador, rigorosamente em dia.

§ 1º O Estado do Maranhão não integrará, a qualquer título, a 
relação contratual entre o beneficiário do Aluguel no Centro e o locador.

§ 2º Na eventual hipótese de o beneficiário não repassar por um 
mês o valor correspondente ao aluguel, o Estado do Maranhão encerrará 
a sua respectiva participação no Programa e assumirá a dívida junto ao 
proprietário locador, nos termos do art. 299 do Código Civil. 

§ 3º Acaso o beneficiário, nos termos do §2º, não pague ao 
proprietário locador o aluguel, o Estado do Maranhão exigirá a respec-
tiva restituição dos valores repassados, sem prejuízo do disposto no art. 
10 desta Medida Provisória.

Art. 8º Caso necessário, a Secretaria de Estado de Governo pode-
rá realizar reforma no imóvel, antes da assinatura do contrato de loca-
ção, a fim de que sejam garantidas as condições mínimas de habitação 
do imóvel.

Parágrafo único. Os valores máximos para reforma, bem como 
os critérios para aferição das condições mínimas de habitação, serão 
definidos em Portaria do Secretário de Estado de Governo.

Art. 9º Enquanto residirem nos imóveis, os beneficiários serão 
responsáveis pela manutenção do imóvel nas mesmas condições em 
que o receberam, sendo vedada qualquer alteração estrutural sem prévia 
autorização do proprietário locador, devendo arcar, conforme dispuser 
legislação própria, com o pagamento de impostos, taxas e tarifas de 
serviços públicos relativos ao imóvel.

CAPÍTULO III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 10. Enseja a aplicação de multa de até 10 (dez) vezes o valor 
já concedido pelo Poder Executivo e encerra a participação no Progra-
ma:

I - o uso do imóvel para finalidades diversas da habitação;

II - o uso do imóvel por pessoa distinta do beneficiário seleciona-
do, a exemplo da sublocação;

III - a fraude cometida relativamente ao preenchimento ou manu-
tenção de quaisquer das condições necessárias para participação;

IV - não repassar, em até 30 (trinta) dias após a data estabelecida 
para pagamento, o aluguel referente ao imóvel.

§ 1º O disposto no caput aplica-se, no que couber, ao proprietário 
locador do imóvel.

§ 2º As penalidades que se refere o caput serão aplicadas pela Se-
cretaria de Estado de Governo, mediante processo administrativo com 
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das demais sanções civis e 
penais cabíveis.

Art. 11. Não poderão ser beneficiários do “Aluguel no Centro” 
qualquer servidor da Secretaria de Estado de Governo - SEGOV ou 
seus parentes em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo 
grau.

Art. 12. Além das medidas de controle de responsabilidade da 
Secretaria de Estado de Governo - SEGOV, o “Aluguel no Centro” 
contará com ações de auditoria realizadas pela Secretaria de Estado da 
Transparência e Controle - STC.

Art. 13. O valor médio dos aluguéis e as condições mínimas para 
que o imóvel seja credenciado no âmbito do “Aluguel no Centro” serão 
definidos em Portaria do Secretário de Estado de Governo.

Art. 14.  Decreto do Poder Executivo poderá limitar a quanti-
dade máxima de beneficiários à vista das limitações orçamentárias e 
financeiras

Art. 15. As despesas decorrentes da execução do disposto neste 
Medida Provisória correrão à conta de dotações próprias, observadas as 
normas atinentes ao orçamento público.

Art. 16. O Chefe do Poder Executivo poderá regulamentar o dis-
posto nesta Medida Provisória, assim como o Secretário de Estado de 
Governo editará os atos normativos necessários à sua execução.

Art. 17. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 26 DE JANEIRO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA. 

FLÁVIO DINO

Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA

Secretário-Chefe da Casa Civil
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PROJETO DE LEI Nº 001 / 2021

Declara de utilidade pública o 
“Centro de Prevenção e Acolhimento de 
Dependentes de Substância Psicoativa – 
Desafio Jovem do Maranhão”.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública o Centro de Prevenção 
e Acolhimento de Dependentes de Substância Psicoativa – Desafio 
Jovem do Maranhão, com sede no Município de São Luís, no Estado 
do Maranhão.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 05 de janeiro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Centro de Prevenção e Acolhimento de Dependentes de Subs-
tância Psicoativa – Desafio Jovem do Maranhão, é uma entidade civil 
de atendimento e defesa dos direitos da criança, do adolescente, do jo-
vem, do adulto e seus familiares., com personalidade jurídica de direito 
privado, inscrita sob o CNPJ: 11.783.479/001-04, beneficente, sem fins 
lucrativos.

Fundada em 16 de fevereiro de 1987, com sede no Município de 
São Luís, MA, tem por finalidade, dentre outras, o desenvolvimento de 
ações de prevenção ao uso de substâncias psicoativas ao pública alvo 
em situação de vulnerabilidade e risco social à drogadição; desenvolvi-
mento programas e projetos para acolhimento e recuperação dos usuá-
rios de substâncias psicoativas; atuação na área da Assistência Social, 
Saúde · física, mental e espiritual, Educação, Cultura, Esporte e Lazer; 
promoção a saúde integral visando o desenvolvimento harmônico da 
criança, do adolescente, do jovem e do adulto; promoção a democra-
tização do acesso a bens culturais, bem como oferecer atividades de 
fruição, experimentação e capacitação cultural; profissionalização e ge-
ração de renda dos usuários e suas famílias; atendimento aos beneficiá-



  6       QUARTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2021                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA6
rios da Lei Orgânica de Assistência Social e a defesa e garantia de seus 
direitos; oferecimento de atividades de esporte e lazer para o público 
atendido; e promoção a reintegração sócia familiar.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Entidade 
vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário desta 
Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos meus 
ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de 
medida de relevante interesse social.

DUARTE JUNIOR

Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 002/2021.

DISPÕE SOBRE A ROTULAGEM 
DE PRODUTOS TRANSGÊNICOS NO 
ESTADO E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, 
nos termos da Constituição do Estado, a seguinte lei:

Art. 1º - Na comercialização de produtos destinados ao consumo 
humano ou animal, ou ainda utilizados na agricultura, é obrigatória a 
presença de informação visível para os consumidores a respeito de sua 
origem e procedência quando for constatada a presença de organismo 
transgênico em proporção igual ou superior ao limite de 1% (um por 
cento), com a seguinte classificação: “transgênico”.

§ 1º - Nos produtos embalados ou vendidos a granel, ou ainda “in 
natura”, nos rótulos das embalagens ou dos recipientes em que estão 
contidos deverá constar, em destaque, no painel principal e em con-
junto com o símbolo definido pelo Ministério da Justiça (T), uma das 
seguintes expressões:

I - “ (nome do produto) transgênico”;

II - “contém (nome do ingrediente ou ingredientes) transgêni-
co(s)”;

III - “produto produzido a partir de (nome do produto)  transgê-
nico”.

§ 2º - O consumidor deverá ser informado sobre a espécie doa-
dora do gene no local reservado para a identificação dos ingredientes.

§ 3º - A informação determinada no § 1º deste artigo também de-
verá constar do documento fiscal, de modo que essa informação acom-
panhe o produto ou ingrediente em todas as etapas da cadeia produtiva

Art. 2º - Os estabelecimentos que comercializem produtos trans-
gênicos ficam obrigados a possuir local específico para exposição des-
tes produtos.

Parágrafo único - Os produtos transgênicos não poderão ser ex-
postos de forma a confundir os consumidores, em relação a produtos 
semelhantes não-transgênicos.

Art. 3º - Na comercialização ou transporte de produtos transgê-
nicos, bem como dos produtos ou ingredientes deles derivados, deverá 
constar, em embalagem apropriada, informação aos consumidores a 
respeito de sua procedência e origem e quanto à presença de organismo 
transgênico.

Art. 4º - Caberá à Secretaria de Estado da Saúde, por meio do 
órgão competente, fiscalizar os estabelecimentos e empresas que co-
mercializem os produtos transgênicos.

Art. 5º- Caberá à Agência Estadual de Defesa Agropecuária - 
AGED fiscalizar as empresas que comercializem sementes e produtos 
transgênicos, assim como o transporte dos mesmos, exigindo certifica-

do de origem e permissão de trânsito.

Art. 6º - Os produtores e fornecedores de sementes transgênicas 
devem manter, para efeito de fiscalização, pelo prazo de cinco anos, as 
notas fiscais ou comprovantes de compra e venda das sementes trans-
gênicas.

Art. 7º- Os estabelecimentos comerciais, as empresas, os pro-
dutores e os fornecedores abrangidos por esta lei terão o prazo de 180 
(cento e oitenta) dias para se adequarem a seus dispositivos.

Art. 8º - Pela infração do disposto nesta lei, sem prejuízo das 
penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor e na legis-
lação vigente, caberá aos órgãos fiscalizadores estaduais, conforme a 
gravidade da infração, adotar as penalidades:

I - advertência;

II - multa, até o limite de 1.000 UFIR;

III - apreensão do produto;

IV - suspensão da atividade;

V - cancelamento da autorização para funcionamento em âmbito 
estadual.

Art. 9º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão 
à conta de dotações orçamentárias próprias.

Art. 10 - Esta lei entra em vigor 60 dias contados da data de sua 
publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 6 de janeiro de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei possui o condão de regulamentar, no 
âmbito do Estado do Maranhão o uso e comercialização de produtos 
transgênicos. Não há estudos conclusivos sobre o consumo de alimen-
tos e uso de produtos cuja base foi modificada geneticamente, fato esse 
que requer cautela.

A difusão indiscriminada de produtos transgênicos poderá gerar 
danos irreparáveis para todas as espécies vivas, ameaçando ecossiste-
mas e espécies animais e vegetais, por conseguinte, a existência huma-
na.

O direito ao meio ambiente equilibrado é garantido constitucio-
nalmente, de acordo com a norma prescrita no artigo 225, caput, da 
CF/88, senão vejamos:

Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente 
equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defen-
dê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

O tema remete importância ao ponto de outros estados da fede-
ração editaram leis com o objetivo de restringir e alertar sobre o con-
sumo de produtos geneticamente alterados. A economia do Maranhão 
é eminentemente voltada para agricultura e pecuária, razão pela qual 
entende-se pelo regulamento do assunto.

Importante asseverar que instado a se manifestar o Supremo 
Tribunal Federal decidiu pela constitucionalidade de norma estadual, 
cite-se:

É constitucional norma estadual que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de rotulagem em produtos de gêneros alimentícios 
destinados ao consumo humano e animal, que sejam constituídos ou 
produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, no 
percentual igual ou superior a 1%, no âmbito do Estado federado. É 
o caso, por exemplo, da Lei nº 14.274/2010, do Estado de São Paulo.

(STF. Plenário. ADI 4619/SP, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 
9/10/2020)

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela aprova-
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ção deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o entendi-
mento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor da regulamenta-
ção de uso e consumo no âmbito do Estado do Maranhão de produtos 
transgênicos, promovendo saúde pública e conservação do meio am-
biente equilibrado. 

DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL – PROS

PROJETO DE LEI Nº 003 /2021

Altera o inciso VII do artigo 9º da 
Lei 6.513/95, que dispõe sobre a altura 
mínima para ingresso na Policia Militar e 
Corpo de Bombeiros Militares do Estado 
do Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. O inciso IV, do art.9º da Lei 6.513 de 30 de novembro de 
1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 9º (...)

VII – ter no mínimo 1,60m de altura, se masculino, e 1,55m de 
altura, se do sexo feminino.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O inciso VII do 9º da Lei Estadual 6.513 de 1995 - Estatuto dos 
Policiais Militares da Polícia Militar do Maranhão prevê que para o 
ingresso na Polícia Militar e Corpo e Bombeiros Militar, o candidato 
deve ter no mínimo a altura de 1,65m, se do sexo masculino e 1,60m se 
do sexo feminino.

Ocorre que, tal assertiva destoa dos atuais padrões físicos da 
polução nordestina e principalmente da população maranhense.

Considerando o grande número de candidatos eliminados no 
concurso da Policia e do Corpo de Bombeiros, no exame de medição 
de altura;

Considerando que a exigência da altura imposta no art. 9º da Lei 
6.513/1995, não atende o nosso padrão de estatura dos maranhenses;

Considerando o principio da razoabilidade, bom-senso, a medida 
justa, razoável, ponderada, da equidade e prudência, moderação 
proibição de excesso e outros valores;

Considerando que a própria justiça vem entendendo que e 
exigência de altura em concurso público para a carreira militar fere 
o acesso ao livre exercício da profissão, o direito ao acesso ao cargo 
público;

Considerando que a exemplo do Piauí que exige para ingresso 
na Policia Militar e Corpo de Bombeiros a altura de 1,60m se do sexo 
masculino e 1,55m se do sexo feminino.

Por fim, considerando que segundo o IBGE no ano de 2008/2009 
a altura do maranhense entre 18 a 30 anos é 1,69m homem e 1,57m 
mulher.

O acolhimento de tal sugestão, cujos fundamentos se coadunam 

com o necessário tratamento igualitário, justo e isonômico é 
indispensável para o fortalecimento do sentimento coletivo de justiça.

PROJETO DE LEI Nº 004 /2021

Acrescenta o parágrafo 6º e 7º no 
art. 78 da Lei 6.513, de 30 de novembro 
de 1995, que dispõe sobre o Estatuto dos 
Policiais Militares da Polícia Militar do 
Maranhão

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Fica acrescentado o parágrafo 6º e 7º do art. da Lei 6.513, 
de 30 de novembro de 1995, passa a vigorar com a seguinte redação:

§ 6º: As promoções serão efetuadas a qualquer tempo, quando 
decorrentes de vagas criadas pelo Poder Executivo.

§ 7º: O Comandante Geral providenciará a criação do Quadro de 
Acesso Extraordinário para as devidas promoções.

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

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O artigo 78 da Lei Estadual 6.513 de 1995 - Estatuto dos Policiais 
Militares da Polícia Militar do Maranhão – trata da promoção dos 
Militares da PM e BM. 

Atualmente nas Corporações da Policia Militar e do Corpo de 
Bombeiro Militar, a promoção ocorre em junho e dezembro para Praças 
e no mês de abril e agosto para Oficiais.

Ocorre que o Poder Executivo cria vagas e estas ficam ociosas, 
enquanto existem muitos militares aptos à promoção aguardando tais 
datas.

 A promoção a qualquer tempo irá ajudar a corrigir as distorções 
existentes no Quadro do Efetivo das Corporações, motivando os 
militares com a ascensão profissional.

O acolhimento de tal sugestão, cujos fundamentos se coadunam 
com o necessário tratamento justo, é indispensável para o fortalecimento 
da carreira dos Policiais e Bombeiros Militares.

PROJETO DE LEI Nº 005 /2021

Dispõe sobre a concessão de 
horário especial para o Policial Militar 
e Bombeiro Militar estudante e dá outras 
providencias

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º. Será assegurado horário especial, adequação de escala de 
serviço ou de posto de serviço, bem como afastamento de até 2 (duas) 
horas diárias ao Policial Militar e Bombeiro Militar que frequente curso 
regular de 1º e 2º graus ou Curso de Nível Superior, quando comprova-
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da a incompatibilidade entre o horário escolar e o da repartição militar 
ou atividade militar, sem prejuízo do interesse público.

Parágrafo único - O servidor militar-estudante, poderá, resguar-
dado o interesse público, entrar em serviço até uma hora após o início 
do expediente ou deixá-lo até uma hora antes do término, conforme se 
trate de curso diurno ou noturno, respectivamente.

§ 1º - Para efeito da autorização prevista neste artigo, será 
exigida a compensação do horário através da antecipação do início ou 
prorrogação do término do expediente diário, bem como a reposição das 
horas utilizadas, num total máximo de seis horas, em dias acordados, 
conforme o considerado mais conveniente ao servidor e aos interesses 
da organização militar, respeitada a duração semanal de trabalho.

§ 2º - Para fazer jus ao benefício de que trata o «caput» deste 
artigo deverá o servidor militar requerê-lo, apresentando comprovante, 
anual ou semestral conforme o caso, de que está matriculado em 
estabelecimento de ensino oficial ou autorizado.

§ 3º - O servidor militar abrangido por este artigo gozará dos 
benefícios nele previstos durante os dias letivos, exceto nos períodos de 
recesso ou férias escolares.

§ 4º - O servidor militar-estudante fica obrigado a comprovar 
o comparecimento às aulas, semestralmente, junto ao Comando 
imediato, mediante apresentação de documento hábil expedido pelo 
estabelecimento de ensino em que estiver matriculado, sob pena de 
serem procedidos os descontos correspondentes.

 Art. 2º- Os comandos gerais das corporações, em conjunto com 
a Secretaria Estadual de Educação devem instalar, nas sedes dos bata-
lhões, num prazo máximo de 360 dias, a contar da publicação dessa lei, 
salas especiais de leitura, permanentes, para os policiais e bombeiros 
militares.

Art. 3º- Será autorizado o afastamento do exercício funcional nos 
dias em que o servidor militar tiver que prestar exames para ingresso 
em curso regular de ensino, participar de processos seletivos ou prestar 
concurso público.

Art. 4º- Ao servidor militar estudante que mudar de sede no inte-
resse da administração é assegurada, na localidade da nova residência, 
ou na mais próxima, matrícula em instituição de ensino congênere, em 
qualquer época, independentemente de vaga.

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

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A proposição em epígrafe estabelece condições para a concessão 
de horário especial ao Militar Estudante, tanto ensino fundamental ou 
curso de nível superior.

A Constituição Federal no seu art. 205 diz que a educação é direito 
de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento 
da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho. O art. 206 prevê que o ensino será ministrado com base 
nos seguintes princípios: I – igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola; 

O projeto define como horário especial ao Militar Estudante 
quanto “a flexibilização do horário de trabalho (escala de serviço) de 
entrada e saída do empregado, possibilitando que o mesmo possa sair 
até uma hora mais cedo ou entrar até uma hora mais tarde no serviço, 
durante o período letivo”, e o cumprimento desse horário será atestado 
mediante a comprovação de matrícula no estabelecimento de ensino. 

A proposta prevê a compensação de horário, que poderá ser 
feita no mesmo dia, observado o limite máximo de dez horas diárias, 

ou em dia diferenciado e independerá de previsão em convenção ou 
acordo coletivo. Essa compensação não terá natureza de hora extra, não 
incidindo sobre ela acréscimo salarial. 

PROJETO DE LEI Nº 006 /2021

Institui o Programa de Prevenção 
de Violências Autoprovocadas ou 
Autoinfligidas 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído o Programa de Prevenção de Violên-
cias Autoprovocadas ou Autoinfligidas com a finalidade de atender e ca-
pacitar policiais civis, militares e agentes penitenciários para o auxílio e 
o enfrentamento da manifestação do sofrimento psíquico e do suicídio.

Artigo 2º - A prevenção da violência autoprovocada observará os 
seguintes princípios:

I - dignidade humana;

II - proximidade;

III - ações de sensibilização dos agentes;

IV - informação;

V - sustentabilidade;

VI - evidência científica.

Artigo 3º - A prevenção das violências autoprovocadas nas insti-
tuições policiais observará as seguintes diretrizes:

I - a perspectiva multiprofissional na abordagem;

II - o atendimento e a escuta multidisciplinar;

III - a discrição no tratamento dos casos de urgência;

IV - a integração das ações;

V - a institucionalização dos programas;

VI - o monitoramento da saúde mental dos profissionais de se-
gurança das polícias civil e militar e demais atividades no “caput” do 
artigo 3º, por meio do serviço de atenção à saúde dos profissionais.

Parágrafo único - Para os efeitos desta lei, as avaliações psico-
lógicas não terão caráter compulsório.

Artigo 4º - Consideram-se violências autoprovocadas:

I - o suicídio: a violência fatal autoinfligida, deliberadamente em-
preendida e executada com pleno conhecimento;

II - a tentativa de suicídio;

III - as autolesões, com ou sem a intenção de se matar;

IV - a ideação suicida: o pensamento recorrente de se matar.

Artigo 5º - A prevenção das violências autoprovocadas é destina-
da a alterar a conduta, as atitudes e a percepção dos membros das ins-
tituições policiais quanto ao comportamento suicida e será desdobrada 
em programas de prevenção primária, secundária e terciária.

§ 1º - A prevenção institucional das violências autoprovocadas 
deverá compor sete dimensões integradas:

1 - melhoria da infraestrutura das unidades dos profissionais cita-
dos no “caput” do artigo 1°;

2 - incentivo à gestão administrativa humanizada;

3 - formação e treinamento baseados nos preceitos da prevenção;

4 - atenção ao policial que tenha se envolvido em ocorrência de 
risco e experiências traumáticas;
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5 - incentivo à promoção da imagem social da instituição policial;

6 - coleta, validação, notificação e sistematização de dados de 
morte por suicídio, homicídios seguidos de suicídio e tentativas de sui-
cídio;

7 - assistência à saúde mental.

§ 2º - A prevenção primária destina-se a todo o efetivo policial 
e será constituída por ações de promoção da saúde física e psíquica do 
policial, através das seguintes medidas de proteção:

1 - estímulo ao convívio social, proporcionando a aproximação 
da família ou da rede sócio-afetiva de eleição do profissional de segu-
rança de seu local de trabalho;

2 - promoção da qualidade de vida dos profissionais citados no 
“caput” do artigo 1°, estimulando a prática da atividade física regular;

3 - estímulo à religiosidade, como possibilidade de espaço de 
acolhimento, respeitando as convicções de crença e individuais dos 
agentes;

4 - elaboração e/ou divulgação de programas de conscientização, 
informação e sensibilização sobre o tema do suicídio;

5 - realização de ciclos de palestras e campanhas que sensibili-
zem e relacionem qualidade de vida e ambiente de trabalho;

6 - abordagem da temática da saúde mental em todos os níveis de 
formação e qualificação profissional;

7 - promoção de encontros temáticos relacionados à qualidade de 
vida no trabalho policial, e à saúde mental;

8 - criação de um espaço destinado a ouvir o policial, onde ele se 
sinta seguro para conversar sobre seus problemas.

§ 3º - A prevenção secundária tem o objetivo de atender aos 
profissionais citados no artigo 1° que tenham comunicado ideação 
suicida ou tentado suicídio, através das seguintes medidas de proteção:

1 - a chefia imediata deverá buscar aproximação com a família ou 
pessoas do círculo sócio-afetivo de eleição do servidor, envolvendo-as 
no acompanhamento do caso e no processo de tratamento;

2 - a chefia imediata deverá coibir práticas que promovam algu-
ma forma de isolamento, desqualificação ou discriminação contra os 
profissionais que tenham enfrentado o problema;

3 - restrição do uso e porte de arma de fogo.

Artigo 6º - Para a operacionalização do programa instituído por 
esta lei, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo po-
derá criar o Serviço de Acolhimento Emergencial em Saúde Mental, 
destinado à construção de protocolos e estratégias de implementação à 
prevenção do suicídio.

Parágrafo único - O serviço de que trata esta lei destina-se não 
apenas aos policiais que tenham apresentado sinais de práticas de vio-
lência autoinfligida, mas para toda a comunidade policial que pode con-
viver, em algum momento, com pessoas que apresentem algum nível de 
adoecimento psíquico e emocional.

Artigo 7º - São atribuições do Serviço de Acolhimento 
Emergencial em Saúde Mental:

I - construir um protocolo de atendimento dos casos de emergên-
cia psiquiátrica que envolvam o comportamento suicida;

II - capacitar os profissionais de saúde das instituições de segu-
rança para a identificação dos policiais em risco de cometimento de atos 
de violência autoinfligida;

III - realizar palestras nas Unidades de Polícia - Civil e Militar a 
respeito da prevenção de violências autoinfligidas;

IV - preparar profissionais para atuarem como multiplicadores 
junto a suas equipes e Unidades, de modo que a prevenção e o protocolo 
de atendimento sejam institucionalizados;

V - formular ações para a sensibilização do efetivo relacionado à 
segurança pública no que se refere à identificação e ao encaminhamento 

dos casos de risco;

VI - capacitar os policiais para identificar situações de risco de 
suicídio;

VI - articular-se com a rede pública de saúde;

VII - mapear os leitos de internação psiquiátrica na rede pública 
de saúde;

VIII - acompanhar, através de visitas e do contato com os fami-
liares ou pessoas da rede sócio-afetiva de eleição do agente, os profis-
sionais de segurança internados na rede pública;

IX - realizar coleta sistemática de informações de mortalidade 
violenta e intencional na população policial, visando mensurar o im-
pacto do serviço através da construção de indicadores de violência au-
toinfligida;

X - criar um instrumento de notificação dos casos de ideação e 
tentativa de suicídio, resguardando a identidade dos profissionais cita-
dos no artigo 1º.

Artigo 8º - A Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ma-
ranhão poderá celebrar convênios com instituições do sistema público 
de saúde, a fim de realizarem em conjunto as atividades e programações 
definidas nesta lei.

Artigo 9º - Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, 
estabelecendo-se um prazo de 180 (cento e oitenta) dias para que a Se-
cretaria da Segurança Pública possa se adequar aos dispositivos aqui 
previstos.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

É preocupante a questão do suicídio entre profissionais de 
segurança pública no Brasil, fenômeno que ainda não mereceu o espaço 
devido na agenda pública, em que pese a gravidade do problema. De 
acordo com a pesquisa, os casos de comportamento suicida relatados 
em 2018, entre policiais no Brasil, alcançaram a marca dos 88 casos, o 
que coloca os agentes de segurança pública, de acordo com a literatura 
sobre o tema, entre aquelas categorias profissionais de maior incidência 
no que diz respeito à violência autoinfligida.

A relevância do presente projeto está em fornecer elementos para 
a criação de um programa de prevenção de um grave risco de vitimi-
zação, que compromete a vida de servidores públicos, abala o desem-
penho profissional de policiais civis e militares, além de produzir sofri-
mento e insegurança. Muito embora o suicídio seja uma ocorrência de 
extrema complexidade, as evidências científicas indicam que é possível 
prevenir os casos, reduzindo os fatores de risco e ampliando as medidas 
de cuidado e atenção, razão pela qual se justifica a presente iniciativa.

PROJETO DE LEI Nº 007 /2021.

DISPÕE SOBRE A PRIORIDA-
DE DE ATENDIMENTO AOS ÓRFÃOS 
E ABRIGADOS EGRESSOS DE ORFA-
NATO OU INSTITUIÇÃO COLETIVA 
PÚBLICA OU PRIVADA SEM FINS 
LUCRATIVOS NOS PROGRAMAS HA-
BITACIONAIS, PÚBLICOS OU SUBSI-
DIADOS COM RECURSOS PÚBLICOS 
DO GOVERNO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA:

Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu promulgo, 
nos termos da Constituição do Estado, a seguinte lei:

Art. 1º É assegurada aos órfãos e abrigados por decisão judicial, 
egressos de orfanato ou instituição coletiva, de acolhimento, pública 
ou privada sem fins lucrativos, a prioridade nas etapas de seleção e 
habilitação nos programas habitacionais públicos ou subsidiados com 
recursos públicos do Governo do Estado do Maranhão.

§ 1° O caput deste artigo aplica-se aos órfãos e abrigados que 
tenham entre 18 (dezoito) e 29 (vinte e nove) anos de idade, na data da 
inscrição para o financiamento subsidiado ou que sejam contemplados 
com imóveis a título de qualquer natureza, oriundos de programa habi-
tacional público ou subsidiado pelo Governo Estadual.

§ 2° O direito à prioridade, previsto no caput deste artigo, será 
reconhecido ao órfão ou abrigado beneficiário apenas uma vez.

§ 3° Todas as demais regras de seleção e habilitação dos progra-
mas habitacionais em que o órfão ou abrigado estiver inscrito, deverão 
ser obrigatoriamente cumpridas.

Art. 2° O Governo Estadual fixará o percentual de imóveis dos 
programas habitacionais destinados ao atendimento prioritário de sele-
ção e habilitação, previstos no caput do art. 1°.

Parágrafo único. Caso não haja interessados nas unidades habi-
tacionais reservadas, as unidades não utilizadas serão disponibilizadas 
aos demais inscritos.

 Art. 3° Esta Lei será regulamentada, no que couber, pelo Poder 
Executivo no prazo de 60 (sessenta) dias.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, São Luís, 11 de janeiro de 
2021. - DR. YGLÉSIO  - DEPUTADO ESTADUAL – PROS

JUSTIFICATIVA

As crianças e adolescentes abrigados em orfanatos ou instituições 
coletivas de acolhimento, públicas ou privadas desde que sem fins lu-
crativos merecem especial atenção ao atingir a maioridade civil.

A bem da verdade, o grupo minoritário, mas, significativo, de 
crianças e adolescentes órgãos ou abandonados, ao atingir os 18 anos 
perdem completamente o apoio estatal, imprescindível para sua sobre-
vivência. Em regra, a responsabilidade desses cidadãos traz em agre-
gado o peso social do abandono, tendo em vista que, obrigatoriamente, 
devem desocupar as vagas nas casas de acolhimento, seus verdadeiros 
lares.

O despreparo para o trabalho e inexistência de autonomia é capaz 
de provocar um enredo de desespero impelindo ações sociais descabi-
das resultantes do desespero, fome, ausência de um teto seguro dentre 
outros fatores.  

Em vista das causas e consequências que podem advir dos fatos 
sociais o discrimine é necessário, cabendo, perfeita e harmonicamente, 
uma política pública que priorize habitação desse nicho social.

Nesse diapasão, preceitua a Constituição Federal, in: 

227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direi-
to à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionali-
zação, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opres-
são.      

Solicita-se, portanto, que esta Casa Legislativa atue pela apro-
vação deste Projeto. E por isto, contando com a colaboração e o en-
tendimento dos Nobríssimos Pares, que votemos em favor da regula-

mentação de prioridade aos jovens órfãos ou egressos de instituições 
coletivas. 

DR. YGLÉSIO 

DEPUTADO ESTADUAL – PROS

PROJETO DE LEI Nº 008 / 2021

CRIA O DIA ESTADUAL DE COMBATE AO CÂNCER DE 
PÊNIS.

Art. 1º - Fica instituído o dia estadual de combate ao câncer de 
pênis, a ser comemorado em 4 de novembro de cada ano.

Art. 2º - Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revo-
gando-se as disposições em contrário.

DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei cria o dia estadual de combate ao câncer 
de pênis a ser instituído no dia 4 de novembro de cada ano. No mês 
escolhido soleniza-se a campanha “Novembro Azul” visando alertar e 
incentivar a população masculina a cuidar da saúde. Inserir data para 
alerta sobre incidência de câncer de pênis certamente trará benefícios 
aos maranhenses.

 O câncer de pênis é uma tumoração rara e, no Brasil, representa 
2% de todos os tipos de cânceres que atingem o homem. No país, em 
2018, foram registradas 454 mortes pelo Atlas de Mortalidade por Cân-
cer – SIM. As regiões norte e nordeste registram mais casos. 

 O Estado do Maranhão é recordista no registro de casos de óbito 
por câncer de pênis no mundo, concentrando, hoje, a maior quantidade 
proporcional de casos: existem 6,1 casos para cada cem mil habitantes, 
em todo o estado. 

Essa é a realidade evidenciada em estudos realizados por pro-
fissionais da área, de acordo com a Agência Internacional de Pesquisa 
em Câncer – Iarc, embora inexista estatística oficial pelo Ministério da 
Saúde.  

O médico Elimilson Brandão afirmou: “Temos visto que os pa-
cientes chegam aos hospitais para buscar socorro médico com anos e 
anos de sintomas. Nesses casos, cerca de 90% evoluem para o óbito”

Em regra, o tumor incide em homens com mais de cinquenta 
anos, mas, nada obsta acometimento de jovens. A prevenção da doença 
é simples tendo em vista que sua ocorrência está associada a má higiene 
íntima.  Instituir um dia com a finalidade de alertar o cidadão para a 
importância da causa preservará a saúde populacional. 

Ante o exposto, conto com o apoio dos nobríssimos Pares para a 
aprovação desse simbólico Projeto de Lei.

DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009 /2021

Determina às concessionarias de serviços públicos de água e 
energia elétrica a expedir notificação prévia acompanhada de Aviso de 
Recebimento (AR) comunicando a realização de inspeção no medidor e 
instalações do consumidor em todo o Estado do Maranhão. 
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Art. 1º As empresas concessionárias de serviços públicos de água 
e energia elétrica, quando da realização de inspeção no medidor e de-
mais instalações da unidade consumidora, deverão expedir notificação 
pessoal acompanhada de Aviso de Recebimento (AR) a ser enviada para 
o endereço do consumidor, comunicando o dia e hora da vistoria, salvo 
diante da existência de registro de Boletim de Ocorrência (BO), relativo 
ao crime de furto de energia e/ou água, em unidade policial competente.

Parágrafo primeiro. A inspeção deverá ser marcada em prazo su-
perior a 48 (quarenta e oito) horas da entrega do Aviso de Recebimento 
(AR) pelo usuário.

Parágrafo segundo. Considera-se inspeção, para fins desta lei, o 
ato de fiscalização da unidade consumidora, posteriormente à ligação, 
com vistas a verificar sua adequação aos padrões técnicos e de seguran-
ça da distribuidora, o funcionamento do sistema de medição e a confir-
mação dos dados cadastrais.

Art. 2º O descumprimento do disposto nesta lei ensejará a nulida-
de do ato de inspeção, sem prejuízo às seguintes penalidades:

I - notificação de advertência às fornecedoras de energia elétrica 
e água determinando que a irregularidade seja sanada no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, na primeira infração, tendo a advertida que obe-
decer ao procedimento previsto nesta lei, que implicará na emissão de 
nova notificação ao usuário. 

II - multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a 
vantagem auferida e a condição econômica do prestador de servi-
ço, nunca inferior a R$ 1.000,00 (um mil reais) e não superior a R$ 
300.000,00 (trezentos mil reais), que será́ revertido ao Fundo Estadual 
de Defesa do Consumidor (FUNCON), criado pela Lei no 8.044, de 19 
de dezembro de 2003. 

Art. 3º Caberá ao Poder Executivo determinar o órgão competen-
te para a fiscalização e cumprimento desta lei. 

Art. 4º Esta lei entrará em vigor 45 (quarenta e cinco) dias após 
sua publicação. 

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 13 de janeiro de 2021. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Não há dúvidas que a inspeção na unidade consumidora é 
exercício regular de direito da concessionária de fornecimento de água 
e energia elétrica, contudo, como todo direito, este deve ser exercido de 
forma a garantir segurança jurídica às partes.

É fato público e notório que uma das finalidades da inspeção é a 
identificação de irregularidades no conjunto de medição, que envolve 
não apenas o medidor, mas de toda a estrutura adjacente, de modo 
que, uma vez identificada, sejam tomas as providencias necessários 
a responsabilização criminal do autor e recuperação das perdas pelas 
concessionárias.

Em termos gerais, o servidor capacitado pela concessionária res-
ponsável por essa inspeção tem competência para verificar se há algu-
ma anomalia no medidor e ramal de entrada e, caso encontre indícios 
de defeito ou irregularidade no equipamento ou apenas em seus lacres, 
pode retirá-lo e encaminhá-lo para análise em laboratório devidamente 
credenciado pelo órgão metrológico ou entidade por ele delegada.

Ocorre que não há na legislação qualquer regulamentação quanto 
a necessidade de que o consumidor esteja presente para realização da 
inspeção e, por conseguinte, é deveras comum que tais inspeções sejam 
realizadas apenas pelos técnicos da concessionária, à revelia do consu-
midor, que só terá conhecimento dos procedimentos realizados após o 
recebimento do resultado, formalizado no Termo de Inspeção.

Por certo, o consumidor é “jogado à sorte”, na medida em que 
depende exclusivamente na confiança de que os técnicos da concessio-

nária farão um trabalho isento, quando na verdade, este é um emprega-
do ou prestador de serviços da concessionária, que indiscutivelmente 
tem interesse no resultado da inspeção e, possivelmente, em “validar” 
a constatação de pretenso ilícito para cobrar diferenças de consumo de 
energia, baseadas no resultado da inspeção e perícia.

A presente proposição tem por finalidade que o consumidor seja 
comunicado previamente quando da realização da inspeção nas instala-
ções de medição, de modo a possibilitar que este possa se fazer presente 
ao ato ou ao menos contratar técnico de sua confiança para acompanhar 
o trabalho dos técnicos da concessionária, inclusive para presenciar a 
remoção do medidor ou para constatar as supostas irregularidades que 
venham a ser apontadas e, assim, seja garantido o contraditório e ampla 
defesa em sua plenitude.

Com efeito, deve ser ressaltado que art. 4° do Código de Defesa 
do Consumidor assegura que as relações de consumo devem se pau-
tar pelo respeito à dignidade dos consumidores, a proteção dos seus 
interesses econômicos e a transparência e harmonia na relação com o 
fornecedor.

Desta forma, a exemplo do que ocorre nas perícias judiciais, as 
partes interessadas devem ser previamente avisadas da realização de 
inspeção na unidade consumidora e garantir a possibilidade de presen-
ciar os trabalhos cujo resultado é essencial à defesa dos seus direitos em 
eventual constatação de irregularidade. Pensar o contrário certamente 
vai de encontro aos direitos do consumidor.

Cumpre destacar, que a regra é garantir ao consumidor de bem 
a efetivação de seus direitos, mas a presente proposição também reco-
nhece a existência de consumidores imbuídos de má-fé, logicamente 
sua minoria, de tal modo que quando houver indícios prática de crime 
de furto, a concessionária poderá seguir os trâmites legais e dispensar a 
comunicação prévia.

Como demonstrado, a proposição versa sobre matéria de consu-
mo e responsabilidade por dano ao consumidor, temáticas estas em que 
o Estado possui competência legislativa concorrente a União, conforme 
incisos V e XIII do art. 24 da Constituição Federal. 

A iniciativa parlamentar também está legitimada, na medida em 
que a matéria proposta não está inserida no rol taxativo das matérias pri-
vativas do Governador do Estado, elencadas no art. 43 da Constituição 
do Estado do Maranhão. 

O Supremo Tribunal Federal decidiu em 21 de dezembro de 
2020, por maioria dos votos, que é constitucional norma do Estado do 
Amazonas, Lei nº. 83/2010, que obriga as concessionárias a notificar 
previamente o consumidor, por meio de carta com aviso de recebimen-
to (AR), da necessidade de se fazer vistoria técnica no medidor de sua 
casa. A matéria foi apreciada pelo Plenário, quando do julgamento da 
ADI 4.914, ajuizada pela Associação Brasileira dos Distribuidores de 
Energia Elétrica (Abradee), e concluiu pela sua improcedência.

Conforme consignado pelo Relator da ADI, Ministro Marco Au-
rélio, a lei estadual não instituiu obrigações e direitos relacionados à 
execução contratual da concessão de serviços públicos. A imposição 
de informar previamente os consumidores da vistoria, a seu ver, bus-
cou reduzir riscos à integridade dos usuários, destinatários finais, nos 
termos do artigo 2º do Código de Defesa do Consumidor, em razão do 
“atual contexto de escalada da violência já não mais restrita aos grandes 
centros urbanos, mas pulverizada por todo o território nacional.

Por fim, o ministro Marco Aurélio salientou que, na medida do 
possível, a autonomia dos entes federados deve ser homenageada e ob-
servou que, no caso, o legislador estadual atuou de modo proporcional, 
“dentro da margem de ação versada pela Constituição Federal para pro-
mover a defesa e a proteção dos consumidores locais”.

Tendo em vista o mérito da matéria e sua pertinência, peço a 
aprovação da proposição pelo nobres pares.

DUARTE JUNIOR

Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 010 / 2021

Dispõe sobre a garantia de prio-
ridade nos trâmites procedimentais dos 
procedimentos investigatórios que visem 
à apuração e responsabilização de crimes 
contra a vida e outros crimes com resul-
tado morte, inclusive na modalidade ten-
tada, que tenham como vítimas crianças 
e adolescentes no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Art.1º – Fica garantida a prioridade nos trâmites procedimentais 
dos procedimentos investigatórios que visem à apuração e responsabi-
lização de crimes contra a vida e outros crimes com resultado morte, 
inclusive na modalidade tentada, que tenham como vítimas crianças e 
adolescentes no âmbito do Estado do Maranhão, observando-se as dis-
posições do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

§ 1º – Os procedimentos investigatórios instaurados devem ser 
identificados através de etiqueta na capa dos autos que faça referência 
aos termos “Prioridade - Vítima Criança ou Adolescente”.

§ 2º – As comunicações internas e externas referentes aos 
procedimentos investigatórios serão identificadas com os termos 
“Prioridade - Vítima Criança ou Adolescente”.

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

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 15 de JANEIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

Nos últimos anos, o Brasil apresentou avanços significativos na 
garantia dos direitos de crianças e adolescentes, a exemplo da redução 
da mortalidade infantil – a taxa nacional caiu de 47,1 para 13,4 a cada 
1 mil nascidos vivos. Todavia, as desigualdades sociais ainda afetam 
diretamente grande parte das crianças e adolescentes do País, violando 
direitos e impedindo que muitos não cheguem à vida adulta, uma vez 
que, ao estarem à margem das políticas públicas, esses meninos e meni-
nas são expostos às mais diversas formas extremas de violência.

Homicídios, violência sexual e violência contra adolescentes no 
sistema socioeducativo brasileiro comprovam que o País ainda precisa 
avançar muito na efetivação de direitos e políticas públicas previstas 
no ECA e nos Tratados Internacionais de Direitos Humanos. Milhões 
de crianças nascem e crescem em ambientes de extrema violência, em 
especial a violência armada, com pouco ou quase nenhum acesso a ser-
viços públicos, o que afeta diretamente a sua dignidade e as expõe a 
graves violações e privações de direitos e garantias.

No período de 1996 a 2017, 191 mil crianças e adolescentes de 
10 a 19 anos foram vítimas de homicídio no Brasil. E o perfil dessas 
vítimas sempre é o mesmo: em sua maioria negros, pobres, moradores 
das periferias e grandes centros urbanos e sem acesso à educação (da-
dos do Datasus). O Índice de Homicídios na Adolescência (IHA, 2014) 
estimou que 43 mil adolescentes de 12 a 18 anos serão mortos no Brasil 
entre 2015 e 2021 se não houver avanços significativos no Páis no que 
se refere à proteção e à garantia dos direitos de crianças e adolescentes.

No Maranhão, os municípios com mais de 100 mil habitantes, 
apresentaram os seguintes índices de homicídio de crianças e adoles-
centes em 2010, entre as cidades com maior risco para o desenvolvi-
mento e vida dos adolescentes: Açailândia: 1,91; Bacabal: 1,00; Caxias: 
0,72; Codó: 0,42; Imperatriz: 1,42; Paço do Lumiar: 1,98; São José de 
Ribamar : 1,49; São Luís: 2,19; Timon: 1,44 (dados do IHA/UNICEF).

Nesse ínterim, a presente proposição tem o fito de proceder com 
a rápida elucidação desses crimes contra crianças e adolescentes, haja 
vista que a prioridade na investigação, no processamento, no julgamen-
to e na efetiva responsabilização dos autores de tais delitos reafirma 
o caráter preventivo da tutela penal. Além disso, diversos dispositivos 
nacionais e internacionais justificam a prioridade de que trata este pro-

jeto de lei, a exemplo da Convenção Internacional sobre os Direitos 
da Criança, aprovada pela Assembleia das Nações Unidas em 20 de 
novembro de 1989, da qual o Brasil é signatário, que estabelece em 
seu art. 3º: “Todas as ações relativas às crianças, levadas a efeito por 
instituições públicas ou privadas de bem-estar social, tribunais, auto-
ridades administrativas ou órgãos legislativos, devem considerar, pri-
mordialmente, o maior interesse da criança”.

Nesta senda, prescreve o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
no art. 4º, “caput”: “É dever da família, da comunidade, da socieda-
de em geral e do Poder Público assegurar, com absoluta prioridade, 
a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à digni-
dade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária”.

Diante de todo exposto, dada a importância do tema previsto na 
presente iniciativa, aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos pares 
desta Casa do Povo. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 15 de JANEIRO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 011 /2021

DISPÕE SOBRE NOTIFICAÇÃO 
POR PARTE   DAS   CONCESSIONÁ-
RIAS DOS   SERVIÇOS   PÚBLICOS 
DE ENERGIA ELÉTRICA E SANEA-
MENTO BÁSICO NO ESTADO DO 
MARANHÃO.

Art. 1º. As concessionárias de serviços públicos de energia elétri-
ca e saneamento  básico  que   operam   no  Estado  do  Maranhão  serão 
obrigadas  a  notificar  seus  usuários  sempre  que  as  mesmas  forem 
realizar uma vistoria técnica nos seus medidores.

Parágrafo Único. Entende-se por vistoria técnica conforme o 
caput desse artigo, toda e qualquer inspeção feita pelas concessionárias 
de serviços públicos com o objetivo de detectar possíveis problemas 
nos seus medidores.

Art.2º. A vistoria técnica de que trata o Art.1º deverá ser agen-
dado com o usuário do serviço com um prazo nunca inferior a quarenta 
e oito horas.

Art.3º.   A   vistoria   técnica   de   que   trata   o   Art.1º   deverá   
ser acompanhada  pelo  responsável  da  Conta  Contrato  ou  matrícula  
do imóvel, podendo o mesmo indicar um outro morador para execução 
do trabalho.

§1º. A presença do responsável da Conta Contrato ou matrícula 
do imóvel ou um outro morador indicado por ele se faz obrigatória du-
rante a vistoria técnica.

§2º. O responsável pela conta contrato ou matrícula do imóvel, 
sempre que  comunicado  nos  termos  dessa  Lei,  não  poderá  negar-se  
a comparecer a vistoria técnica de que trata o Art.1º.

Art.4º. Na hipótese de existir denúncia por furto dos serviços de 
que trata o Art.1º dessa Leia, com a existência de Boletim de Ocorrên-
cia, as concessionárias ficarão livres dos efeitos dessa Lei para realiza-
ção da devida vistoria técnica.

Art.5º.   Caberá   ao   Poder   Executivo   regulamentar   essa   
norma, indicando o órgão público responsável pela fiscalização, como 
também fixar  multa  junto  as  concessionárias  de  serviços  públicos  
que  não cumprirem essa Lei.

Art.6º. Essa Lei entra em vigor na data de sua publicação.

OTHELINO NETO

DEPUTADO ESTADUAL
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PROJETO DE LEI Nº 012 /2021

Institui o Programa Estadual” Ado-
te um animal”

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA: 

Art. 1.º Fica instituído o Programa Estadual “Adote um animal”, 
com o objetivo de incentivar pessoas físicas e/ou jurídicas a contribuí-
rem para a melhoria da qualidade e quantidade de adoções animais do-
mésticos em situação de abandono ou abrigados em ONGs de proteção 
animal, em centros de controle de zoonoses nas redes públicas e espa-
ços públicos de grande concentração de animais das cidades do Estado 
do Maranhão.

Parágrafo único - para fins desta lei consideram-se animais do-
mésticos, cães e gatos que dependam da tutela humana para sobrevi-
vência e bem-estar. 

Art. 2.ºO Programa Estadual “Adote um animal” será composto 
de ações preventivas, educativas e de assistência aos animais referidos 
no artigo 1º. 

Parágrafo único - A participação das pessoas físicas e ou jurídicas 
no programa poderá se dar sob a forma de:

 1 - Doação de serviços (banho, tosa etc); 

2 - Atendimento veterinário em tratamento(s) clínico(s), cirúrgi-
co(s), castração(es), medicação(es) e consulta(s); 

3 - Doação de insumo(s) e equipamento(s) necessário(s) para 
funcionamento de espaço(s) que abrigam os animais (ração, produtos 
de limpeza, medicamentos, produtos para pets). 

Art. 3.ºAs pessoas físicas e ou jurídicas poderão, em parceria 
com poder público ou com seu apoio organizar campanhas relativas ao 
bem-estar animal, como feiras de adoção, campanhas educativas sobre 
guarda responsável e bem-estar animal. 

Art. 4.ºAs ações e campanhas poderão ser municipais ou inter-
municipais. 

Art. 5.ºAs ações e campanhas poderão contar com apoio de de-
mais órgão(s) e poder(es) público(s) municipal(is), estadual(is) e fede-
ral(is). 

Art. 6.ºAs pessoas físicas ou jurídicas participantes, promotoras, 
cooperantes, co-realizadoras poderão divulgar, com fins promocionais, 
publicitários e de marketing as ações praticadas em benefícios da ação 
ou campanha local, intermunicipal ou regional a ser realizada a ação 
ou campanha dentro do Programa Estadual “Adote um Animal”, e tam-
bém, como se deu seu apoio, cooperação, realização, ou ajuda a ação 
ou campanha “Adote um animal” por sua pessoa jurídica e ou pessoa 
física. A divulgação promocional, publicitária e de marketing poderá 
ser pré-evento, durante o evento e pós evento. 

Parágrafo único - As pessoas físicas poderão usar o nome que são 
conhecidos ou apelidos, bem como o seu nome social ou nome em que é 
conhecido na causa animal nas ações da campanha “Adote um animal”. 

Art. 7.º Os animais participantes dos eventos ou campanhas de 
adoções, realizadas dentro do Programa deverão estar vermífugos e va-
cinados. 

§1ºSem prejuízo e respeitadas as legislações municipais de 
adoções e guarda de animais domésticos. 

§2ºNos eventos e ou campanhas realizadas dentro do programa 
deverão ser entregues certificados de adoção contendo as informações 
de procedência do animal, pessoa física ou jurídica que encaminhou, 
e atestado pelo organizador de que o animal atende ao disposto no 
“caput” deste artigo.

§3ºAs entidades ou pessoas físicas que realizaram a campanha 
“Adote um animal” poderão realizar o cadastro dos receptores dos 
animais doados para acompanhamento pós-adoção e medidas educativas 
de bons-tratos animais. 

Art. 8.ºA cooperação não implicará ônus de nenhuma natureza 
para o Poder Público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos 
cooperantes, além daquelas previstas no desta Lei. Também, não 
implica em vínculo empregatício de nenhuma natureza com o poder 
público por nenhuma das partes. 

Art. 9.ºO Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei. 

Art. 10.ºAs despesas decorrentes dessa Lei correrão por dotações 
orçamentárias próprias se houver despesa. 

Art. 11.ºEsta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

De acordo com a OMS (Organização Mundial da Saúde), só no 
Brasil existem cerca de 10 milhões de animais em situação de abando-
no. Alguns deles estão em abrigos, mas esses espaços estão lotados e 
tem dificuldade para acolher novos hóspedes. Assim, a adoção de ani-
mais se torna uma ação extremamente importante. O problema é que 
muitos ainda preferem pagar por um filhote. Por essa razão, torna-se 
necessário incentivar e conscientizar as pessoas sobre a relevância da 
adoção.

O presente projeto prevê e incentiva a participação de pessoas 
físicas e/ou jurídicas no Programa Estadual “Adote um animal”, de 
modo a melhorar as condições de infraestrutura, de desafogamento dos 
centros de zoonoses, de abrigos de ONGs protetoras de animais e do 
relacionamento com os animais de uma comunidade. 

O cenário atual da educação pública referente à causa animal 
no Estado do Maranhão, carece de campanhas de incentivo a adoção e 
castração de animais. O presente projeto de lei se faz necessário, pois 
a sociedade vem demonstrando que cidadania e direitos constitucional-
mente garantidos devem ser assegurados e respeitados. Além disso, o 
Programa é um incentivo público-privado sem custo financeiro para o 
poder público, que visa contribuir no tratamento e prevenção de maus-
-tratos animais, promovendo o envolvimento de todos os cidadãos na 
causa animal de uma região. Dentre os principais aspectos relevantes 
do Programa, destaca-se a possibilidade de reduzir o custo com estadia, 
alimentação, tratamento e castração de animais em situação de abando-
no ou à espera de adotantes. 

Por entender tratar-se de um assunto relevante e sensivelmente 
necessário, peço o apoio dos deputados na aprovação do presente pro-
jeto de lei.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 013 /2021

Garante assessoria e acompanha-
mento jurídico aos familiares de policiais 
e agentes de segurança pública mortos, 
nos procedimentos judiciais e extrajudi-
ciais decorrentes do óbito

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA: 

Art. 1º – Fica garantido aos familiares dos policiais e Agentes 
de Segurança Pública do Estado do Maranhão que vierem a óbito, seja 
qual for o motivo da morte, a assessoria e acompanhamento jurídico nos 
procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais decorrentes do falecimento 
do aludido servidor.

Parágrafo Único – Os procedimentos judiciais e/ou extrajudiciais 
mencionados no caput compreendem os processos de inventário, parti-



  14       QUARTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2021                                                  DIÁRIO DA ASSEMBLEIA14
lha, alvarás, e demais procedimentos que forem necessários para a reso-
lução dos problemas jurídicos/financeiros ocasionados em decorrência 
da morte do agente público;

Art. 2º – Para fins desta lei consideram-se policiais e Agentes 
de Segurança Pública do Estado do Maranhão os integrantes da Polícia 
Civil, Polícia Militar, Polícia Penal e Corpo de Bombeiros Militar.

Art. 3º – A assessoria e acompanhamento jurídico de que trata 
a presente lei será patrocinada pela Procuradoria Geral do Estado do 
Maranhão.

Parágrafo Único – O Estado do Maranhão poderá, para fins de 
cumprimento da presente lei, firmar convênios com a Ordem dos Ad-
vogados do Brasil com o fito de atender a demanda jurídica, utilizando 
advogados de seus quadros, podendo para tanto, fixar honorários ad-
vocatícios de conformidade com a tabela da OAB/MA, a serem pagos 
com recursos de Fundos Estaduais previamente dispostos em Lei Or-
çamentária.

Art. 4º – O Poder Executivo poderá regulamentar a presente lei 
com o fito de garantir sua eficácia.

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

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Não raros são os casos em que acordamos com a triste notícia da 
morte de policiais em serviço, em decorrência da violência que domina 
todo Brasil e o Estado do Maranhão.

Quando isso ocorre, na maioria das vezes, os familiares desses 
policiais mortos encontram grandes dificuldades em conseguir resol-
ver as pendências jurídicas ocasionadas em caso de óbito, tais como 
abertura de inventários, partilha, alvarás para levantamento de verbas 
trabalhistas, etc, pelo fato de não terem condições em arcar com as des-
pesas com honorários advocatícios, e terem que encarar as longas e 
intermináveis filas da Defensoria Pública.

Entendemos que as famílias dos agentes públicos responsáveis 
pela segurança da sociedade, não somente aqueles que forem abatidos 
em serviço, mais também aqueles que vierem a falecer, seja lá qual for 
o motivo, devem ter toda a atenção do Estado para resolver as questões 
jurídicas e burocráticas decorrentes do óbito. Nessa hora tão difícil é 
mais do que justo que o Estado esteja propiciando o adequado atendi-
mento diferenciado a aqueles que garantem a base familiar aos nossos 
heróis.

ela importância de tal propositura, peço apoio dos meus ilustres 
pares, para a aprovação do presente projeto de lei.

Wellington do Curso

Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 014 /2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
indenização ao consumidor em caso de 
roubo, furto, arrombamento ou quaisquer 
danos causados ao veículo, no período em 
que este estiver estacionado em área dis-
ponibilizada pelo estabelecimento.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ao consumidor é assegurado o direito de indenização 
em caso de roubo, furto, arrombamento ou quaisquer danos causados ao 
veículo no período em que este estiver estacionado em área disponibili-

zada pelo estabelecimento.

§1º - O direito de indenização é assegurado independentemente 
da cobrança do estabelecimento pelo uso do estacionamento.

§2º - O direito de indenização se estende em relação aos bens que 
se encontram no interior do veículo.

§3º - A determinação prevista no caput deste artigo se aplica para 
todos os veículos, em sentido amplo, incluindo os veículos automoto-
res, elétricos, de tração humana, entre outros.

Artigo 2º - Os estabelecimentos que mantenham parceria com 
estacionamentos privados serão solidariamente responsáveis pelo paga-
mento da indenização.

Artigo 3º - Em caso de roubo, furto, arrombamento ou quais-
quer danos causados ao veículo, é garantido ao consumidor o acesso 
às imagens do sistema de segurança do estabelecimento, dispensada a 
necessidade de ação judicial.

Artigo 4º - O prazo para o pagamento da indenização é de trinta 
dias, contados a partir da data do fato.

Artigo 5º - Fica proibida a instalação de placa de advertência 
que induza o consumidor a acreditar que não tem direito à indenização.

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

Wellington do Curso

Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, compe-
te à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre produção e consumo. No mesmo sentido é a jurisprudência só-
lida do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a competência dos 
Estados para legislar sobre direito do consumidor. Do mesmo modo, a 
responsabilidade civil dos estabelecimentos foi sumulado o entendi-
mento de n. 130 do STJ dispondo que “A empresa responde, perante 
o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em 
seu estacionamento.”. De acordo com o teor da súmula, a empresa ou 
estabelecimento que permite aos seus clientes utilizar seu estaciona-
mento, de forma onerosa ou gratuita, responde por roubo ou furto de 
veículos a eles pertencentes, tendo em vista que assume o dever de 
guarda e proteção independentemente do uso de placas ou letreiros 
que postulam a isenção de responsabilidade.

Diante disso, a presente proposta tem por objetivo tornar o pro-
cesso de indenização mais célere e assertivo em caso de roubo, furto, 
arrombamento ou quaisquer danos causados ao veículo no período em 
que este estiver estacionado em área disponibilizada pelo estabeleci-
mento.

Atualmente, a indenização por danos materiais fica condicionada 
ao ajuizamento de ação com base no Código de Defesa do Consumidor 
e no Código Civil, o que leva tempo e gastos a serem arcados pelo 
consumidor.

Seja estacionamento gratuito ou pago, o estabelecimento que 
oferece este serviço é responsável pelos danos causados aos clientes, 
independentemente da existência de culpa, conforme disposição do ar-
tigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Se um estabelecimento 
oferece uma área para estacionar, é responsável pelo veículo e por todos 
os bens que estão dentro dele. Em outras palavras, a partir do momento 
em que o estabelecimento oferece estacionamento, está assumindo para 
si a prestação de um serviço que implica na garantia de segurança dos 
bens. Por isso, não devem ser afixados avisos indicando que “não se 
responsabilizam por quaisquer danos”, já que esta informação induz o 
consumidor a acreditar que não possui direito à indenização.

Deste modo, esta propositura tem a finalidade de assegurar ao 
consumidor maranhense o exercício de um direito que ele já tem, mas 
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muitas vezes é dificultado.

Ante o exposto, peço aos meus nobres pares que o presente pro-
jeto seja aprovado e convertido em lei. 

Wellington do Curso

Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 103 / 2020 

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Dr. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, 
parabenizando eleição como Prefeito Municipal de Macapá.

Parabenizo o Dr. Antônio Paulo de Oliveira Furlan, pela elei-
ção no Município de Macapá e com o desejo de sucesso frente a Admi-
nistração Municipal.

Cabe salientar, que o Dr. Antônio Paulo de Oliveira Furlan tem 
46 anos de idade, casado, médico atuante, responsável pela implantação 
da cirurgia cardíaca ao Amapá. No ano passado, disputou a reeleição a 
deputado estadual no Amapá pelo PTB (Partido Trabalhista Brasileiro), 
obteve 7.512 votos totalizados, e foi o terceiro mais votado no 1º turno 
das Eleições 2018, habilitando-se ao terceiro mandato consecutivo.

Na Assembleia Legislativa, além de líder do Governo do Estado, 
É Presidente da Comissão de Indústria, Comércio, Minas e Energia. 
Membro da Comissão da Saúde, de Direitos da Pessoa Humana e da 
Administração Pública.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração Dr. An-
tônio Paulo de Oliveira Furlan, parabenizando eleição como Prefeito 
Municipal de Macapá.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de dezembro de 2020. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO DE PESAR Nº 001 /2021

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Art.148 do Regimento Interno, soli-
citamos o envio de Moção de Pesar a família da Senhora, CLEONICE 
SILVA FREIRE, Desembargadora e ex-Presidente do Tribunal de Jus-
tiça do Estado do Maranhão, mãe de 03 filhas, nascida na cidade de 
Coroatá – MA, falecida em 02/01/2021. 

Figura destacada no Judiciário Maranhense, ingressou na Magis-
tratura em 1981. Foi Juíza Titular das Comarcas de Alcântara, Santa 
Inês, Imperatriz e São Luís. Exerceu os cargos de Presidente, Corre-
gedora e Vice-Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão. 
Em 2013, foi eleita Presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão para 
o biênio 2014/2015.

“A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão exter-
na o seu mais profundo pesar pela perda irreparável do Senhora, 
CLEONICE SILVA FREIRE, falecida em 02/01/2021, na cidade de 
São Luís – MA, deixando eternas saudades a essa ilustre família e 
amigos. Rogamos a Deus que conforte e abençoe a todos nesse mo-
mento de profunda dor e pesar.” 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de ja-
neiro de 2021. - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 002 / 2021 

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Dr. Osmar Gomes dos Santos Filho e 
aos vereadores eleitos no Município de São Luís, parabenizando pela 
posse como Presidente da Câmara Municipal de São Luís.

Em 2008 o vereador mais novo de São Luís, aos 21 anos de idade. 
Já foi vice-presidente do Parlamento Municipal e foi relator de umas 
das comissões técnicas mais importantes da Casa, a de Orçamento.

No entanto em 2019, tornou-se o presidente da Câmara Munici-
pal de São Luís para dois anos de gestão. 

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr. Os-
mar Gomes dos Santos Filho e aos vereadores eleitos no Município 
de São Luís, parabenizando pela posse como Presidente da Câmara 
Municipal de São Luís.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de janeiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 003 / 2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando extensa 
admiração ao Excelentíssimo Dr. Eduardo Salim Braide, parabeni-
zando pela posse como Prefeito Municipal de São Luís.

Parabenizo o Dr. Eduardo Salim Braide, na posse de Prefeito 
do Município de São Luís, e com o desejo de sucesso frente a Adminis-
tração Municipal.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr. 
Eduardo Salim Braide, parabenizando pela posse como Prefeito Mu-
nicipal de São Luís.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de janeiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 004 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração pelo Dr.  RONALDO HENRIQUE SANTOS RI-
BEIRO, por todo em empenho e dedicação ao trabalho desenvolvido 
na advocacia maranhense.

O Dr. RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO advogado 
que tem carreira promissora, pois, é uma pessoa com vocação para este 
ofício; determinado, criativo, dinâmico e disciplinado, se apresentando 
com desenvoltura na execução de desafios que exigem elevado conhe-
cimento das leis, provando que, mesmo com a sua juventude já é deten-
tora de grande conhecimento. 

Além disso, sempre prestou um excelente serviço à sociedade 
maranhense, tendo exercido com muita competência e dedicação a ad-
vocacia, e, a fina educação, o compromisso com a execução das suas 
atribuições e, sobretudo, o apego à ética e à legalidade.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr. 
RONALDO HENRIQUE SANTOS RIBEIRO, por todo em empe-
nho e dedicação ao trabalho desenvolvido na advocacia maranhense.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de janeiro de 2021.- 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 005 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste po-
der, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando exten-
sa admiração aos Combatentes: Sub. Pedro de Jesus Carvalho Filho; 
CDA Claudio Sá; CDB Eldes Dias Ribeiro; CDA João Carlos Silva; 
1ª CL Jocimar Prado Ribeiro,   1ª CL Orlimam Costa Cavalcante; 
CDB Robson Cesar Mendana, do VTR do Corpo de Guarda Vidas,  
pela atitude de coragem ao resgatar, de forma heroica, uma pessoa que 
estava se afogando na Praia do Caolho, que estava a 150 metros de mar 
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a dentro, numa área e risco com muitas pedras. 

Por fim, cumpre destacar a atitude heroica dos combatentes, que, 
mesmo diante do perigo, obtiveram sucesso no resgate dessa mulher, 
demonstrando solidariedade, coragem e valorização pela vida humana. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 21 de janeiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 006 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração pelo Dr.  ANDRÉ GOSSAIN, parabenizando por as-
sumir a Delegacia-Geral da Polícia Civil do Maranhão. 

Destaco que o Dr. André Gossain tem um currículo de peso den-
tro da corporação. Em 2017, entrou no Rol dos Melhores Delegados de 
Polícia do Brasil, segundo o Portal Nacional dos Delegados & Revista 
da Defesa Social.

De acordo com a publicação, André Gossain possui um histórico 
exemplar com mais de uma década de trabalhos investigativos e ope-
racionais que esclareceram várias ocorrências criminais, além de pro-
duções de cursos de aprimoramento na polícia judiciária maranhense.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Dr.  
ANDRÉ GOSSAIN, parabenizando por assumir a Delegacia-Geral da 
Polícia Civil do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de janeiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 398 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regi-
me de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão 
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de 
Lei Complementar nº 001/2020, de autoria do Poder Judiciário, que 
transforma a Comarca de Alto Alegre do Maranhão, criada pelo art. 5º 
da lei complementar nº 87/2005, em 2ª vara da Comarca de São Mateus 
do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 11 de dezembro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 399 / 2020

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 72, III, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa 
Excelência, que após ouvida a Mesa, seja concedido licença, com o 
respectivo desconto na remuneração, pelo período de 14 a 23 de 
dezembro de 2020, para tratar de interesse particular.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 11 de dezembro de 2020. - DUARTE JUNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 001 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento da Srª. 
Cleonice Silva Freire, externando o mais profundo sentimento de Pe-

sar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 02 de janeiro do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 04 de janeiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 002 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art. 
158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, 
seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, para debater sobre o apagão ocorri-
do em São Luis no dia 08 de janeiro de 2021, a ocorrência na rede de 
operação com interrupção de carga - São Luís se deu às 08h26min por 
desligamento das Linhas de Transmissão - LT 230 kV São Luís II / São 
Luís I C1, C2 e 230 kV São Luís II / São Luís III C1 e C2, interrompen-
do 350 MW de cargas da Equatorial Maranhão. A EDP informou que 
o cabo da futura LT 230 kV São Luís I / São Luís IV caiu sobre estas 
linhas. 

Propõe-se que a Audiência seja realizada no próximo dia 11 de 
fevereiro de 2021, das 14h às 18h no Auditório Fernando Falcão. 

Para o debate deverão ser convidados representantes das seguin-
tes instituições:

1. FIEMA (Federação das Indústrias do Estado doi Maranhão);

2. STIU-MA (Sindicato dos Urbanitários do Maranhão);

3. MPT (Ministério Público do Trabalho);

4. VARA DE INTERESSES DIFUSOS  E COLETIVOS DE 
SÃO LUIS;

5. ANEEL (Agência Nacional de Energia Eletrica);

6. Secretaria de Indústria Comércio e Energia;

7. TCU (Tribunal de Contas da União);

8. Ministério de Minas e Energia;

9. ELETROBRAS;

10. ELETRONORTE;

11. GOVERNO DO ESTADO DO MARANHAO;

12. Promotoria de Defesa do Consumidor de São Luis.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 13 de janeiro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 003 / 2021

Senhor Presidente, 

Requeiro a V. Exa., nos termos do Regimento Interno, ouvido 
o Plenário, seja registrado nos Anais desta Casa Legislativa, voto de 
pesar, conforme abaixo, pelo falecimento da Ex – Deputada Estadual 
a Senhora MARIA DA GRAÇA NUNES MELO, sendo esta iniciativa 
comunicada à família enlutada.

NOTA DE PESAR

“É com profundo pesar e muita tristeza que recebemos, na noite 
de 13 de janeiro de 2021, a notícia do falecimento de uma das mais 
ilustres mulheres deste Estado. MARIA DA GRAÇA NUNES MELO, 
mãe dileta, cidadã de estatura incontestável, política admirável, honrou 
o Estado do Maranhão com sua trajetória e dedicação ao povo.

Cidadã amada por sua Cidade e por seu Estado, Graça Melo 
foi Vice-Prefeita de Pedreiras – MA, na primeira gestão de Leonilson 
Passos, Prefeita de Pedreiras – MA durante o período de 1989 a 1992, 
Deputada Estadual, período 2001 a 2003, tia do Deputado Estadual Ar-
naldo Melo, e esposa do Médico e Deputado Estadual Carlos Melo.

No entanto, foi em Pedreiras que deixou resplandecer todo o seu 
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valor de mulher pública, ergueu a cidade, inaugurou importantes obras, 
deu cidadania à população e levou dignidade a milhares de pessoas, es-
pecialmente aos idosos, com seus programas sociais. GRAÇA MELO, 
está maranhense que, de coração, se doou ao povo e à vida como mulher 
pública e de bem.

Por isso, somamo-nos nesse momento a todos os familiares e 
amigos de GRAÇA MELO nessa perda irreparável e insubstituível para 
o Estado do Maranhão, para a cidade de Pedreiras – MA, para o País.

Consternado, elevo meu pensamento a Deus e rogo que receba 
MARIA DA GRAÇA NUNES MELO nos Céus, de braços abertos”.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de janeiro 
de 2021.  - ARNALDO MELO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 004 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvido o plenário, esta Casa encaminhe ofício ao Exmº Senhor Mi-
nistro de Estado de Minas e Energia, Bento Albuquerque, solicitando a 
suspenção das demissões em massa de trabalhadores nesse momento 
de pandemia.

Fomos informados pelos representantes sindicais que, nas nego-
ciações ocorridas no ano de 2019, com vistas a renovar o Acordo Cole-
tivo de Trabalho Nacional, a Eletrobras impôs a redução dos quadros de 
pessoal das empresas do sistema.

Nesse processo, a Eletrobras impôs à Eletronorte o maior sacrifí-
cio dentre as empresas do sistema no tocante à diminuição do seu qua-
dro. Coube à Eletronorte desligar 670 empregados e empregadas de um 
total de 2.542, cerca de 26% do seu quadro de funcionários. Dentre os 
mencionados 670 trabalhadores e trabalhadoras, 350 são do Maranhão.

O Sindicato dos trabalhadores, por força de um acordo feito nos 
autos de uma ação por ele ajuizada, conseguiu suspender essas mesmas 
demissões logo no início do ano de 2020. Naquele momento, a justiça 
entendeu os motivos alegados pelos trabalhadores e além de suspender 
as demissões, permitiu que as mesmas somente viessem a ocorrer a 
partir de setembro de 2020. Ocorre que no decorrer da tramitação do 
processo o Brasil foi assolado pela Pandemia do Covid-19, o que traz 
outro viés no que diz respeito a demissão e recolocação de trabalhado-
res no mercado de trabalho, visto que o nosso país passará pela maior 
recessão econômica dos últimos séculos. A própria Justiça do Trabalho, 
em diversas decisões recentes, tem se manifestado contra demissões em 
massa de trabalhadores em situação de pandemia, podemos citar: 

(I)  900 demissões na Usiminas - https://g1.globo.com/sp/san-
tos-regiao/noticia/2020/05/20/justica-suspende-demissao-de-900-fun-
cionarios-da-usiminas-em-cubatao-sp.ghtml

(II)  300 demissões na Petrobras - https://noticias.uol.com.br/
ultimas-noticias/agencia-brasil/2020/02/18/justica-do-trabalho-suspen-
de-demissoes-em-fabrica-da-petrobras.htm

(III) Demissões na Construção Civil em Santa Catarina 
- https://www.conjur.com.br/2020-mar-27/juiza-manda-reintegrar-tra-
balhadores-demitidos-durante-covid-19

Ainda que a Eletronorte alegue que as demissões têm guarida 
em negociação com os sindicatos e tenha sido entabulada nos autos de 
uma ação trabalhista movida pelos sindicatos, a empresa não é obrigada 
a processar essas demissões neste ano, podendo optar por desligar os 
funcionários até 30/04/2021, por força de cláusula contida no próprio e 
nos autos da Ação.

Diante do exposto, apresento este Requerimento, na certeza de 
sua aprovação e na expectativa de que essa casa legislativa interceda 
junto ao Exmº Senhor Ministro de Estado de Minas e Energia no sen-
tido de que seja suspenso o processo de desligamento do pessoal em 
curso e se busque outras alternativas para os servidores da empresa, 
enquanto perdurarem os efeitos sanitários e econômicos da pandema 
do coronavírus.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/

MA, 13 de janeiro de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 005 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 786/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 210/2020, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO N° 006 / 2021

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento In-
terno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja en-
viada MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do 
Tenente Coronel Ronilson Gomes Pinto, externando o mais profundo 
sentimento de Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 28 de janeiro 
do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 007 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 779/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 246/2020, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO Nº 008 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 814/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 259/2020, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO Nº 009 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 783/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
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de Lei Ordinária nº 273/2020, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO Nº 010 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 815/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 450/2019, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO Nº 011 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 182, §4º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que seja sub-
metido à apreciação do Plenário o Parecer nº 811/2020, publicado no 
Diário da Assembleia nº 197 de 16/12/2020, da colenda Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania, que opinou pela rejeição ao Projeto 
de Lei Ordinária nº 659/2019, de minha autoria. 

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
São Luís, 26 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ES-
TADUAL

REQUERIMENTO Nº 012 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro de Vossa Excelência que, após 
ouvido o Plenário, seja enviada comunicação ao Banco do Brasil, na 
pessoa do Presidente Sr. André Brandão e ao Ministro da Economia 
Exmº Sr. Paulo Guedes, no sentido de solicitar que seja reconsiderada a 
decisão de fechamento das 361 unidades do Banco do Brasil, a Conver-
são de 243 agências, entre outras medidas por conta da reestruturação 
da Instituição.

No caso do nosso estado do Maranhão, em São Luís as Agências 
do Cohatrac e Reviver, bem como dos municípios de Bacabal (Agência 
Texeira Mendes), Imperatriz (Praça da Cultura) e Caxias (Volta Ren-
donda),além de dois postos de atendimento nas cidades Governador 
Archer e Santa Quitéria, estão sob ameaça de fechamento.

A informação é que com o fechamento dessas agências e pos-
tos de atendimento em todo Brasil, cerca de 5.000 funcionários serão 
demitidos até o próximo dia 5 de fevereiro. No nosso estado, cerca de 
130 funcionários do Banco do Brasil serão afetados de forma direta ou 
indireta pelo processo de reestruturação da instituição. 

São cerca de 130 famílias que serão prejudicadas, além de mi-
lhares de clientes que não mais terão acesso a essas agências, e terão 
que conviver com a superlotação e grandes filas em outras agências, o 
que enfraquecerá as medidas contra a Covid-19, visto que aumentará a 
aglomeração de clientes.

Além disso tais medidas vão agravar a situação econômica e so-
cial do Estado, afetando a retomada no pós-pandemia, prejudicando não 
só os bancários, mas a população maranhense e de todo país.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM 26 DE JANEIRO DE 2021. - “É de Luta. É 
da Terra!” - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1258 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, o Senhor 
Rogério Cafeteira, ao Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo Holanda, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio 
Araújo, bem como ao Diretor-Presidente da Equatorial Maranhão, 
Sr. Augusto Dantas Borges solicitando a construção, urbanização e 
iluminação em led de área para praça localizada entre as ruas Raimun-
do Tomás Soares e Nossa Sra. da Conceição, na Vila Esperança, Zona 
Rural de São Luís. As referidas ruas situam-se entre a U.E.B Haydêe 
Chaves e o Centro de Saúde Thalles Ribeiro Gonçalves. 

  Este pedido resulta de solicitações dos moradores da Vila Espe-
rança ao nosso gabinete, que tem presenciado a deterioração do espaço 
e o enfraquecimento do direito social ao lazer ante a inércia do poder 
público. É cediço, também, que quando esses espaços sofrem com o 
abandono do poder público municipal, tornam-se suscetíveis ao mau 
uso, o que incrementa a insegurança e vulnerabilidade dos moradores 
daquela região. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de outu-
bro de 2020. – DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL- PROS

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

INDICAÇÃO Nº 1259 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, o Senhor 
Rogério Cafeteira, ao Prefeito de São Luís, Sr. Edivaldo Holanda, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. Antônio 
Araújo, bem como ao Diretor-Presidente da Equatorial Maranhão, 
Sr. Augusto Dantas Borges solicitando a manutenção, revitalização 
e iluminação em led da Praça da Vila Esperança, localizada ao lado 
da rua São Raimundo, nas proximidades da C.E. Lúcia Chaves, na Vila 
Esperança, Zona Rural de São Luís. 

  Este pedido resulta de solicitações dos moradores da Vila Espe-
rança ao nosso gabinete, que tem presenciado a deterioração do espaço 
e o enfraquecimento do direito social ao lazer ante a inércia do poder 
público. É cediço, também, que quando esses espaços sofrem com o 
abandono do poder público municipal, tornam-se suscetíveis ao mau 
uso, o que incrementa a insegurança e vulnerabilidade dos moradores 
daquela região. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de outu-
bro de 2020. -– DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL- PROS

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

INDICAÇÃO Nº 001 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Senhor Secretário Estadual da Administra-
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ção Penitenciária, o Senhor Murilo Andrade de Oliveira, ao Secre-
tário Estadual de Saúde, Senhor Carlos Lula, ao Prefeito de São 
Luís, Senhor Eduardo Braide, à Secretaria Municipal de Saúde e 
ao Reitor da Universidade Estadual do Maranhão, Senhor Gustavo 
Pereira da Costa, solicitando:

a) Que seja inserida entre as atividades laborais das pes-
soas em privação de liberdade nas unidades prisionais maranhenses a 
implementação de projeto que utiliza cães e gatos de ruas e resgatados 
por maus-tratos, com e sem deficiências, com o intuito de ressocializar 
os detentos.

b) O objetivo do projeto é oferecer oportunidade para que 
detentos - em especial os que possuírem traços depressivos e de an-
siedade crítica - participem de cursos profissionalizantes, como o de 
auxiliar de veterinário, e possam ser reinseridos no mercado de trabalho 
ao término da pena. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de de-
zembro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 002 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, solicitando:

a) que seja apreciado e inserido, na gestão do município de São 
Luís, plano de governo, de minha autoria, com o intuito de expandir e 
intensificar as ações planejadas pela atual gestão para proporcionar aos 
ludovicenses melhorias na implementação e na prestação de serviços 
públicos. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de janeiro 
de 2021.- DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 003 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho 
da Silva Júnior, solicitando que evite festejos e aglomerações no âmbi-
to da cidade para qual foi eleito. 

 Justificamos a presente indicação pela aglomeração 
ocorrida na festa de posse do r. Prefeito eleito considerando associa-
da ao crescente número de casos do novo coronavirus no Maranhão 
que, na presente data, registra 4.524 casos de morte e 201.093 novos 
infectados. Objetiva-se proteger os cidadãos da ameaça de infecção, 
porquanto, não haja vacinação populacional. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 004 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, solicitando a inserção da avenida do mercado, avenida este 
203, Cidade Operária, no plano de pavimentação de rua e avenidas em 
São Luís. 

O bairro da cidade operária é deveras carente em políticas pú-
blicas municipais, motivo pelo qual durante o exercício de 2020 várias 
foram as indicações propostas por esta casa. No ensejo, rememoramos 
as indicações 942/2020 e 1218/2020, de nossa autoria, solicitando ações 
de limpezas e pavimentações na região. Assim, justifica-se a presente.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 005 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Sr. Carlos Lula solicitando a promoções de ações para contin-
genciar a proliferação das novas cepas do coronavírus no âmbito do 
Estado, tendo em vista o grau de infecção e risco advindo das doenças 
associadas.   

A contenção do novo coronavirus ainda não é uma realidade no 
Brasil, e os casos de infecção e morte permanecem constantes. De fato, 
as novas cepas são mais agressivas e podem gerar danos irreparáveis à 
população maranhense, motivos estes que se justifica a presente.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 006 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, Sr. Claiton Noleto, solicitando a promoção de políticas 
públicas eficientes e contínuas de pavimentação das estradas intermu-
nicipais no Maranhão com vistas a manutenção asfáltica, e implantação 
de sinalização adequada, considerando os vários trechos em péssimo 
estado de conservação e inexistência absoluta de sinalização em vários 
pontos. 

Nesse contexto, solicita-se a inclusão da MA-204 no cronograma 
de asfaltamento promovida pelo Governo do Estado do Maranhão, para 
o exercício 2021.  

 Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 05 de janei-
ro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 007 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino, e ao 
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Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Porte-
la, solicitando intensificar as ações preventivas de combate ao feminicí-
dio, considerando a crescente ocorrência de casos em todo território do 
Estado do Maranhão no ano de 2020. 

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em 05 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 008 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino, e ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson Porte-
la, solicitando intensificar as ações preventivas de combate da crimina-
lidade por crianças e adolescentes na cidade de Imperatriz, bem como 
do uso de drogas considerando a ocorrência de casos na região. 

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em 05 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 009 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Superintendente Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes-DNIT, no Estado do Maranhão, o 
Sr. Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando recuperação da BR-
222 que interliga diversos municípios maranhenses, em especial, o 
trecho entre Vitória do Mearim e Igarapé Grande. 

Justifica-se a presente pelo mau estado de conservação e início do 
período chuvoso que conferem a necessidade de manter asfaltamento e 
sinalizações íntegros evitando a ocorrência de acidentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de de-
zembro de 2020. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 010 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, bem como a  SMTT (Secretária Municipal de Transito e 
Transporte), Senhor Cláudio Ribeiro, solicitando o reforço da fiscali-
zação de trânsito visando coibir direção automotiva associada ao uso de 
álcool ou outras substâncias entorpecentes. 

O período das férias escolares é propício aos momentos de lazer 
em família que, geralmente, associam-se ao uso de álcool. No ense-
jo, visando a promover a segurança de motoristas, caronas, pedestres e 
transeuntes é que se justifica a presente indicação.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 011 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Maranhão, Senhor Nonato Lago, solicitando que sejam 
promovidos eventos de orientação para os novos prefeitos eleitos, com 
vistas a difundir informações, nivelar equipes e alertar sobre a impor-
tância da aplicação do erário municipal conforme ditames legais. 

 As novas gestões municipais eleitas para ao quadriênio 
2021-2024 contam com a presença de administradores inexperientes 
requerendo a orientação desse E. Tribunal, na execução dos recursos 
públicos, bem como as constantes atualizações de procedimentos e nor-
mas, editadas por essa Corte de Contas, a serem seguidas, justificando-
-se assim a presente demanda.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 012 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, em caráter de urgência, solicitando edição de ato regulamen-
tador para uso da orla nesta capital do Estado, visando evitar aglomera-
ções durante o período de férias.  

Este pedido resulta do crescente número de casos do novo coro-
navírus, evitando propagações, inclusive da nova cepa, associado ao 
período de férias, momento em que se registra aumento significativo de 
acesso às praias na ilha de Upaon-açu. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 06 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 013 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário de Estado do Meio Am-
biente, Senhor Diogo Fernandes Rolim, e ao Secretário de Estado 
da Infraestrutura, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando a adoção 
de medidas capazes de promover a balneabilidade das praias que com-
põem a orla da cidade de São Luís. 

 Hoje, São Luís conta com nove trechos da orla impró-
prios para balneabilidade. Esta realidade se arrasta por longos anos sem 
que haja medidas eficazes de solução do problema. Considerando o 
quadro, assim como a necessidade de manter as condições sanitárias e 
de lazer à população, justificamos a presente.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 014 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, solicitando a inclusão de política pública voltada a promover 
balneabilidade das praias que compõe a orla de São Luís. 

Hoje, São Luís conta com nove trechos da orla com condições 
impróprias para balneabilidade. Esta realidade se arrasta por longos 
anos sem que haja políticas públicas eficazes para solucionar a deman-
da. Considerando o quadro, assim como a necessidade de manter as 
condições sanitárias, justificamos a presente.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 7 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 015 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula solicitando providências, junto ao Ministé-
rio da Saúde, no sentido evitar solução de continuidade dos serviços de 
fornecimento e distribuição de medicamentos imunossupressores para 
transplantados.

Em que pese a responsabilidade para fornecimento do Micofeno-
lato de sódio 360 mg ser do Ministério da Saúde, a Constituição Federal 
preconiza que as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada. A importância de imunossupressores 
para pacientes transplantados é vital, interrupções no uso implica possí-
veis rejeições do órgão. Preocupados com a saúde desses pacientes no 
Estado do Maranhão, justifica-se a presente. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 016 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando a limpeza do entorno da edificação pública 
destinada ao funcionamento da rodoviária municipal. Um meio ambien-
te equilibrado somente é alcançado pela contenção e tratamento dos 
resíduos produzidos pela população. Manter lixo, indiscriminadamente, 
em áreas públicas além de degrada fauna e flora é foco de animais peço-
nhentos e transmissores de doenças. Certos do compromisso da gestão 
com a Municipalidade, arrazoamos o pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 017 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário da Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, Sr. Clayton Noleto, e ao Secretário de Turismo do Esta-
do do Maranhão, Senhor Catulé Júnior, solicitando que sejam adota-
das ações visando recuperar a estrutura do espigão costeiro, tendo em 
vista a necessidade de manter a integridade da obra evitando erosões e 
desgastes naturais, propensas causas de acidentes.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 8 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 018 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Superintendente Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes-DNIT, no Estado do Maranhão, o 
Sr. Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando recuperação da BR-
316 que interliga diversos municípios maranhenses, em especial, o 
trecho entre Santa Inês e Governador Newton Belo. 

Justifica-se a presente pelo mau estado de conservação e início do 
período chuvoso que conferem a necessidade de manter asfaltamento e 
sinalizações íntegros evitando a ocorrência de acidentes. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 019 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Caxias, Senhor Fábio Gentil, so-
licitando providências, junto ao Ministério da Saúde, no sentido evitar 
solução de continuidade dos serviços de fornecimento e distribuição 
de medicamentos de combate à hanseníase, no âmbito do Município 
de Caxias. 

É mister a necessidade de medicamentos para tratamento das 
mais diversas enfermidades. No caso específico de hanseníase, doença 
transmissível, manter um mínimo de contingencia dos bacilos preservará 
a saúde populacional. Razões essas que ponderam a indicação.    

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 11 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 020 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
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cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Estrada Velha 
do Pimenta, Alto do Calhau, São Luís/MA, bem como a construção de 
uma ponte para acesso à comunidade, conforme fotos em anexo. 

DUARTE JUNIOR

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 021 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua do Man-
gue, Vila Collier, CEP: 65095-603, São Luís/MA, conforme fotos em 
anexo. 

DUARTE JUNIOR

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 022 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na Rua Valdivino 
Castelo Branco, 52, Aurora, São Luís - Maranhão / 65064-240, confor-
me fotos em anexo. 

DUARTE JUNIOR

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 023 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e 

ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na Rua São Pedro, Vila 
Funil, 21, Tibiri, São Luís - Maranhão / 65095-625.

DUARTE JUNIOR

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 024 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica 
nas Ruas Coronel Amorim, Projetada e Frei Antônio, todas na Ponta da 
Areia, São Luís/MA, conforme fotos em anexo. 

DUARTE JUNIOR

DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 025 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, bem como ao Secretário Estadual da Fazenda, 
Senhor Marcellus Ribeiro Alves, solicitando isenção do Imposto sobre 
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Ser-
viços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação 
- ICMS nas faturas de energia elétrica dos imóveis sede das instituições 
de saúde pública e privada, essas, desde que, sem fins lucrativos. 

A forma complementar de promoção da saúde, encontra suporte 
constitucional. O Sistema Único de Saúde – SUS é patrocinado pelos 
poderes públicos em conjunto com a sociedade (art. 194 da CF/88), 
cuja execução é facultada a instituições de direito privado (art. 197 da 
CF/88). 

Nesse diapasão, a fundação Antônio Dino é mantenedora do Hos-
pital Aldenora Belo, que presta relevantes serviços de saúde no trata-
mento oncológico, no Estado do Maranhão. Ao passo que a Associação 
de Pais e Amigos Excepcionais – APAE atua em prol de pessoas com 
deficiência, síndromes e demais transtornos, ofertando serviços de saú-
de nos diversos seguimentos. 

Nos casos concretos, a isenção do ICMS que incide sobre a conta 
de energia poderá proporcionar mais ações de saúde à população, alcan-
çando, assim, mais pacientes. Razões essas de respaldo material. 

Remanescendo impossibilidade de conceder isenção total, solici-
ta estudar a hipótese de equiparação de desconto ao concedido na cesta 
básica, no quantitativo de 12%. 

Considerado os requisitos e formalidades de atos normativos so-
bre o tema, sobretudo ao que concerne o Conselho Nacional de Política 
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Fazendária – CONFAZ, bem como ao aludido no parágrafo único, do 
artigo 43, da Constituição Estadual que veda o Poder Legislativo de 
criar leis das quais decorram renúncias totais ou parciais de receitas, 
para o devido aproveitamento da ideia, a indicação torna-se o instru-
mento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 026 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício o Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Felipe dos 
Pneus, solicitando adoção de medidas para evitar desabastecimento de 
água no município. 

Em tempos de pandemia o uso de água é primordial para con-
tenção da proliferação do coronavirus. A falta de água no Município 
de Santa Inês vem aumentado, razões essas que justificam a presente 
indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 027 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino, 
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson 
Portela, solicitando intensificar as ações preventivas de combate ao es-
tupro, considerando, sobretudo, o aumento de casos noticiados. 

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em 12 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 028 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Superintendente Regional do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Transportes-DNIT, no Estado do Maranhão, 
o Sr. Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando recuperação da 
BR-135, em especial o trecho entre São João dos Patos a Capinzal 
do Norte, sem prejuízo de outras extensões que careçam de restau-
ração. 

Justifica-se a presente pelo mau estado de conservação, início do 
período chuvoso e o alto índice de acidentes que conferem a necessida-
de de manter asfaltamento e sinalizações íntegros. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 029 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu  
art. 152, requeiro a V. Exa.  que,  após  ouvida  a  Mesa,  seja  enca-
minhado  ofício  ao  Excelentíssimo  Prefeito  de  São  Luís, Senhor 
Eduardo Braide, solicitando:

a)   que seja apreciado e inserido, na gestão do município de São 
Luís, plano de governo, de minha  autoria,  com  o  intuito  de  expandir  
e  intensificar  as  ações  planejadas  pela  atual gestão para proporcionar 
aos ludovicenses melhorias na implementação e na prestação de servi-
ços públicos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de janeiro 
de 2021.DR. YGLÉSIO – DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 030 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu  
art. 152, requeiro a V. Exa.  que,  após  ouvida  a  Mesa,  seja  enca-
minhado  ofício  ao  Excelentíssimo  Prefeito  de  São  Luís, Senhor  
Eduardo  Braide  e  à  Secretária  Municipal  de  Assistência  Social  
-  SEMCAS,  Sra. Rosângela Bertoldo, solicitando:

a)   que a presente Indicação seja encaminhada com a devida 
indexação do anteprojeto de lei que cria o Programa de Apoio à Pri-
meira Infância – PAPI no âmbito do Município de São Luís;

b)   o  programa  consiste  na  transferência  de  subsídio  finan-
ceiro  destinado  às  ações  de transferência de renda com condiciona-
lidades para superação dos efeitos socioeconômicos da  maternidade  
em  situação  de  hipossuficiência,  auxiliando,  assim,  na  melhoria  de 
desenvolvimento infantil.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 04 de janeiro 
de 2021. –  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           /2020.

CRIA O PROGRAMA DE 
APOIO À PRIMEIRA INFÂNCIA NO 
ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SÃO 
LUÍS.

Art. 1º - Fica criado, no âmbito do Município de São Luís, o Pro-
grama de Apoio à Primeira Infância - PAPI, que consiste na transferên-
cia de subsídio financeiro destinado às ações de transferência de renda 
com condicionalidades  para  superação  dos  efeitos  socioeconômicos  
da  maternidade  em  situação  de hipossuficiência.

Art. 2º Será concedido o auxílio no valor de R$ 100,00 (cem 
reais) mensais à unidade familiar que atenda cumulativamente os se-
guintes requisitos:

I – Que tenham  em sua composição  crianças de 0 (zero) a 6 
(seis)  anos de idade, ou  crianças  com

Transtorno do Espectro Autista (TEA) de 0 (zero) a 12 (doze) 
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anos de idade;

II  -  Que  nenhum  dos  membros  do  núcleo  familiar  seja  
titular  de  benefício  previdenciário  ou assistencial ou beneficiário do 
seguro-desemprego ou de programa de transferência de renda federal, 
ressalvados o Bolsa Família criado pela Lei Federal nº 10.836 de 2004 
e o Auxílio Emergencial, criado pela Lei Federal nº 13.982 de 2020;

III – Cuja renda mensal per capita seja de até 1/2 (meio) salário-
-mínimo ou a renda familiar mensal total  seja  de  até  2  (dois)  salários  
mínimos,  não  incluídos  no  cálculo  da  renda  familiar  mensal  os 
rendimentos percebidos por programas de transferência de renda;

Parágrafo único – O benefício de que dispõe o caput deste ar-
tigo será:

I – Limitado a duas crianças de 0 (zero) a 6 (seis) anos na mesma 
unidade familiar;

II  –  concedido  às  mães  gestantes  desde  o  início  do  efetivo  
acompanhamento  pré-natal,  até  o nascimento;

III – em caso de nascimento com vida, continuará sendo prestado 
à criança, de 0 (zero) a 6 (seis) anos na mesma unidade familiar;

IV – transmitido ao responsável legal da criança, com os mesmos 
direitos e obrigações, em caso de falecimento da mãe ou responsável 
legal original.

V  –  majorado  em  50%  (cinquenta  por  cento)  de  seu  valor  
bruto  para  crianças  portadoras  de deficiência, inclusive com trans-
torno de déficit de atenção e hiperatividade  - TDAH e transtorno do 
espectro autista – TEA, ressalvados os limites deste artigo.

Art. 3º - Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se:

I - Família, a unidade nuclear, eventualmente ampliada por ou-
tros indivíduos que com ela possuam laços de parentesco ou de afinida-
de, que forme um grupo doméstico, vivendo sob o mesmo teto e que se 
mantém pela contribuição de seus membros;

II - Renda familiar mensal, a soma dos rendimentos brutos aufe-
ridos mensalmente pela totalidade dos membros da família, excluindo-
-se os rendimentos concedidos por programas oficiais de transferência 
de renda.

Art.  4º -  Os benefícios  poderão  ser  pagos  por  meio  das  mo-
dalidades  de  contas,  nos  termos  de resoluções adotadas pelo Banco 
Central do Brasil:

I – contas-correntes de depósito à vista; II – contas especiais de 
depósito à vista; III – contas contábeis;

IV – outras espécies de contas que venham a ser criadas.

Art.   5º   -   A   concessão   do   benefício   dependerá   do   cum-
primento   cumulativo   das   seguintes condicionalidades:

I - Acompanhamento nutricional;

II – Acompanhamento pediátrico;

III – Frequência escolar de 85% (oitenta e cinco por cento) em 
estabelecimento de ensino regular para as crianças entre 4 (quatro) a 6 
(seis) anos.

Parágrafo único – O não cumprimento das condicionalidades 
ensejará a suspensão do benefício até a comprovação da retomada do 
cumprimento das condicionalidades.

Art. 6º - Será disponibilizado cartão para o recebimento do be-
nefício de que trata o art. 1º desta Lei, sendo confeccionado por pessoa 
jurídica contratada para este fim, contendo o nome do beneficiário e 
número de série, o qual será creditado mensalmente e repassado ao be-
neficiário, após avaliação técnica do  setor  de  Gestão  de  Benefícios  
e  Transferência  de  Renda  da  Secretaria  Municipal  da  Criança  e 
Assistência Social – SEMCAS, ou o que venha a lhe substituir.

§ 1º - O pagamento do benefício previstos nesta Lei será feito 
preferencialmente à mãe;

§ 2º - Não sendo possível a entrega dos cartões  aos beneficiários, 

poderá ser realizado o saque dos valores nas agências ou caixas ele-
trônicos mediante a identificação do beneficiário ou código de saque, 
previamente informado por sistema remoto.

§ 3º - O cartão é intransferível, sendo expressamente vedado o 
repasse a terceiros.

§  4º  -  O  beneficiário  deverá  utilizar  o  cartão  preferencial-
mente  para  aquisição  de  alimentos  que compõem a cesta básica, 
material de higiene pessoal, medicamentos e gás de cozinha.

Art. 7º - A operacionalização direta do cartão envolve a Secre-
taria Municipal da Criança e Assistência Social – SEMCAS, ou o que 
venha a lhe substituir, e a pessoa jurídica contratada, tendo suas ações 
fiscalizadas pelo Conselho Municipal de Assistência Social.

§ 1º - Compete à Secretaria Municipal da Criança e Assistência 
Social – SEMCAS, ou o que venha a lhe substituir – realizar a gestão 
do auxílio mediante:

I – Seleção das famílias beneficiárias;

II – concessão do benefício de acordo com os requisitos estabe-
lecidos nesta Lei.

§ 2º - Compete à pessoa jurídica contratada:

I – confeccionar os cartões em quantidade solicitada pelo Muni-
cípio de São Luís;

II – creditar os cartões quando solicitado pelo Município de São 
Luís;

III – providenciar a entrega dos cartões aos beneficiários;

IV – repassar o valor do Auxílio à Primeira Infância aos benefi-
ciários do Programa, nos termos do § 1º, do art. 7º, desta Lei, na hipóte-
se de não ser possível a entrega dos cartões;

V – outras obrigações previstas no instrumento contratual.

§ 3º - Compete ao Conselho Municipal de Assistência Social:

I – deliberar quanto à aplicação de recursos do Fundo Municipal 
de Assistência Social para custeio do

Programa de Auxílio à Primeira Infância de que trata esta Lei;

II – realizar o acompanhamento e a fiscalização da operacionali-
zação do Programa de que trata esta Lei.

Art.  8° - O Poder  Executivo  deverá  compatibilizar  a  quan-
tidade  de  beneficiários  e  de  benefícios financeiros  específicos  do  
Programa  de  Auxílio  à  Primeira  Infância  com  as  dotações  orça-
mentárias existentes.

Art.  9º - A execução  e  a  gestão  do  Programa  de  Auxílio  à  
Primeira  Infância  dar-se-ão  de  forma descentralizada, observando a 
participação comunitária e o controle social.

§ 1º - O controle e a participação social do Programa de Auxílio 
à Primeira Infância serão realizados por um conselho instalado pelo 
Poder Público municipal, na forma do regulamento.

§ 2º - A função dos membros do comitê ou do conselho a que 
se refere o caput é considerada serviço público relevante e não será de 
nenhuma forma remunerada.

Art. 10º - Será de acesso público a relação dos beneficiários e dos 
respectivos benefícios do Programa a que se refere o art. 1º.

Parágrafo único - A relação a que se refere o caput deste artigo 
terá divulgação em meios eletrônicos de acesso público.

Art. 11 - Sem prejuízo das responsabilidades civil, penal e admi-
nistrativa, o  servidor  público  ou  o agente da entidade conveniada ou 
contratada responsável pela organização e manutenção do cadastro do 
Programa de Auxílio à Primeira Infância será responsabilizado quando, 
dolosamente:

I - inserir ou fizer inserir dados ou informações falsas ou diversas 
das que deveriam ser inscritas no cadastramento municipal;

II - contribuir para que pessoa diversa do beneficiário final receba 
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o benefício.

Parágrafo  único  -  O  servidor  público  ou  agente  da  enti-
dade  contratada  que  cometer  qualquer  das infrações de que trata o 
caput fica obrigado a ressarcir integralmente o dano, aplicando-se-lhe 
multa nunca inferior ao dobro e superior ao quádruplo da quantia paga 
indevidamente.

Art.  12  -  Sem  prejuízo  da  sanção  penal,  será  obrigado  a  
efetuar  o  ressarcimento  da  importância recebida o beneficiário que 
dolosamente tenha prestado informações falsas ou utilizado qualquer 
outro meio ilícito, a fim de indevidamente ingressar ou se manter como 
beneficiário do Programa de Auxílio à Primeira Infância.

§ 1º - O valor apurado para o ressarcimento previsto no caput 
deste artigo será atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao Consu-
midor Amplo - IPCA, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística - IBGE.

§ 2º - Apurado o valor a ser ressarcido, mediante processo ad-
ministrativo, e não tendo sido pago pelo beneficiário, ao débito serão 
aplicados os procedimentos de cobrança dos créditos do Município, na 
forma da legislação de regência.

Art.  13 – A Administração Pública poderá celebrar convênios 
com entidades  educacionais e profissionalizantes para programas de 
treinamento e qualificação profissional custeados ou subsidiados pelo 
município das mães ou responsáveis legais das crianças beneficiárias.

Art. 14 – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Venho perante vós propor o Pacto Pela Primeira Infância para 
o Município de São Luís.  Também  podendo  ser  chamado  de  PAPI,  
é  uma  política  pública  voltada  para  famílias  com crianças  de  0-6  
(zero  a  seis)  anos,  com  ações  que  assegurem  o  desenvolvimento  
integral  destas crianças, considerando o consenso científico de que a 
primeira infância é o período em que o cérebro se  desenvolve  mais  
rapidamente,  onde  se  estabelecem  vínculos  com  as  pessoas  da  
família  e  da comunidade  em  que  a  criança  está  inserida,  o  que  é  
determinante  para  o  desenvolvimento  das competências cognitivas, 
sociais, físicas e emocionais.

Serão  priorizadas  as  famílias  que  a)  se  encontrem  em  situa-
ção  de  vulnerabilidade  e risco; b) que sofram violações a seus direitos; 
c) que tenham crianças com deficiência.

Quanto  às  crianças,  serão  priorizadas  aquelas  que  estejam  
sofrendo  a)  violação  ou relativização  de  direitos;  b)  violência,  
castigos  físicos  e  humilhantes,  exploração  ou  em  situação degradan-
te; c) desnutrição ou obesidade infantil; d) abandono ou omissão que 
as privem dos estímulos essenciais ao desenvolvimento físico, social, 
emocional e cognitivo.

As  políticas  públicas  voltadas  à  infância  deverão  contemplar  
as  seguintes  ações multidisciplinares  nas  áreas  prioritárias,  substan-
ciadas  em  quatro  eixos  do  Pacto  Pela  Primeira Infância:

a) saúde materno-infantil – a orientação, o preparo e o amparo 
da gestante, bem como a orientação sobre crescimento e desenvolvi-
mento saudável do bebê e da criança pequena; a atenção humanizada à 
gravidez, ao parto e ao puerpério;

- a promoção da amamentação no local de trabalho, com base nas 
diretrizes de proteção da maternidade, da Organização Internacional do 
Trabalho;

- o acesso ao exame de diagnóstico precoce da gravidez, ao pré-
-natal, com profilaxia de prevenção de doenças e tratamento das doen-
ças diagnosticadas, ao atendimento que aborde a dimensão emocional  

da  gestante  e  sua  família,  visita  à  maternidade  de  referência  e  
apoio  a  grupos  de desenvolvimento da parentalidade;

-  prevenção,  detecção  precoce  e  tratamento  imediato  das  
doenças  prevalentes  na primeira infância; a ampliação dos exames 
de rotina da saúde bucal, ocular e auditiva, bem como a orientação  a  
respeito  das  doenças  mais  frequentes  na  infância,  garantindo  vaci-
nas  para  toda  a população  infantil,  conforme  as  recomendações  do  
Programa  Nacional  de  Imunização,  levando campanhas de vacina-
ção, acompanhamento nutricional, pediátrico e psicológico às escolas e 
creches municipais; a informatização do sistema de registro e cadastro 
da carteira de vacinação e unificação dos  serviços  de  saúde,  com  
acesso  aos  dados  por  todos  os  órgãos  municipais  que  promovam  
o atendimento  da  criança  na  primeira  infância  e  aos  familiares,  se  
solicitado;  e  a  orientação  aos familiares   sobre   o   exercício   da   pa-
rentalidade,   aleitamento   materno,   alimentação   complementarsau-
dável,  formação  do  vínculo  afetivo,  crescimento  e  desenvolvimento  
infantil  integral,  cuidados especiais  a  crianças  com  transtorno  global  
de  desenvolvimento,  prevenção  de  acidentes  e  educação sem uso de 
castigos físicos, nos termos das alterações introduzidas pela Lei Federal 
nº 13.010, de 26 de junho de 2014, nas Leis Federais nº 8.069, de 1990, 
e nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996.

b)  educação  infantil  –  a  universalização  da  educação  infantil  
para  as  crianças  de  4 (quatro)  e  5  (cinco)  anos;  o  atendimento  
total  na  creche  para  crianças  de  0  (zero)  a  3  (três)  anos segundo 
a demanda, priorizando as situações de pobreza e extrema pobreza, vul-
nerabilidade social e riscos ao desenvolvimento; a educação integral; 
ampliação da participação da família no planejamento e  nas  ações  
escolares;  a  qualidade  da  alimentação  escolar  e  sua  adequação  às  
necessidades  de desenvolvimento em cada fase da vida durante a pri-
meira infância; e a ampliação do acervo de livros infantis,  brinquedos  
e  outros  materiais  de  apoio  às  práticas  pedagógicas  nas  escolas  e  
creches municipais.

c)  assistência  social  à  família  e  à  criança  –  o  apoio  à  
formação,  fortalecimento  ou restauração do vínculo afetivo entre a 
criança, a família e a comunidade; a adoção de medidas sociais preven-
tivas e a ampliação dos programas de atendimento à criança na primeira 
infância em situações de vulnerabilidade e risco, com o Programa de 
Apoio à Primeira Infância - PAPI; e o estímulo à notificação de toda 
forma de violência contra a criança e a adoção de medidas educativas, 
visando ao respeito e ao cuidado integral na primeira infância.

d)  lazer  e  cultura  –  o  respeito  à  formação  cultural  da  
criança  relativamente  à identidade  cultural  e  regional  e  à  condição  
socioeconômica,  étnico-racial,  linguística  e  religiosa;  a participação  
das  crianças  em  manifestações  artísticas  e  culturais;  e  a  ampliação  
dos  espaços  e programas de lazer e recreação, prioritariamente nas 
áreas de maior vulnerabilidade social.

Diante  das  relevantes  razões  acima  expostas  e  a  extrema  im-
portância  que  a  primeira infância tem na formação de nossos cidadãos, 
do bem-estar da população, bem como na melhora de diversos indica-
dores sociais e alívios de despesas em outras áreas de políticas públicas 
como saúde e segurança pública, tenho plena confiança que os nobres 
pares atuarão pela aprovação desta importante proposição.

DR. YGLÉSIO

DEPUTADO ESTADUAL – PROS

INDICAÇÃO Nº 031 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu  
art. 152, requeiro   a   V.   Exa.   que,   após   ouvida   a   Mesa,   sejam   
encaminhados   ofícios   ao Excelentíssimo   Prefeito   de   São   Luís,   
Senhor   Eduardo   Braide,   bem   como   ao Secretário Municipal de 
Turismo - SETUR, Senhor Saulo Santos, solicitando reforçar ações de 
prevenção e combate ao coronavirus, especialmente na rede hoteleira 
da capital, tendo em vista o aumento de registros, no período de férias.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de janeiro 

de 2021. - 

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

INDICAÇÃO Nº 032 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do Mara-
nhão, Senhor Carlos Lula solicitando informar à população sobre o 
plano de vacinação do coronavirus para crianças e adolescentes, em es-
pecial, portadores de síndromes por trissomias e comorbidades graves. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 033 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Educação do Estado do Ma-
ranhão, Senhor Felipe Camarão solicitando adotar providência infor-
mativas e preventivas de combate ao coronavirus junto aos alunos da 
rede pública de ensino que se sujeitarão ao Exame Nacional de Ensino 
Médio – Enem marcado para o dia 17/1/2021.

Para o Maranhão foram impressos 236.797 exames indicando 
elevado números de estudantes inscritos para a prova presencial. Haja 
vista que é necessário evitar proliferação do vírus enquanto não ocorre 
a vacinação, oponho a presente. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 14 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 034 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitando-lhes 
que adotem providências, A FIM DE INSTALAR UM CENTRO DE 
REFERÊNCIA E TRATAMENTO DE QUEIMADOS NO MARA-
NHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibili-
dade de instalar um Centro de Referência para internação e tratamento 
de pacientes graves, com queimaduras complexas de segundo e tercei-
ro graus, e comorbidades importantes. O objetivo e que estes centros 
ofereçam tratamento multiprofissional, com dezenas de profissionais 
que prestam atendimento a esses pacientes. Além da assistência clínica, 
essas unidades de tratamento devem funcionar como centros fomenta-
dores de conhecimento, formadores de profissionais e divulgadores de 
dados sobre as queimaduras.

 Vale mencionar o artigo 196 da Constituição Federal de 
1988 que preceitua que “A saúde é direito de todos e dever do Estado, 
garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução 
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 

às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. 

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

Wellington do Curso

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 035 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Meio Ambiente do Estado do 
Maranhão, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim solicitando inten-
sificar fiscalização do transporte madeireiro, no estado, visando preve-
nir do desmatamento irregular e proteger o meio-ambiente, mantendo-o 
equilibrado, nos moldes do artigo 225 da Constituição Federal. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 036 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Superintendente do Hospital Universitário – HU-UFMA, 
Senhora, Joyce Santos Lages, solicitando em caráter de urgência, 
que sejam redobradas as medidas sanitárias no Hospital Universitário, 
especificamente, na ala que recebeu os pacientes do Amazonas infec-
tados pelo COVID-19, tendo em vista a situação calamitosa ocorrida 
naquele Estado. 

Inexistindo estudos aprofundados sobre o novo coronavirus, as-
sim como recente identificação de novas cepas no mundo, a medida é 
imperiosa para manutenção da saúde dos cidadãos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 037 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito do Município de São Luís, 
Senhor Eduardo Braide, ao Excelentíssimo Prefeito do Município 
de São José de Ribamar, Senhor Júlio César de Sousa Matos, ao 
Excelentíssimo Prefeito do Município de Raposa, Senhor Eudes da 
Silva Barros, e à Excelentíssima Prefeita do Município de Paço do 
Lumiar, Senhora Maria Paula Azevedo Desterro solicitando adotar 
políticas públicas em saúde animal. 
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O médico veterinário, o Sr. Renan Nascimento de Morais, infor-

ma aumento vertiginoso de casos de calazar, leishmaniose em caninos 
na grande ilha. Alerta, o profissional, para ocorrência de seis atendi-
mentos diários de animais infectados, enfatizando casos na Raposa. A 
doença pode acometer humanos, porquanto, se faz necessário controle 
do vetor. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de janei-
ro de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 038 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita do Município de Presidente Vargas, 
Sra. Fabiana Rodrigues Mendes, solicitando em caráter de urgência:

a) Informações acerca das providências administrativas 
atinentes ao concurso público realizado pela Prefeitura do Munícipio 
de Presidente Vargas, especialmente sobre a nomeação dos aprovados 
no certame;

Frise-se que este pedido resulta de apelos feitos pela categoria 
ao nosso gabinete, que busca o reconhecimento do valoroso esforço 
pessoal, bem como da expectativa de nomeação após aprovação no con-
curso. Em observância aos artigos 30, VII e 64, III da Constituição do 
Estado e ao entendimento jurisprudencial sobre a inconstitucionalidade 
de projetos de lei do Poder Legislativo que autorizem o Executivo a 
tomar determinadas providências que lhe são de competência privativa, 
a indicação torna-se o instrumento propositivo mais adequado.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 039 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao Se-
cretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a expansão das cadeiras 
de hemodiálise do Hospital Regional de Chapadinha – MA. 

O pedido acima, visa reforçar o cuidado e atendimento à popula-
ção em todo o estado, reforçando o suporte para o tratamento de pacien-
tes que sofrem com doença renal crônica e necessitam de assistência 
para realizar sessões de hemodiálise. 

Sabe-se que a hemodiálise é um procedimento imprescindível 
para manter a vida da pessoa que perdeu a sua função renal, sendo 
bastante invasivo no organismo do paciente, gerando inúmeros efeitos 
colaterais. 

O atendimento ao pedido irá descentralizar a rede de assistên-
cia especializada aos pacientes que necessitam do tratamento dialítico, 
levando o cuidado para mais perto de onde esses pacientes residem, 
reduzindo gastos e possibilitando melhores resultados ao tratamento.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 18 de janeiro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual – PP

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 040 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Secretário de Estado da Educação, o Sr. Felipe Camarão 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços 
de reforma da escola estadual U.I. Professor Machadinho, registrada 
no INEP sob o código 21008604 e localizada na Praça Nossa Senhora 
da Luz, bairro Centro, CEP: 65130-000, município de Paço do Lumiar/
MA.

A presente indicação legislativa justifica-se em razão da necessi-
dade de reforma e reaparelhamento da instituição de ensino, isto por-
que, segundo relatos dos alunos, a condição estrutural do prédio está 
com paredes rachadas ocasionando umidade no período chuvoso, além 
de também haver irregularidades na instalação elétrica.

Ademais, também informaram que os itens básicos como cadei-
ras, mesas e quadro escolar também estão em estado de conservação 
insatisfatório, o que dificulta o processo de ensino e aprendizagem de 
alunos e professores, conforme fotos em anexo.

Desta forma, solicitamos a inspeção e efetivação de melhorias 
para a escola estadual U.I. Professor Machadinho, no município de 
Paço do Lumiar/MA.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

 

INDICAÇÃO Nº 041 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua do Campo 
Novo, 13, Coqueiro – Estiva, São Luís - Maranhão / 65093-204, con-
forme fotos em anexo.

      
DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 042 / 2020

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Estrada Velha 
do Vinhais, Alto do Calhau, São Luís/MA, bem como a construção de 
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uma ponte para acesso à comunidade, conforme fotos em anexo. 

    
DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 043 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Travessa Bom 
Jardim, bairro Turu, CEP: 65068-470, São Luís/MA, via com aproxi-
madamente 01 km, incluindo as transversais, conforme fotos em anexo. 

A presente indicação justifica-se em razão da total ausência de 
pavimentação asfáltica na citada via, situação que se agrava no período 
chuvoso deixando a travessa totalmente intrafegável em razão da lama e 
resíduos sólidos acumulados, prejudicando o direito de ir vir dos mora-
dores (art. 5º, inciso XV, CRFB/1988) bem como colocando em risco a 
vida (art. 5º, caput, CRFB/1988) e a saúde (arts. 6º e 196, CRFB/1988) 
dos que ali residem.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 044 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de Santo Amaro, o Sr. Leandro Moura, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando a pavimentação asfáltica na Rua Travessa Parazinho, nº 07, Santo 
Amaro/MA.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 045 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 

Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e 
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na Rua Dezesseis, Vila 
Embratel, São Luís - Maranhão / 65081-351.

       
DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 046 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César 
de Souza Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Ma-
nutenção da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry, ao Diretor de Concessão da empresa BRK no Mara-
nhão, o Sr. José Mário Ribeiro e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando serviços de saneamento básico e infraestrutu-
ra, averiguação da rede de água e esgoto, pavimentação e asfaltamento 
da Vila São Luís, no bairro da Cidade Operária, nas proximidades do 
Socorrão 2.

A presente indicação visa a melhoria da qualidade de vida dos 
moradores locais. As atuais condições são péssimas: ruas sem pavimen-
tação, esgoto escorrendo pelas ruas a céu aberto, sem nenhum tipo de 
saneamento, água empoçada em frente à residência dos habitantes, pre-
judicando a saúde e o direito de ir e vir dos que ali residem.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 047 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr.  Júlio César de 
Souza Matos, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Ser-
viços Públicos e Urbanismo, o Sr. André Luis de Oliveira Cruz, ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, o Sr. 
Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solici-
tando a continuidade dos serviços de construção da ponte localizada na 
Avenida Maranhão, Vila São Luís, São José de Ribamar/MA.

   

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 048 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino, 
e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Senhor Jefferson 
Portela, solicitando especial atenção ao caso de exploração sexual de 
menor pela própria mãe, ocorrido na cidade de Pinheiro-MA. O caso 
amplamente noticiado pela imprensa aduz hipótese de práticas abusi-
vas em criança com dez anos de idade, verdadeira afronta a dignidade 
humana. 

Palácio Manuel Beckman da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, em 20 de janeiro de 2021. - DR. YGLÉSIO - Deputado 
Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 049 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando cumprir os requisitos para formalização de 
instrumento que permita ao município fiscalizar o trânsito local, consi-
derando os altos índices de infrações na cidade. 

 A saber que ausência de fiscalização adequada é per-
missivo para práticas de transgressões.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 050 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Dr. Flavio Dino, solicitando ao 
Secretário de Estado da Saúde, Dr. Carlos Lula, a implantação de um 
Policlínica, na cidade de Chapadinha - MA.

É de notória importância a implantação de uma Policlínica, que 
visa prestar serviços de média complexidade na rede de saúde da região, 
ampliando o acesso ambulatorial às especialidades médicas e realização 
de exames. Trata-se de um complexo de saúde que prezará pelo bem 
estar e qualidade de vida da população, em especial, a região do Baixo 
Parnaíba. 

A expansão de rede de policlínicas no Maranhão, irá ampliar o 
acesso a consultas e exames especializados, gerando benefícios essen-
ciais à população. O pedido tem o objetivo de reduzir o tempo de espera 
entre marcação e atendimento, destacando um passo importante na as-
sistência à saúde da região.

Vale ressaltar o diferencial que os serviços oferecidos pela Po-
liclínica tem feito na vida de todos aqueles que o utilizam, garantindo 
maior resolutividade nas consultas de Atenção Básica, ampliando ainda 
a oferta de exames de apoio diagnóstico.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 18 de janeiro de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - De-
putada Estadual - PP

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

INDICAÇÃO Nº 051 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Maranhão, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário 
de Estado da Saúde, Dr. CARLOS EDUARDO LULA, solicitan-
do-lhes que adotem providências, A FIM DE RESTABELECER O 
FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO MICOFENOLATO DE 
SÓDIO, NA FEME (FARMÁCIA ESTADUAL DE MEDICAMEN-
TOS ESPECIALIZADOS), EM SÃO LUIS NO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de restabelecer o fornecimento dos medicamentos Micofenolato 
de Sódio, que é suma importância ao tratamento é um fármaco indi-
cado, para a profilaxia da rejeição aguda de transplante em pacientes 
submetidos a transplante renal alogênico.

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

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 21 de janeiro de 2021. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 052 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Flávio Dino e 
ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Servi-
ços Públicos, o Sr. Lawrence Melo Pereira, solicitando estudo técnico 
sobre a possibilidade de implantação de uma nova linha de ônibus para 
o bairro da Maiobinha e/ou ampliação das rotas das linhas A664 – Jota 
Lima e A665 – Vila Kiola, todas pertencentes ao sistema de transporte 
público semiurbano do Maranhão.

A própria comunidade, via ofício, sugeriu a implantação da linha 
de ônibus com a seguinte sugestão de rota: Rota: Viva da Maiobinha 
> Condomínio Parque Sol > Avenida Oste Externa > Rua Santa Ma-
ria > Avenida Maranguape > Condomínio Bela Cintra > Condomínio 
Veneza > Rua da Granja > Condomínio Porto das Dunas > Estrada de 
Ribamar > Shopping Pátio Norte> Avenida Cel. Gourlart > Rua Ita-
pecuru > Estrada de Ribamar > Avenida Jerônimo de Albuquerque > 
Terminal Cohab.

A outra possibilidade sugerida foi a ampliação das rotas das li-
nhas A664 – Jota Lima e A665 – Vila Kiola, com inclusão de três hi-
póteses de trajeto: 1 – Seguindo pela Rua Santa Maria até a Avenida 
Tancredo Neves, encerrando no ponto final da linha; 2 – Seguindo pela 
Rua São Raimundo, passando pelo Viva da Maiobinha até a Avenida 
Tancredo Neves e encerrando no ponto final da linha; ou 3 – Descendo 
a Rua Santa Maria, seguindo a Avenida Oeste, passando pelo condomí-
nio Parque do Sol, indo até a Avenida 203 e encerrando no ponto final 
da linha.

De acordo com os moradores, a implantação da linha ou amplia-
ção das já existentes beneficiaria inúmeros moradores dos condomínios 
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residenciais, bem como toda a comunidade da Maiobinha.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 053 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Cláudio Ri-
beiro, solicitando estudo técnico sobre a possibilidade de implantação 
de uma linha de ônibus que trafegue pelas vias do bairro Cohafuma.

A presente indicação justifica-se em razão da comunidade não ter 
qualquer linha de transporte público coletivo trafegando pelas vias do 
bairro, tendo como paradas de ônibus apenas as existentes na Avenida 
Jerônimo de Albuquerque. Situação esta que, segundo os moradores, 
ocasiona insegurança e maiores índices de assalto.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 054 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sanea-
mento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e ao 
Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de es-
gotamento sanitário, pavimentação asfáltica e construção de uma ponte 
na Rua Dez, Vila Mauro Fecury II, São Luís - Maranhão / 65082-477.

A presente indicação justifica-se em razão da ausência de pavi-
mentação asfáltica, bem como pela existência de uma “vala” que im-
possibilita o tráfego de veículos e pedestres na via. Como forma pa-
liativa, os moradores improvisaram uma ponte de madeira, mas que 
não oferece qualquer segurança, sobretudo no atual período chuvoso 
da capital.

Ademais, além dos problemas já relatados, a rua também não 
possui esgotamento sanitário adequado, colocando em risco a vida, saú-
de e segurança dos moradores.

DUARTE JÚNIOR

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 055 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Presidente da Companhia de Sa-
neamento Ambiental do Maranhão, o Sr. André dos Santos Paula e 
ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de 
esgotamento sanitário e pavimentação asfáltica na Rua Santo Antônio, 
Jardim São Cristóvão I, São Luís – Maranhão.

       
DUARTE JÚNIOR
Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 056 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flá-
vio Dino, e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, Senhor Márcio Jerry, com vista a incluir nos programas de 
governo ações capazes de evitar riscos de desmoronamento em áreas da 
grande ilha, tendo em vista a proximidade do período chuvoso. A des-
peito, cite-se situação constatada na Vila Embratel, especificamente na 
2ª Travessa do Residencial Piancó em São Luís cuja encosta apresenta 
alto risco de desabar. A atuação do Governo do Estado é imprescindível 
nesses casos.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 057 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Flávio 
Dino,  e a Agência Executiva Metropolitana – AGEM,  Senhor Lívio 
Jonas Mendonça Corrêa solicitando a adoção de medidas para agilizar 
a conclusão das obras realizadas na Avenida Jerônimo de Albuquerque 
que atingiu a terceira etapa na primeira quinzena de dezembro de 2020.

O trânsito no local sempre apresentou alto fluxo. O início do ano 
letivo irá impactar nos engarrafamentos que já são caóticos. Indubitável 
que agilizar conclusão da obra trará benefícios à população ludovicen-
se, razão pela qual apresento a indicação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de janeiro 
de 2021. - 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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INDICAÇÃO Nº 058 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor 
Francisco de Assis Andrade Ramos, e ao Secretário Municipal de 
Infraestrutura, Senhor Zigomar Filho solicitando a inserção da rua 
General Vitorino, mais conhecida como Rua do Campo no Bairro Vila 
Fiquene em Imperatriz, no plano de pavimentação de rua e avenidas, 
em caráter de urgência.

O asfalto cedeu de forma que praticamente inexiste pavimenta-
ção. Grandes crateras se formaram empoçando água no local. As medi-
das são imprescindíveis para promoção da saúde, uma vez que água pa-
rada é criadouro de mosquitos aedes aegypti, transmissores da dengue. 
O período chuvoso se anuncia de forma que o perigo de proliferação 
da doença é iminente.  No mais, a integridade asfáltica é meio digno 
de tráfico. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 059 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos alertando para necessidade de evitar reu-
niões e aglomerações privada no âmbito do município, tendo em vista o 
aumento no registro de casos da COVID-19.

Louvável a iniciativa de manter no calendário municipal o feria-
do de carnaval, abstendo-se de promover festejos públicos. No entanto, 
é mister regulamentar a promoção de reuniões e aglomerações privadas 
até vacinação em massa único meio para atingir imunidade de rebanho.  

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 21 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 060 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão, Senhor André dos Santos Paula, solicitando a resolução 
de demandas relativas ao esgoto na rua João Vital, no centro histórico 
de São Luís. 

O centro histórico é cartão postal da cidade, permitir bueiros 
abertos e esgotos estourados causa péssima impressão aos turistas. A 
situação ora em destaque perpetua há meses, gerando riscos de aciden-
tes no local. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 061 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental do 
Maranhão, Senhor André dos Santos Paula, solicitando concluir em 
caráter definitivo obras na Estrada do Rio Pimenta, no trecho que inter-
liga a avenida Luís Eduardo Magalhães aos bairros do Vinhais, Altos 
do Calhau, Vila Conceição, Parque Shalom, Planalto Vinhais, Parque 
Athenas, Calhau, dentre outros. 

Reiteradamente essa Companhia causa danos ao asfaltamento e, 
por conseguinte, interrupção no tráfego, causando diversos transtornos, 
inclusive de interdição de determinados trechos, impedindo o tráfego 
de motoristas e pedestres. No mais, seja providenciado recapeamento 
da estrada, bem como abstenha-se de efetuar futuras avarias asfálticas 
no local.   

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 22 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

 

INDICAÇÃO Nº 062 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura do Es-
tado, Clayton Noleto; e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Es-
porte e Lazer do Estado, Rogério Cafeteira, solicitando a conclusão 
da reforma do Estádio Municipal da Cidade de Itapecuru-Mirim.

A conclusão da reforma do Estádio Municipal de Itapecuru-Mi-
rim encontra-se estagnada, sem prazo de entrega da mesma. A entrega 
e conclusão desta obra é de suma importância para cidade de Itapecuru, 
que tanto se espera e almeja para esta conclusão.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 063 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino; 
e ao Excelentíssimo Senhor, Secretário de Infraestrutura, Clayton 
Noleto, solicitando apoio para reforma do Mercado Municipal de 
Itapecuru-Mirim.

 O prédio que está localizado o mercado municipal da cidade de 
Itapecuru-Mirim, onde tem um histórico de mais de 100 anos, e precisa 
ser revitalizado.

 Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 064 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; ao Secretário de 
Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a implantação do 
Farol do Saber, na cidade de Itapecuru- Mirim.

O atendimento da devida solicitação tem como objetivo incen-
tivar os estudos dos jovens da cidade Itapecuru-Mirim, possibilitando 
o desenvolvimento de trabalhos escolares da rede de ensino da cidade, 
além interagir diversos públicos.

 Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 065 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamen-
to, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário 
de Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a reforma da 
Quadra Poliesportiva César Costa, localizada no bairro da Aviação 
na cidade de Itapecuru-Mirim.

A devida solicitação da reforma da quadra poliesportiva trará a 
possibilidade de adequar o lazer dos jovens, gerando uma grande inte-
gração da sociedade e possibilitando a realização de campeonatos esco-
lares, dentre outros eventos.

 Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 066 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois de 
ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Go-
vernador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Secretá-
rio de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando que seja realizado um 
“Mutirão de Cirurgia” na cidade de Itapecuru – Mirim.

O atendimento da solicitação irá atender toda a região do muni-
cípio de Itapecuru-Mirim, com expectativa de desafogar a grande de-
manda de solicitações cirúrgicas daquela Região, que devido a pande-
mia do Covid-19, houve um grande acúmulo de cirurgias. Podendo ser 
cirurgias Oftalmológicas, glaucoma, catarata, hérnia, dentre outras que 
podem estar de acordo as possibilidades a serem realizadas na unidade 
de saúde ou que atendam as necessidades da população Regional.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wendell 
lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 067 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário de 
Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a reforma do Cen-
tro de Ensino Newton Neves Anexo III, localizada no Povoado Leite 
em Itapecuru-Mirim.

Tendo em vista que a atual escola não possui as condições ade-
quadas para o funcionamento e desempenho dos alunos, no qual a co-
munidade tem encontrado dificuldades para ter o acesso básico e funda-
mental à educação. Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas 
excelências no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 068 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário de 
Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto, solicitando a conclusão 
da reforma da Rodoviária Municipal da cidade de Itapecuru-Mi-
rim, localizada no Entroncamento.

A conclusão da Rodoviária é de suma importância para a popu-
lação da cidade de Itapecuru-Mirim e das cidades que abrangem aquela 
região.  A grande facilidade de mobilidade urbana e a segurança que 
trará a conclusão da rodoviária é de grande importância para cidade. 
Hoje a obra encontra-se abandonada e sem expectativa de conclusão.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pelito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 069 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamen-
to, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário 
de Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a reforma da 
Escola Coronel José Firmino Gomes, localizada no Povoado Leite 
(município de Itapecuru-Mirim).

Tendo em vista que a atual escola se encontra em situações pre-
cárias. Esta Indicação é de suma importância, visto que a situação em 
que se encontra a referida escola está comprometendo o desempenho 
dos alunos que nela estudam.

Mediante o exposto, a comunidade tem encontrado dificuldades 
para ter o acesso básico e fundamental à educação. Nestes termos, soli-
citamos o atendimento ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 22 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 070 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Infraestrutura do Estado 
do Maranhão, Senhor Clayton Noleto Silva, solicitando promoção 
de políticas públicas eficientes e contínuas de pavimentação das estra-
das intermunicipais do Estado com vistas a manutenção asfáltica, e im-
plantação de sinalização adequada, considerando os vários trechos em 
péssimo estado de conservação associada a inexistência de sinalização 
em vários pontos, a inclusão da MA-026 no cronograma de asfalta-
mento do Governo do Estado do Maranhão, para o exercício 2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 071 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando adotar medidas para evitar descontinuidades 
no serviço de iluminação pública das ruas e avenidas da cidade, consi-
derando os altos índices de criminalidade e violência noticiados. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 26 de janeiro 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 072 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Braide, e ao Secretário Municipal de Trânsito e Transporte de São 
Luís - SMTT, Senhor Cláudio Ribeiro, solicitando a adoção de medi-
das eficazes no combate ao novo coronavirus em veículos de transpor-
tes coletivos, tendo em vista os aglomerados formados, especialmente, 
nos horários de pico. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 073 / 2021

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, no sentido de que adote provi-
dências administrativas para obter de todos os Municípios do estado, 

consistente em informarem diariamente, até às 22hs para a Secretaria 
de Estado de Saúde, a Lista de Vacinados do Covid-19 nessa primeira 
etapa, especialmente a lisura no atendimento aos Grupos Prioritários 
elegíveis para a vacinação, ocorridas até as 19hs do dia respectivo, com 
identificação de Nome da Pessoa, Cadastro de Pessoa Física (CPF), Lo-
cal onde foi feita a imunização, Função Exercida e Local onde a exerce 
se estes forem servidores públicos, sendo absolutamente fundamental 
ter informação sobre a população referida, nos termos do PLANO ES-
TADUAL DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19.

A presente Proposição objetiva por parte do Governo estadual um 
controle rigoroso desta Lista de pessoas vacinadas em cada Município 
do estado, sendo essencial exigir das Municipalidades a prestação de 
informações diárias acerca dos beneficiados com a aplicação das vaci-
nas contra o Covid-19, prevenindo com isso a ocorrência da imunização 
de pessoas que não integram o grupo prioritário, em claro desvio ao 
previsto pelo Ministério da Saúde no Plano Nacional de Imunização 
bem como ao Plano Estadual. Caso ocorra tal fato, isso configura uma 
situação repugnante, contrariando gravemente os princípios da impes-
soalidade e da eficiência, estabelecidos no art. 37, caput, da CF.

Convém mencionar a lacuna quanto a esta necessidade de pu-
blicação da Lista de Vacinados no PLANO ESTADUAL DE VACI-
NAÇÃO CONTRA A COVID-19, prevendo neste aspecto “promover 
uma ação de incentivo à vacinação, bem como apresentar com clareza 
esclarecimentos sobre os grupos prioritários, períodos de vacinação, 
locais de imunização, informações quanto à segurança e eficácia da 
vacina” sem mencionar um controle como aqui pretendido nesta Pro-
posição.

No Brasil, a autorização para uso emergencial de vacina pela 
Anvisa somente se deu no último dia 17/01/2021, relativamente à Co-
ronaVac, desenvolvida pelo laboratório da Sinovac em parceria com o 
Instituto Butantã, e à vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, 
em parceria com a farmacêutica AstraZeneca, que será produzida, no 
Brasil, pela Fundação Oswaldo Cruz – Fiocruz.

Mesmo assim, não existem disponíveis e autorizadas doses das 
vacinas suficientes para todos (as) em razão da necessidade de aplica-
ção de duas doses por pessoa, para obtenção da sua eficácia, gerando 
uma forte disputa para obtenção do imunizante.

Esta Casa Legislativa tem uma grande responsabilidade com a 
população do Estado neste momento crítico, e uma das formas de cola-
borar com tais objetivos é a garantia da lisura e transparência da Vaci-
nação nos termos aqui expostos.

Sustentado nestas argumentações é que apresento o presente ex-
pediente indicatório na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão acolha a proposta, encontrando o melhor mecanismo de sua 
implantação junto a todos os Municípios, solicitando primeiramente 
boa acolhida e o amplo apoio dos (as) dignos (as) Membros desta Casa 
Legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 25 de Janeiro de 2021. - 
É de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 074 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 
de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Associação de Proteção e Assistência aos Condenados 
– APAC da cidade de Itapecuru-Mirim.

A possiblidade de inserir os internos da APAC na fábrica, obje-
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tiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos os 
atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a diminui-
ção de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 25 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 075 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio 
Dino; ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de Administra-
ção Penitenciária, Senhor Murilo Andrade, solicitando uma Fábrica 
de blocos Sextavados em concreto, blocos Ecológicos, e de bloque-
tes, na sede da Unidade Prisional – UPR da cidade de Itapecuru-Mirim.

A possiblidade de inserir os internos da penitenciária na fábrica, 
objetiva a demonstrar capacidade dos envolvidos. Beneficiando todos 
os atores envolvidos no processo de ressocialização e gerando a dimi-
nuição de pena.

Nestes termos, solicitamos a sensibilidade de vossas excelências 
no atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 25 DE JANEIRO DE 2021. - wen-
dell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 076 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PRESIDENTE DO BANCO DO BRASIL, SE-
NHOR ANDRÉ BRANDÃO, SOLICITANDO A MANUTENÇÃO 
DAS AGÊNCIAS BANCÁRIAS LOCALIZADAS NO REVIVER/
CENTRO EM SÃO LUÍS/MA, DA AGÊNCIA DO BAIRRO DO 
COHATRAC, EM SÃO LUÍS-MA, DA AGÊNCIA DE TEIXEIRA 
MENDES EM BACABAL – MA, DA AGÊNCIA DA PRAÇA DA 
CULTURA EM IMPERATRIZ-MA E DA AGÊNCIA DE VOLTA 
REDONDA EM CAXIAS-MA. 

Pelo presente solicito a vossa senhoria que tome providências no 
sentido de manter as referidas agências bancárias no Estado do Mara-
nhão, tendo em vista o atendimento bancário que já é precário no Esta-
do e o fechamento de tais agências irá contribuir para uma significativa 
piora no atendimento à população que utiliza os serviços bancários. 

A presente demanda tem como objetivo contribuir para a me-
lhoria da prestação do serviço bancário no Estado do Maranhão com 
a manutenção das agências bancárias que podem ser desativadas após 
aprovação de um conjunto de medidas que diminuem a estrutura or-
ganizacional do Banco do Brasil, instituição financeira mais utilizada 
pela população maranhense. Diante disso, ratificamos a importância da 
manutenção das agências citadas e da necessidade de abertura de novas 
agências físicas, com a contratação de mais bancários, possibilitando 
aos clientes um atendimento de qualidade e, sobretudo, amplo acesso 

aos serviços bancários.

Ante o exposto, justifica-se assim a presente demanda.

Wellington do Curso 

Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 077 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO GOVERNADOR, 
SENHOR FLÁVIO DINO e ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, SENHOR JEFFERSON PORTELA, 
solicitando, em caráter de urgência, QUE SEJA EFETUADA A MU-
DANÇA DE PRÉDIO OU REFORMA E AMPLIAÇÃO DA DELE-
GACIA DE POLÍCIA DO MUNICÍPIO DE RAPOSA/MA. 

Pelo presente solicito a vossa excelência que seja efetuada a mu-
dança de prédio ou reforma e ampliação da Delegacia de Polícia do Mu-
nicípio de Raposa/MA, tendo em vista a necessidade de espaço físico 
adequado para atuação da polícia judiciária na cidade. 

A presente demanda tem como objetivo contribuir para a melho-
ria das condições de trabalho dos profissionais e, a partir disso, forta-
lecer a segurança pública para os moradores do município de Raposa. 
Dessa forma, é necessário que haja um espaço adequado para dar pros-
seguimento ao trabalho de investigação policial e apurações de infra-
ções penais, ao mesmo tempo em que se garante o bem-estar dos profis-
sionais da segurança pública e da população que necessita dos serviços 
prestados pela delegacia de polícia. 

Ante o exposto, justifica-se assim a presente demanda.

Plenário Nagib Haickel, 26 de janeiro de 2021. - Wellington do 
Curso - Deputado Estadual

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

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 100/2021, de 29 de janeiro de 2021, tornando sem efeito a 
nomeação de DOMINGOS DE JESUS COSTA, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete, constante da Resolu-
ção Administrativa nº 093/2021, publicada no Diário da ALEMA nº 004 
de 11 de janeiro do ano em curso.

Nº 101/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando ANANDA 
FONTINELE GODOI COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
devendo ser considerada a partir do dia 01 de janeiro do ano em curso.

Nº 102/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando BRUNO 
GABRIEL RODRIGUES ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 103/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando MARIA 
RAIMUNDA VIEIRA RODRIGUES, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.
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Nº 104/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solicita-

ção do Líder do Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado ADRIANO, 
exonerando EDUARDO MATOS DE SOUSA, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 105/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solicita-
ção do Líder do Bloco Parlamentar de Oposição, Deputado ADRIANO, 
nomeando PEDRO FERREIRA RIBEIRO FILHO, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 106/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ANA KA-
ROLINA SOUZA SOEIRO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 107/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando FABIANE 
VERAS MONTEIRO E MONTEIRO, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 108/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando WILLAYAN-
NE DA SILVA SOUZA, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 109/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando ELSON 
NEDSON COSTA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 110/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando MARCOS 
AURELIO DE CARVALHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 111/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando VENANCIO 
CASTRO FRAZÃO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de    Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 112/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solici-
tação da Deputada  CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), exonerando 
KAIQUE LEITE LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 113/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solici-
tação da Deputada  CLEIDE COUTINHO (2º Secretário), nomeando 
ANTONIO REINALDO DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 114/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando GUILHER-
ME RODRIGUES DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 115/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando MARLY RO-
DRIGUES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 116/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando LUIS MI-
CHAEL DE MATOS OLIVEIRA do Cargo em Comissão Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial e JOÃO PINTO NETO do 
Cargo em Comissão Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 117/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando JOÃO PIN-
TO NETO para o Cargo em Comissão Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial e LUIS MICHAEL DE MATOS OLIVEIRA 
para o Cargo em Comissão Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete do 

Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 118/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando VITORIA 
MILHOMEM MELO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 119/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando MARIA 
JOANA SERRAO PEREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 120/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando EDMIL-
SON SANTOS TAVARES JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 121/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando MAYARA 
DE SENA LOPES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 122/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ITAAN 
COSTA LEITE, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor 
Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 123/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando GIOVANNA 
ROBERTA RIBEIRO BRUCE, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 124/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando STEVAM 
GREGORY ROCHA POLLON, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 125/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando JAKELLY-
NE SILVA DOS SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 
de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 126/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solici-
tação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado 
MARCO AURELIO, exonerando WANIELLE SERRÃO VALE, do 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em 
curso.

Nº 127/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a solici-
tação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputa-
do MARCO AURELIO, exonerando ROMARIO RICARDO REIS 
SOARES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Par-
lamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de feve-
reiro do ano em curso.

Nº 128/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando ROMARIO 
RICARDO REIS SOARES, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 129/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a soli-
citação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Depu-
tado MARCO AURELIO, nomeando ANA CAROLINA MENDES 
E SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 130/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a so-
licitação do Líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, De-
putado MARCO AURELIO, nomeando ANA YASMIN OLIVEIRA 
ANCELES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor 
Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
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fevereiro do ano em curso.

Nº 131/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando WANIEL-
LE SERRÃO VALE, para o Cargo em  Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 132/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando HIGO 
JOSE FERREIRA DO NASCIMENTO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 133/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando LUCAS AN-
TONIO DELGADO PINTO DE ALMEIDA, para o Cargo em  Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 134/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando IGOR RI-
BEIRO MORAES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de As-
sessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 135/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando GILKA 
LIMA ALVES, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-2 de As-
sessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 136/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando DENISE 
RIBEIRO GASPARINHO DUAILIBE COSTA, do Cargo em Co-
missão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 137/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando RAIMUN-
DO BARBOSA DE AQUINO,  MARIA EDINEIDE JORGE DA 
SILVA  e VERA LOURDES RAPOSO SEBA do Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e JOSE AN-
TONIO SILVA BASTOS do Cargo em Comissão, Símbolo DAI-4 de 
Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 138/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando ROBERTO 
BEZERRA DE ARAUJO ALVES, ANTONIO HILDELBRANDO 
SILVA CAVALCANTE e WALDICLEIA LOPES SILVA para o Car-
go em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial e 
ALANA BEATRIZ SERRA ROCHA para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 139/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ANA CA-
ROLINA JORDÃO DA SILVA BARROS, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 140/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando PEDRO 
IGOR RIBEIRO MORAES DE ALMEIDA, para  o Cargo em Co-
missão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 141/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando JUCISLEI 
DE OLIVEIRA SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 142/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando JESSICA 
CRISTINA JANSEN LIMA, para  o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 144/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando WENDELL 
ROBERTO RIBEIRO COSTA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 145/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ANDER-

SON CUNHA DUARTE, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 146/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando JOÃO BA-
TISTA ARAÚJO SOARES NETO,   para o Cargo em  Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 147/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando MARCIO 
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FILHO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 148/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando TEREZA 
CRISTINA RAYOL ABREU,  para  o Cargo em  Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 149/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando HERLON 
COSTA LIMA JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 01 fevereiro do ano em curso.

Nº 150/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando MARCUS 
VINICIUS VALE LIMA, para o Cargo em  Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 151/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando GABRIEL 
DE MATOS SANCHES LAMAR, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DGA  de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 152/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando CONSTAN-
CIA CASTRO DA SILVA, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DGA 
de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 153/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ALTEMIR 
DUTRA COELHO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3  de Se-
cretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
de fevereiro do ano em curso.

Nº 154/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando DARLANE 
DE CASTRO BRITO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de 
Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 155/2021, de 29 de janeiro de 2021, exonerando ELIENE 
DE SAMPAIO GOMES COSTA, MARIA DO SOCORRO BATIS-
TA DE SOUZA, SIMÃO CIRINEU CUTRIM NETO e PAULO 
JOSÉ DE SOUSA SOARES do Cargo em Comissão, Símbolo Isola-
do de Técnico Parlamentar Especial e RAYRA GABRIELA SOUSA 
SOARES do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial 
Legislativo do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fe-
vereiro do ano em curso.

Nº 156/2021, de 29 de janeiro de 2021, nomeando ALTEMIR 
DUTRA COELHO, RAYRA GABRIELA SOUSA SOARES, MA-
RIA ALVES COSTA LEMOS  e DENISE CASTELO BRANCO 
BEZERRA,  para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico 
Parlamentar Especial e JHONATA DE SOUSA MONTEIRO para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo 
do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano 
em curso.

Nº 159/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a Indica-
ção do Líder do Bloco Parlamentar Democrático Deputado VINICIUS 
LOURO, exonerando EDNAELMA COSTA PEREIRA, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro 
de Pessoal deste  Poder, a partir de 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 160/2021, de 29 de janeiro de 2021 e tendo em vista a Indica-
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ção do Líder do Bloco Parlamentar Democrático Deputado VINICIUS 
LOURO, nomeando AILTON VIANA PEREIRA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de 
Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 161/2021, de 01 de fevereiro de 2021 e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 0279/2021 – AL, exonerando a pedido, JOSE 
ANTONIO BARROS HELUY, do Cargo em Comissão Símbolo Iso-
lado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 162/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando SUZIA-
NE MUNIZ MENDES, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de 
Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 1º fevereiro do ano em curso.

Nº 163/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando ELBAR-
BARA DE LIMA BARBOSA DA SILVA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 164/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando ELBAR-
BARA DE LIMA BARBOSA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em curso.

Nº 165/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando IBRAHIM 
FIQUENE FILHO, do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Téc-
nico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º fevereiro do ano em curso.

Nº 166/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando LUCIA-
NA RIBEIRO DE MESQUITA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 167/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando ANA CE-
LIA SOUSA SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de 
Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 168/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando CHAR-
LES ENOQUE CONSTANTINO SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 169/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando JEISAEL 
DE JESUS PACHECO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 
de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 170/2021, de 01 de fevereiro de 2021, exonerando CLICIA 
REGINA VIANA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 
1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 171/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando JOSÉ DE 
RIBAMAR VIANA, para  o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de 
Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a par-
tir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 174/2021, de 01 de fevereiro de 2021, tendo em vista a solici-
tação do Líder do Governo, Deputado RAFAEL LEITOA, exonerando 
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS NETO e RAFAELA MONTEI-
RO SANTANA, do cargo em comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor  
Parlamentar , do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 175/2021, de 01 de fevereiro de 2021, tendo em vista a solici-
tação do Líder do Governo, Deputado RAFAEL LEITOA, nomeando 
CATARINA RODRIGUES DE FLORES e ALEXANDRE HEN-
RIQUE PEREIRA, para o cargo em comissão, Símbolo DANS-1 de 
Assessor  Parlamentar , do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 176/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando CLAUDIO 
HENRIQUE SOUSA SERRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 177/2021, de 01 de fevereiro de 2021, nomeando FRANCIS-
CO DE SOUZA PLACIDO NETO, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de janeiro do ano em curso.

APOSTILA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 30/2020-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA IMUNE INSETO (L. APARECIDO 
BONIFÁCIO-ME), firmam entre si o primeiro apostilamento ao referido 
contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000058 
de 25/01/2021, no valor de R$ 27.359,01 (vinte e sete mil, trezentos e 
cinquenta e nove reais e um centavo) para fazer face às despesas ine-
rentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Nature-
za de Despesas: 33.90.39.99 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 
Jurídica; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de 
recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: 
Objeto: Serviço de sanitização e controle integrado de pragas e vetores. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 0047/2021. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 03 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo

Procurador – Geral

APOSTILA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 003/2020-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e FLORART PAISAGISMO LTDA., firmam entre 
si o segundo apostilamento ao referido contrato. OBJETO: Emissão da 
Nota de Empenho n.º 2021NE000025, de 22/01/2021, no valor de R$ 
77.676,82 (setenta e sete mil, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e 
dois centavos) para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, du-
rante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Ge-
ral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.99 
– Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 Recur-
sos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Serviços de jardinagem 
e paisagismo. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 
e Processo Administrativo n.º 0071/2021. DATA DA ASSINATURA: 
29/01/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto 
– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São 
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Luís–MA, 03 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procu-
rador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo

Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 13/2019-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA UNIHOSP SERVIÇOS DE SAÚDE 
EIRELI, firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido contra-
to. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000028 de 
22/01/2021, no valor de R$ 366.300,00 (trezentos e sessenta e seis mil e 
trezentos reais) para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, du-
rante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Ge-
ral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 302 – Assistência Hospitalar 
e Ambulatorial; Programa: 0411 – Apoio Administrativo; Natureza de 
Despesas: 33.90.39.50 – Serviços Médicos Hospitalares Odontológicos 
e Laboratoriais. Ação: 4931 – Assistência Suplementar de Saúde - ALE-
MA; Subação: 000006 – Assistência Suplementar de Saúde no Estado 
do Maranhão (ASSISTSAUDE); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 Re-
cursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: Despesas com plano 
de saúde de servidores deste Poder. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0033/2021. DATA 
DA ASSINATURA: 27/01/2021. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–Ma, 03 de fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo

Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO CONTRATO 
N.º 11/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA-
RANHÃO e EMPRESA TECHNOCOPY EQUIPAMENTOS, SUPRI-
MENTOS E SERVIÇOS LTDA., firmam entre si o sétimo apostilamen-
to ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 
2021NE000051, de 25/01/2021, no valor de R$ 61.911,50 (sessenta e 
um mil, novecentos e onze reais e cinquenta centavos) para fazer face 
às despesas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legisla-
tiva; Natureza de Despesas: 33.90.40.16 – Outsourcing de Impressão; 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atuação Legis-
lativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA); Fonte de recursos: 
0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: 
Serviço de locação de equipamentos de reprografia para a ALEMA. 
Informações complementares: saldo residual do contrato. BASE LE-
GAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Adminis-
trativo n.º 0043/2021. DATA DA ASSINATURA: 29/01/2021. AS-
SINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 03 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo

Procurador – Geral

APOSTILA

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO TERCEIRO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO N.º 030/2017-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIR-
TUAL) ME, firmam entre si o terceiro apostilamento ao referido con-
trato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2021NE000052, 
de 25/01/2021, no valor de R$ 90.726,17 (noventa mil, setecentos e 
vinte e nove reais e dezessete centavos) para fazer face às despesas 
inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legisla-
tiva; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Sub-
função: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; 
Natureza de Despesas: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos Profissionais 
de TIC PJ; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA); Fonte de 
recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: 
Objeto: desenvolvimento e criação de novos layouts; Instrumento Le-
gal: 4º TA Contrato n.º 30/2018; Vigência: 06/12/2020 a 05/12/2021; 
Valor do Contrato: R$ 97.500,00; Gestor: Jéssica Barros de Oliveira; 
Informações complementares: saldo residual ao 4º TA CT 30/2018. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Ad-
ministrativo n.º 0054/2021. DATA DA ASSINATURA: 28/01/2021. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 03 de 
fevereiro de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral




