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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 03 / 02 / 2022 – 5ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........08 MINUTOS 
2. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE..........08 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.............11 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
5. PSDB .............................................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 03/02/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 001/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO OTHELINO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A APRESEN-
TAÇÃO DO PASSAPORTE DA VACINA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 003/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, INSTITUI O DIA ESTADUAL DO EN-
GENHEIRO AMBIENTAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 004/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 
CORTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE 
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS VE-
TERINÁRIOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 005/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ARTIGO 210 DA LEI 6.107 
DE 1994 PARA ACRESCER O INCISO XXII NOS SEGUINTES 
TERMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 006/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE BOM JESUS DAS SELVAS, NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 007/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE E 
PRIORIDADE NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 008/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS PARA 
A ADOÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PELAS INSTITUIÇÕES 
DA REDE PRIVADA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 010/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DETERMINA A HIGIENIZAÇÃO DOS 
CARRINHOS, CESTAS E UTENSÍLIOS DE MERCADOS, DISPO-
NIBILIZADOS AO CONSUMIDOR, NA FORMA QUE MENCIO-
NA.

PROJETO DE LEI Nº 011/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
DO DIABETES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICU-
LADOS NAS ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE 
ENSINO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 012/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PROJETO ESCOLA AMI-
GA DOS ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 013/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GUIA 
DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À SAÚDE DO 
HOMEM E DA MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 014/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO 
DOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM FIBRO-
MIALGIA NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 015/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MARA-
NHÃO NOTIFICAREM O PAI, A MÃE OU OS RESPONSÁVEIS 
LEGAIS DOS ALUNOS, NOS TERMOS QUE INDICA.

PROJETO DE LEI Nº 016/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO À REMO-
ÇÃO DE SERVIDORAS PÚBLICOS ESTADUAIS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL, FAMILIAR OU DOMÉSTICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM 
FOGOS DE ARTIFÍCIOS E/OU EXPLOSIVOS COM POTÊNCIA 
SIMILAR REALIZAREM A IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DOS 
SEUS CLIENTES PARA EFEITO DE MANTÊ-LOS EM CADAS-
TRO E DE ENCAMINHAMENTO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILI-
TAR, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 018/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DETERMINA QUE LEIS NO ATO DE SEREM 
SANCIONADAS OU PROMULGADAS DEVEM CONTER A IN-
FORMAÇÃO SOBRE O AUTOR, NA FORMA QUE MENCIONA.

PROJETO DE LEI Nº 019/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DA ATIVIDADE DE DOULA NAS MATERNIDA-
DES E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES.

PROJETO DE LEI Nº 020/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O PROGRAMA MU-
LHERES NA CONSTRUÇÃO, NO ESTADO DO MARANHÃO.

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 009/2022, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO, INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE PROTE-
ÇÃO ÀS PESSOAS AMEAÇADAS NO ESTADO DO MARANHÃO 
E O CONSELHO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 97/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINI-

CIUS LOURO, DE APLAUSOS À MINHA MÃE ANTÓNIA ADE-
LAIDE DE OLIVEIRA PEREIRA, QUE COMEMOROU MAIS UMA 
PRIMAVERA NO DIA 12 DE DEZEMBRO.

MOÇÃO Nº 098/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. 
YGLÉSIO, MANIFESTANDO CONGRATULAÇÕES À DOUTORA 
CLÁUDIA MARIA DA COSTA GONÇALVES POR SE TORNAR A 
PRIMEIRA MULHER PROFESSORA TITULAR DO CURSO DE DI-
REITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO.

MOÇÃO Nº 099/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. ANDRÉ 
MENDONÇA, PELA POSSE COMO MINISTRO DO SUPREMO 
TRIBUNAL FEDERAL.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 066/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ARISTON, QUE CONCEDE A 
MEDALHA MANOEL BECKMAN AO ENGENHEIRO CIVIL, 
EMPRESÁRIO E MEMBRO CNI, SENAI E SEBRAE, SR. CELSO 
GONÇALO DE SOUSA.

PROJETO DE LEI Nº 563/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL EM HOMENAGEM E GRATIDÃO AOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA A 
COVID-19, NO ESTADO DO MARANHÃO.
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PROJETO DE LEI Nº 565/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AÇÕES DE ENFRENTA-
MENTOS AO FEMINICÍDIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MA-
RANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 566/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A ESTRATÉGIA PERMA-
NENTE DE PREVENÇÃO, DIAGNÓSTICO PRECOCE E INFOR-
MAÇÃO SOBRE O CÂNCER INFANTO-JUVENIL, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 567/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE O PROCEDIMEN-
TO VIRTUAL DE INFORMAÇÕES E DE ACOLHIMENTO DOS 
FAMILIARES DE PESSOAS INTERNADAS COM DOENÇAS IN-
FECTOCONTAGIOSAS, DURANTE ENDEMIAS, EPIDEMIAS OU 
PANDEMIAS, EM HOSPITAIS PÚBLICOS, PRIVADOS OU DE 
CAMPANHA SEDIADOS NO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 568/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE AOS HOSPITAIS PÚBLI-
COS E PRIVADOS INSTITUÍREM PROCEDIMENTOS RELACIO-
NADOS À HUMANIZAÇÃO DO LUTO MATERNO E PARENTAL 
NO ÂMBITO DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 569/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE 
NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS NO PROGRAMA CURRI-
CULAR DE CIÊNCIAS OU DISCIPLINA SIMILAR NAS ESCOLAS 
PÚBLICAS DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 570/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE CRIA O PROGRAMA DE APOIO PSI-
COSOCIOEMOCIONAL NOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 
DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 571/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE CRIA A SEMANA MARIA DA PENHA 
NAS ESCOLAS PÚBLICAS E PARTICULARES DE ENSINO MÉ-
DIO.

PROJETO DE LEI Nº 572/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ASSEGURA O DIREITO A ACOMPA-
NHANTE OU A ATENDENTE PESSOAL À PESSOA COM DEFI-
CIÊNCIA NOS HOSPITAIS PÚBLICOS E PRIVADOS, BEM COMO 
NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO AINDA QUE 
DECRETADO ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA OU EMER-
GÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 573/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ASSEGURA A FORMAÇÃO E CAPACI-
TAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE DE ENFRENTAMENTO 
À VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.

PROJETO DE LEI Nº 574/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DA EXI-
GÊNCIA DE EXPERIÊNCIA PRÉVIA NA SELEÇÃO OU CONTRA-
TAÇÃO DE CANDIDATOS (AS) ÀS VAGAS DE ESTÁGIOS, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 575/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE NAS 
INVESTIGAÇÕES PARA APURAÇÃO DE CRIMES CONTRA A 
VIDA E DESAPARECIMENTOS QUE TENHAM COMO VÍTIMA 
CRIANÇAS E/OU ADOLESCENTES NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 576/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DA COMUNICAÇÃO DOS CARTÓRIOS DE REGISTRO CIVIL 
AO MINISTÉRIO PÚBLICO, DA REALIZAÇÃO DE REGISTRO 
DE NASCIMENTO REALIZADO POR MÃES E/OU PAIS DE ME-
NORES DE 14 (QUATORZE) ANOS.

PROJETO DE LEI Nº 577/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO DO PA-
GAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS PÚBLI-
COS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, AS PESSOAS 
CONVOCADAS E NOMEADAS PARA SERVIREM À JUSTIÇA 

ELEITORAL POR OCASIÃO DOS PLEITOS ELEITORAIS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 578/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS DE CON-
CURSOS PÚBLICOS PARA PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚ-
DE QUE ATUARAM NO COMBATE COVID-19 NO ÂMBITO DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL NO ESTADO DE MA-
RANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 579/2021, DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA, QUE DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO E TRANS-
FORMAÇÃO DE CARGOS COMISSIONADOS DA ESTRUTURA 
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 582/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE CONCEDE ÀS DOADORAS DE 
LEITE MATERNO ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE INS-
CRIÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO E VESTIBULAR NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 583/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE OBRIGA A CONCESSIONÁRIA 
DE ENERGIA ELÉTRICA NO MARANHÃO A RETOMAR O SER-
VIÇO DE RELIGAÇÃO DE URGÊNCIA E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 584/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DANIELLA TEMA, QUE DISPÕE SOBRE A ASSISTÊNCIA 
PSICOLÓGICA ÀS MULHERES MASTECTOMIZADAS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 585/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE A CRIA-
ÇÃO DO CADASTRO ESTADUAL DE PROFISSIONAIS QUE 
TRABALHAM OU CUIDAM DE CRIANÇAS, ADOLESCENTES, 
IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 586/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE CONCEDE MEIA ENTRADA EM LOCAIS 
PÚBLICOS E PRIVADOS DE CULTURA, ESPORTE E LAZER 
PARA DOADORES DE SANGUE.

PROJETO DE LEI Nº 587/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES PARA A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE APOIO AO TRABALHADOR AU-
TÔNOMO MOTORIZADO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 588/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE OS CARTÓRIOS DI-
VULGAREM OS CASOS DE GRATUIDADE NOS SERVIÇOS NO-
TÓRIAS GARANTIDOS POR LEI, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 589/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA O 
PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL DOS PRIMEIROS MIL 
DIAS DE VIDA DAS CRIANÇAS NASCIDAS EM UNIDADES DA 
REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 590/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INCLUI, NO CALENDÁRIO OFICIAL 
DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, OS FESTEJOS DE 
SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE PRESIDEN-
TE DUTRA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 559/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WENDELL LAGES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA ESTADUAL O INSTITUTO ECO BOA HORA.

PROJETO DE LEI Nº 560/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DA EMISSÃO DE DIPLOMAS EM BRAILE PARA OS ALUNOS 
PORTADORES DE DEFICIÊNCIA VISUAL, POR PARTE DAS INS-
TITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO FUNDAMEN-
TAL, MÉDIO E DE ENSINO SUPERIOR EM ATUAÇÃO NO ESTA-
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DO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 561/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO DOS PESCADORES DA BARRAGEM DO RIO 
FLORES.

PROJETO DE LEI Nº 562/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O DIA DE LUTO 
EM MEMÓRIA DAS VÍTIMAS FATAIS, PELAS COMPLICAÇÕES 
ORIUNDAS DA COVID-19 NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 563/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DRª HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL EM HOMENAGEM E GRATIDÃO AOS PROFISSIONAIS 
DA SAÚDE QUE ATUARAM NA LINHA DE FRENTE CONTRA A 
COVID-19, NO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 062/2021, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO NA-
GIB HAICKEL A EDUARDO FIGUEIREDO CAVALHEIRO LEITE.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 063/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE ESTA-
BELECE DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE UM ESCRITÓRIO DE 
DIREITOS HUMANOS E ASSESSORIA POPULAR NA ASSEM-
BLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 064/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, CONCEDE TÍTU-
LO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR LUIZ FERNAN-
DO RAMOS FERREIRA, NATURAL DE SANTOS - SP.

PROJETO DE LEI Nº 555/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO SELO 
“ESTUDANTES DOADORES” PARA AS UNIVERSIDADES, CEN-
TROS UNIVERSITÁRIOS E FACULDADES QUE ESTIMULAREM 
O TROTE SOLIDÁRIO COM O OBJETIVO DE INCENTIVAR A 
DOAÇÃO DE SANGUE NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 557/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARISTON, QUE INSTITUI A CRIAÇÃO DO SELO EMPRE-
SA AMIGA DOS AUTISTAS.

PROJETO DE LEI Nº 558/2021, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA MICAL DAMASCENO, QUE DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO 
DE INSTALAÇÃO DE BANHEIRO MULTIGÊNERO EM AMBIEN-
TES PÚBLICOS E PRIVADOS NO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 03 de fevereiro de 2022.
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PROJETO DE LEI Nº 003 /2022

Institui o Dia Estadual do 
Engenheiro Ambiental, no âmbito 
do Estado do Maranhão e dá outras 
providências. 

Art. 1º Fica instituído no Calendário Oficial do Estado do Ma-
ranhão o “Dia Estadual do Engenheiro Ambiental”, a ser comemorado 
anualmente no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A data comemorativa do “Dia Estadual do Enge-
nheiro Ambiental” será comemorada anualmente no dia 31 de janeiro. 

Art. 2º A data instituída por esta Lei passará a integrar o Calendá-
rio Oficial do Estado do Maranhão.  

Art. 3º Neste dia poderão ser realizadas campanhas e eventos em 
parceria com os profissionais e estudantes da Engenharia Ambiental e 
outras modalidades, ações planejadas para dar notoriedade à data, que 
incluem:

I – Campanhas educativas e pedagógicas nas instituições de ensi-
no e para a comunidade em geral;

II – Campanhas publicitárias nas diversas mídias disponíveis;
III – Eventos científicos, tais como, seminários, palestras, pai-

néis, ciclos de debates sobre temas de interesse do engenheiro ambien-
tal e da sociedade maranhense.

Art. 4º O Poder executivo poderá regulamentar esta Lei.
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
O engenheiro ambiental é o profissional responsável por desen-

volver técnicas voltadas para a preservação do meio ambiente e resol-
ver problemas de ação do homem utilizando a tecnologia disponível 
e apropriada. A atuação do engenheiro ambiental deve basear-se no 
atendimento das preocupações ambientais consideradas em tratados in-
ternacionais. O engenheiro ambiental também pode planejar, coordenar 
e administrar instituições de tratamento de esgoto, saneamento básico, 
redes de distribuição de água, coleta e descarte de lixo.

Esse profissional preocupa-se em prever o impacto ambiental 
causado por um empreendimento, para então diminuí-lo ou anulá-lo. 
Entre os impactos que são observados pelo engenheiro ambiental, es-
tão a contaminação das bacias hidrográficas, desmatamento, erosão do 
solo, poluição da água, emissão de gases de efeito estufa etc. Além das 
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questões relacionadas ao meio ambiente, o engenheiro ambiental tam-
bém deve pautar as questões sociais e o desenvolvimento econômico, 
vinculando-o ao progresso e ao bem-estar coletivo.

A rotina de trabalho de um engenheiro ambiental é bastante vol-
tada para análise de problemas e proposta de soluções. Além disso, ele 
também pode desempenhar atividades como elaborar projetos, implan-
tá-los e monitorá-los. O profissional enfrenta um mercado de trabalho 
amplo, com espaço na atuação de promoção de sustentabilidade, fisca-
lização de recursos ambientais, controle de resíduos e recuperação de 
áreas degradadas.

A área de atuação de um engenheiro ambiental é bastante am-
pla. Esse profissional pode atuar em empresas públicas, privadas ou do 
terceiro setor, assumindo diferentes funções. O engenheiro ambiental 
pode trabalhar em fábricas e indústrias dos mais variados tamanhos e 
segmentos, em empresas de consultoria, ONGs, empresas de serviços, 
instituições de ensino e pesquisa, em empresas de investigação e averi-
guação, auditorias, prefeituras e secretarias públicas, entre outras.

Além disso, o engenheiro ambiental pode se especializar em di-
ferentes áreas, como hidráulica, análise de riscos ambientais, economia, 
captação e abastecimento de água, auditoria ambiental, construção, 
sistemas de monitoramento, energia, geotecnia, educação ambiental, 
gerenciamento de resíduos sólidos, uso do solo, saneamento básico e 
tratamento de esgoto etc.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 07 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 004 /2022

Dispõe sobre a proibição de corte 
do fornecimento de serviços essenciais de 
energia elétrica e água, às clínicas e hos-
pitais veterinários no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências. 

Artigo 1º - Ficam as concessionárias de serviços essenciais de 
energia elétrica e água, nas zonas rurais e urbanas, que atuam no Estado 
do Maranhão, proibidas de suspender o fornecimento de seus serviços 
para clínicas e hospitais veterinários que estiverem em atraso com o 
pagamento da fatura mensal.

Parágrafo Único – A impossibilidade de se efetuar o corte, não 
extingue o débito com a concessionária, podendo esta se valer dos 
meios ordinários para receber o que lhe é devido.             

Artigo 2º - No caso de desligamento programado do fornecimen-
to de energia elétrica e água, a concessionária prestadora do serviço 
fica obrigada a comunicar, por escrito, com antecedência mínima de 72 
horas, às unidades consumidoras de que trata esta Lei.

Artigo 3º - Em caso de interrupção acidental do fornecimento 
de água e energia elétrica, a concessionária prestadora do serviço fica 
obrigada a priorizar o atendimento das ocorrências nos circuitos que se 
encontram as unidades consumidoras abrangidas nesta Lei.

Artigo 4º - O não cumprimento do disposto no caput do art. 1º, 
implicará em pagamento de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais) pela concessionária e cobrada em dobro por cada reincidência na 
mesma Unidade Consumidora. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 10 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição objetiva assegurar o fornecimento de ener-

gia elétrica e água em clínicas e hospitais veterinários que estiverem em 
atraso com o pagamento da fatura mensal. 

Quanto a competência para legislar sobre a matéria, o art. 24, V 
da Constituição Federal vigente assim dispõe:

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre:

V - produção e consumo;
Nesse sentido também é o entendimento da Comissão de Consti-

tuição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, vejamos o parecer nº 760/2021 ao Projeto de Lei nº 419/2021:

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
P A R E C E R Nº 760 /2021 RELATÓRIO Cuida-se da análise da cons-
titucionalidade, legalidade, regimentalidade, juridicidade e adequada 
técnica legislativa do Projeto de Lei nº 419/2021, de autoria do Senhor 
Deputado Wellington do Curso, que proíbe o corte no fornecimento de 
água, energia elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, centros 
terapêuticos de dependentes químicos e instituições, filantrópicas en-
quanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade Pública 
em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Esclarece a Justi-
ficativa do autor, que a presente proposição objetiva assegurar o forne-
cimento de água, energia elétrica e gás em abrigos de idosos, orfanatos, 
centros terapêuticos de dependentes químicos e instituições filantrópi-
cas enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade 
Pública em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Preferen-
cialmente, quanto a competência para legislar sobre a matéria, o art. 
24, V, da Constituição Federal vigente assim dispõe: Art. 24. Compete 
à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre: (...) V - produção e consumo; Ademais, o art. 5º, XXXII, da Carta 
Magna, prevê que “o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do 
consumidor”. Sabe-se que em decorrência da pandemia causada pela 
Covid-19, a rotina de muitas destas instituições foi bastante prejudica-
da. As medidas de isolamento, necessárias para salvar vidas, fez com 
que a quantidade de doações destinadas para estas entidades diminuísse 
consideravelmente, afetando assim as suas respectivas finanças. Desta 
forma, para fins de possibilitar a manutenção das atividades laborativas 
destas instituições, faz-se necessário que o poder público adote medi-
das que venham ao encontro do interesse público, razão pela qual se 
justifica a apresentação desta proposta legislativa que possui caráter 
excepcional e privilegia sobretudo o Princípio da Dignidade da Pessoa 
Humana. Isto posto, a propositura em epígrafe, vem proporcionar a es-
tas instituições a garantia do fornecimento de água, energia elétrica e 
gás enquanto perdurar a vigência do Decreto Estadual de Calamidade 
Pública em decorrência da pandemia causada pela Covid-19. Impor-
tante destacar que a segurança jurídica da continuidade do serviço não 
isenta as unidades consumidoras do pagamento de eventuais valores 
devidos à concessionária prestadora do serviço. Deve-se notar que a 
possibilidade de legislar é distribuída pela Constituição, entre os Po-
deres (Executivo, Judiciário e Legislativo), Órgãos (Ministério Público 
e Tribunal de Contas) e Entes Federados (União, Estado e Município). 
Cada qual exercerá dentro de determinados limites. O legislador deve 
então levar em consideração tais vicissitudes no seu trabalho de ela-
boração normativa. Da análise da proposição constata-se que a medi-
da é de natureza legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência 
aos ditames no Art.42, da CE/89. VOTO DO RELATOR: Diante do 
exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos pela aprovação do 
Projeto de Lei nº 419/2021, visto que o mesmo obedece aos requisitos 
constitucionais de natureza formal e material, previstos na Constituição 
Federal e na Constituição Estadual. É o voto. PARECER DA COMIS-
SÃO: Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 419/2021, nos termos do 
voto do Relator. É o parecer. SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO 
LÉO FRANKLIM”, em 26 de outubro de 2021. Presidente: Deputa-
do Adelmo Soares Relator: Deputado Neto Evangelista Vota a favor 
Vota contra Deputado Doutor Yglésio _________________________ 
Deputado Ciro Neto _________________________ Deputado Antô-
nio Pereira _________________________ Deputado Rafael Leitoa 
_________________________
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Dispõe o inciso X do artigo 60 da Lei nº 8.078/1990 (Código de 

Defesa do Consumidor), que “constitui um direito básico do consumi-
dor receber um serviço público de maneira adequado e eficaz”. 

O caput do artigo 40 da referida norma, por sua vez, institui a 
política nacional das relações de consumo no Brasil, cujo objetivo é 
atender às necessidades dos consumidores, respeitando a sua dignidade, 
saúde e segurança, providenciando a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas. 

Diante deste fato, nota-se que, a inserção no ordenamento jurídi-
co estadual de uma legislação que assegure o fornecimento continuado 
de serviços essenciais de energia elétrica, água e esgoto em  clínicas e 
hospitais veterinários no Maranhão a fim de manter o funcionando do 
local e garantir o tratamento de saúde dos animais está em consonância 
com o direito consumerista brasileiro. 

Desta forma, torna-se obrigatório por força constitucional, o 
respeito por parte do fornecedor de serviços, quer seja pessoa jurídica 
pública ou privada, das normas de proteção e defesa do consumidor, 
principalmente quando envolve a saúde e a vida humana, bens persona-
líssimos e indisponíveis. É evidente que a descontinuidade dos serviços 
essenciais à continuidade de tratamentos médico-veterinários, colocaria 
em perigo iminente a vida, saúde ou a segurança dos animais. 

A necessidade de assegurar expressamente em lei a continuidade 
do fornecimento de serviços essenciais a clínicas médico-veterinárias 
com atendimento a animais que dependem deles para viver, mesmo 
inadimplentes, bem como assegurar o prévio aviso nos casos de desli-
gamentos programados pela prestadora de serviço público (serviços de 
manutenção e melhorias na rede elétrica e de água e esgoto), e, ainda, 
a prioridade no atendimento de ocorrências, quando ocorrer o desliga-
mento acidental. 

Por outro lado, não há que falar em prejuízo das concessionárias 
de energia elétrica e água, posto que a continuidade do fornecimento 
desses serviços essenciais não isenta o interessado do pagamento dos 
valores devidos às concessionárias.

Ademais, a presente matéria já fora regulada nas demais unidades 
federativas como Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina - 
Lei nº 17.103 de 31/03/2017. 

Além disso, temos a Resolução 414/2010 da ANEEL que, in ver-
bis, diz:

Art. 53-D Para a classificação nas subclasses residencial baixa 
renda, com fundamento na Lei nº 12.212, de 2010, as unidades consu-
midoras devem ser utilizadas por:

III – família inscrita no Cadastro Único com renda mensal de até 
3 (três) salários mínimos, que tenha portador de doença ou deficiência 
(física, motora, auditiva, visual, intelectual e múltipla) cujo tratamento, 
procedimento médico ou terapêutico requeira o uso continuado de apa-
relhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, 
demandem consumo de energia elétrica.

§ 7º Para enquadramento no inciso III do caput, conforme 
disposições da Portaria Interministerial MME/MS nº 630, de 2011, o 
responsável pela unidade consumidora ou o próprio portador da doença 
ou com deficiência deverá apresentar à distribuidora relatório e atestado 
subscrito por profissional médico, que deverá certificar a situação clínica 
e de saúde do morador portador da doença ou com deficiência, bem como 
a previsão do período de uso continuado de aparelhos, equipamentos ou 
instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de 
energia elétrica e, ainda, as seguintes informações:

I - Classificação Estatística Internacional de Doenças e Proble-
mas Relacionados à Saúde - CID; 

II - número de inscrição do profissional médico responsável no 
Conselho Regional de Medicina - CRM;

III - descrição dos aparelhos, equipamentos ou instrumentos uti-
lizados na residência que, para o seu funcionamento, demandem consu-
mo de energia de elétrica;

IV - número de horas mensais de utilização de cada aparelho, 
equipamento ou instrumento;

V - endereço da unidade consumidora;
VI - Número de Inscrição Social – NIS; e
VII - homologação pela Secretaria Municipal ou Distrital de Saú-

de, no caso em que o profissional médico não atue no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS ou em estabelecimento particular conveniado.

Percebe-se, portanto, que esse presente projeto está acobertado 
pelo ordenamento pátrio e, certamente, proporcionará um grande avan-
ço em prol da sociedade maranhense.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 10 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 005 / 2022

ALTERA O ARTIGO 210 DA LEI 
6.107 DE 1994 PARA ACRESCER O 
INCISO XXII NOS SEGUINTES TER-
MOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

Art. 1 -  O artigo 210 da Lei Estadual n.º 6.107 de 27 de 
julho de 1994 passa a vigora acrescido do inciso XXII, com a seguinte 
redação:

“Art. 210. [...]
[...]
XXII – violar prerrogativas e direitos dos advogados no exercício 

de sua função.” 
Art. 2 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de janeiro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa garantir prerrogativas aos ad-

vogados, incluindo a vedação de violação ao direito previsto na Lei 
8.906/1994 pelos servidores públicos no Estatuto dos Servidores Pú-
blicos do Estado do Maranhão. É fato que esses profissionais exercem 
função essencial da justiça na defesa de interesses públicos e privados. 

Hoje, o Brasil conta com mais de 1 milhão de advogados, para 
dar andamento em cerca de 80 milhões de processos. Para tanto, a clas-
se possui referidas prerrogativas, ou seja, direitos específicos relativos 
ao exercício de suas atividades profissionais. Destarte, proteger as prer-
rogativas profissionais dos advogados é medida de defesa social em 
vista dos interesses de terceiros que a classe representa. 

Neste caso, os direitos conferidos aos advogados estão intrinsi-
camente ligados ao exercício da profissão na plena defesa dos clientes, 
com independência e autonomia, sem temor do magistrado, ou mesmo 
representante do Ministério Público ou de qualquer agente público que 
possa constranger ou diminuir o papel do profissional do Direito, en-
quanto defensor das liberdades.

Dentre outras garantias os advogados podem consultar processos, 
mesmo sem procuração, ou até inquéritos policiais protegidos por sigi-
lo. As prerrogativas profissionais da classe estão previstas no Estatuto 
dos Advogados, Lei 8.906 de 1994, que sofreu, recentemente alteração 
para consta o crime de violação de prerrogativas 

Nessa toada, a Lei Federal n.º 13.869/2019 que alterou o Estatuto 
dos Advogados para tipificar como crime a conduta de violar prerroga-
tivas do advogado no artigo 7º-B, fez a seguinte previsão:

Art. 7º-B.  Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advo-
gado previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º desta Lei: 
(Incluído pela Lei nº 13.869. de 2019)
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Pena - detenção, de 3 (três) meses a 1 (um) ano, e multa. (Incluí-

do pela Lei nº 13.869. de 2019)
 A inserção no Estatuto dos Servidores Públicos Civis 

do Estado do Maranhão, Lei n.º 6.107/1994, de vedação à violação das 
prerrogativas dos advogados caminha de mãos dadas com a ordem ju-
rídica vigente, ao mesmo tempo em que, eleva as garantias constitucio-
nais na defesa da ordem e garantia da dignidade da pessoa humana. 

 A exemplo, no Superior Tribunal de Justiça (STJ), há 
constantes aprimoramentos de oferta de produtos, serviços e instalações 
adequadas. No mais, temas relativos às prerrogativas em regra são ob-
jeto de julgamento, dentre os quais merecem destaque: licença paterni-
dade, processo eletrônica, imunidade, sustentação oral, questão de fato 
e o acesso ao tribunal. 

 Diante das razões aqui expostas, e considerando que há 
relevante interesse social contamos com a aprovação do presente proje-
to pelos nobres pares desta Casa.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 11 de janeiro de 
2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE LEI Nº 006 /2022

Declara de utilidade pública a Asso-
ciação de Pais e Amigos dos Excepcionais 
de Bom Jesus das Selvas, no Estado do 
Maranhão

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus das Selvas, 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, 06 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Bom Jesus 

das Selvas, constituída em 09 de novembro 2005, pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, 
está devidamente inscrita no CNPJ nº 09.531.222/0001-05, sediada na 
Rua Buritirana, nº 240, CEP: 63395-000, Centro, com sede e foro em 
Bom Jesus das Selvas.

A Instituição tem por finalidade: promover a melhoria da quali-
dade de vida das pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual 
e múltipla, e transtornos globais do desenvolvimento, em seus ciclos de 
vida: crianças, adolescentes, adultos e idosos, buscando assegurar-lhes 
o pleno exercício da cidadania; prestar serviço de habilitação e reabili-
tação ao público e a promoção de sua integração à vida comunitária no 
campo da assistência social, realizando atendimento, assessoramento, 
defesa e garantia de direitos, de forma isolada ou cumulativa às pessoas 
com deficiência, preferencialmente intelectual e múltipla, e para suas 
famílias; prestar serviços de educação especial às pessoas com deficiên-
cia, preferencialmente intelectual e múltipla e oferecer serviços na área 
da saúde, desde a prevenção, visando assegurar uma melhor qualidade 
de vida para as pessoas com deficiência, preferencialmente intelectual 
e múltipla.

Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Institui-
ção 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.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 06 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 007/2022

Dispõe sobre a gratuidade e prio-
ridade na emissão de segunda via da car-
teira de identidade para idosos e pessoas 
com deficiência, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º Fica assegurada a prioridade e a gratuidade na emissão de 
segunda via de documentos de identificação civil para idosos e pessoas 
com deficiência no âmbito do Estado do Maranhão.

§1° Para os efeitos do caput deste artigo, consideram-se idosas 
todas as pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, que 
através de documento hábil, atestem essa condição. 

§2° Para os efeitos do caput deste artigo, consideram-se pessoas 
com deficiência aquelas que atestem essa condição, por meio de 
documento probatório.

§3° A prioridade de que dispõe o caput deste artigo é a garantia 
do atendimento imediato e especializado para emissão de documentos 
de identificação civil, por meio de senhas especificas. 

Art. 2º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 25 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposição objetivando estabelecer gratuidade e prio-

ridade na emissão de segunda via do documento de identificação civil 
aos idosos e às pessoas com deficiência, no âmbito do Estado do Ma-
ranhão. 

É válido destacar que, o Decreto n° 9.278/2018, que assegura 
validade nacional às Carteiras de Identidade e regula sua expedição, 
em seu artigo 4°, dispõe sobre a gratuidade da primeira emissão da 
identificação civil. 

Todavia, sabemos que, é necessário o reforço de políticas públi-
cas. Infelizmente, o idoso e a pessoa com deficiência ainda possuem 
seus direitos violados, sendo a vulnerabilidade desse grupo um intenso 
desafio. Assim, estabelecer a gratuidade e prioridade ao acesso gratuito 
à carteira de identidade, fomenta e assegura as medidas de proteção aos 
grupos em epígrafe.

 Dessa forma, faz-se necessário a presente propositura, que incita 
direitos fundamentais e, possuem como ideário o princípio da dignidade 
da pessoa humana, sendo essencial de um indivíduo, nos termos do art. 
1º, incisos II e III da Constituição Federal. 

Indubitavelmente, a matéria legislada no presente projeto se 
compatibiliza com os preceitos da legislação federal pertinente, em es-
pecial, com os constantes da Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso. Senão, vejamos:

Art. 3° É obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do 
Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, a efetiva-
ção do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao 
esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao 
respeito e à convivência familiar e comunitária.

§ 1º A garantia de prioridade compreende: 
I – atendimento preferencial imediato e individualizado junto 

aos órgãos públicos e privados prestadores de serviços à população.
Quanto à pessoa deficiência, o artigo 8° da Lei de Inclusão da 

Pessoa com Deficiência, determina que: 
Art. 8º É dever do Estado, da sociedade e da família assegurar 

à pessoa com deficiência, com prioridade, a efetivação dos direitos re-
ferentes à vida, à saúde, à sexualidade, à paternidade e à maternidade, à 
alimentação, à habitação, à educação, à profissionalização, ao trabalho, 
à previdência social, à habilitação e à reabilitação, ao transporte, à aces-
sibilidade, à cultura, ao desporto, ao turismo, ao lazer, à informação, à 
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comunicação, aos avanços científicos e tecnológicos, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade, à convivência familiar e comunitária, entre outros 
decorrentes da Constituição Federal, da Convenção sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo Facultativo e das leis e de 
outras normas que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico.

Não obstante, ressalta, entre outros aspectos, que o Projeto de 
Lei Ordinária 054/2019 e 057/2019, que dispõe sobre a inclusão de da-
dos na carteira de identidade emitida pelo Estado do Maranhão recebeu 
parecer favorável da CCJ desta Casa Legislativa, sendo concluído que 
a medida é de natureza legislativa e de iniciativa concorrente, em obe-
diência aos ditames no art.42 da CE 089/2020, nos termos da íntegra 
em anexo. 

Dessa forma, é essencial o Estado estabelecer regramento ade-
quado ao assunto em questão, uma vez que é fundamental garantir a 
proteção, respeito e dignidade aos idosos e às pessoas com deficiência 
do Estado.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 25 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 008 /2022

Dispõe sobre normas para a adoção 
de materiais escolares pelas instituições 
da rede privada de ensino infantil, funda-
mental e médio, no âmbito do Estado do 
Maranhão.

Art. 1° A adoção de materiais escolares pelas instituições de en-
sino infantil, fundamental e médio da rede privada se fará com a obser-
vância do disposto nesta Lei.

Art. 2º O estabelecimento de ensino divulgará, durante o período 
de matrícula, a lista do material didático-escolar a ser utilizado pelo alu-
no durante o ano, acompanhada do cronograma semestral de utilização.

§1°. Os pais ou responsáveis pelo aluno decidirão pela entrega 
integral ou parcelada (semestral) do material escolar, de acordo com o 
cronograma de uso. Caso optem pela primeira forma, deverão entrega-
los às instituições de ensino com antecedência mínima de 08 (oito) dias 
do início das atividades escolares. Caso optem pela segunda modalida-
de, os materiais do primeiro semestre seguem o prazo da entrega inte-
gral e aqueles do segundo semestre deverão ser entregues até o último 
dia de atividades do primeiro semestre. 

§ 2º O material escolar não utilizado durante o ano letivo será 
devolvido ao aluno, no prazo de 15 (quinze) dias após o encerramento 
do ano letivo.

§ 3° O material escolar não utilizado pelos alunos que solicitarem 
transferência escolar antes do final do ano letivo, será devolvido no 
prazo de 05 (cinco) dias após a solicitação da transferência.

Art. 3º. A instituição de ensino poderá oferecer o pagamento de 
taxa de material didático-escolar como alternativa à aquisição direta do 
material, ficando vedada a cobrança de valores que não estejam vincu-
lados aos itens da lista.

Parágrafo único. No caso de opção pelo pagamento da taxa a 
que se refere o caput, a instituição de ensino apresentará demonstrativo 
detalhado das despesas de aquisição dos itens constantes da lista de 
material escolar, em conformidade com a média de preços praticados 
no mercado.

Art. 4°. Os itens de limpeza, higiene, expediente e outros que não 
tenham vínculo direto com as atividades do processo de aprendizagem 
não poderão ser incluídos na lista de material.

Art. 5º. A lista de material didático-escolar poderá ser mo-

dificada ao longo do período letivo, não podendo ultrapassar 
30% (trinta por cento) do quantitativo originalmente solicitado. 
Parágrafo único. A instituição de ensino será responsável pela comple-
mentação do material exigido que ultrapassar o percentual determinado 
no caput.

Art. 6° É vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer 
natureza, sob qualquer pretexto, pelo estabelecimento de ensino, de ma-
terial didático-escolar aos alunos, em razão de sua deficiência. 

Art. 7º Fica vedada a indicação, sob qualquer pretexto, pelo esta-
belecimento de ensino, de fornecedor ou marca dos itens que compõem 
a lista de material didático-escolar.

Art. 8º É vedado ao estabelecimento de ensino condicionar a 
participação do aluno nas atividades escolares à aquisição ou posse do 
material didático-escolar exigido.

Art. 9º A fiscalização do cumprimento desta Lei compete aos ór-
gãos de proteção e defesa do consumidor.

Art. 10° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 20 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
Trata-se de proposição objetivando resguardar pais e responsá-

veis de possíveis práticas abusivas nas relações com os estabelecimen-
tos privados de ensino, no âmbito do Estado do Maranhão.

Atualmente, é de suma importância, tornar transparente o uso do 
material didático-escolar, tendo em vista que, as listas de material esco-
lar e livros didáticos vêm tornando-se cada vez mais onerosas para os 
pais ou responsáveis.

Cabe destacar que, segundo a Associação Brasileira de Fabrican-
tes e Importadores de Artigos Escolares (ABFIAE), o aumento das cate-
gorias de materiais escolares pode chegar a 30%, em média.

É fato, portanto, que as escolas exigem diversos materiais 
didáticos escolares no ato da matrícula, no entanto, ao final do ano letivo 
não prestam conta aos pais ou responsáveis dos alunos sobre o material 
que foi utilizado. Outrossim, sequer garantem a devolução do que não 
foi utilizado durante o ano letivo, ultrapassando a função precípua do 
estabelecimento de ensino, que é a aprendizagem com qualidade social.

Além disso, há um viés de reforço a medidas que promovem 
sustentabilidade e uso racional das matérias-primas disponíveis, pois a 
devolução do material escolar não utilizado pode reduzir a aquisição de 
novos produtos no início do ano letivo, evitando desperdícios.

Quanto ao direito à educação, o § 1º do artigo 28 da Lei de In-
clusão da Pessoa com Deficiência, determina que escolas privadas ade-
quem seu estabelecimento de ensino, a fim de garantir um sistema edu-
cacional inclusivo em todos os níveis e modalidades. Assim, deve-se 
coibir a cobrança abusiva de taxas extras dos alunos com deficiência 
que, geralmente, as escolas oferecem justificativas para a exigência, 
como a necessidade de adaptação do material didático.

Nesse sentido, cabe a instituição privada arcar com os custos para 
a plena realização da educação inclusiva às pessoas com deficiência, 
não podendo insistir em transferir os custos extras aos pais e/ou res-
ponsáveis. 

Sabemos que, ano após ano, surgem denúncias nos órgãos de de-
fesa do consumidor, relatando que instituições localizadas no Estado 
estariam exigindo, dos pais ou responsáveis pelos alunos, a aquisição de 
materiais totalmente separados da área pedagógica, sem nenhuma justi-
ficativa, e que a compra desses materiais deve ser realizada em estabele-
cimentos comerciais por elas indicados ou diversas outras abusividades, 
fato este constatado e disposto sobre as diretrizes a serem adotadas pela 
Portaria n° 276/2021 do PROCON/MA.

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a proteção ao consumidor e educação, matérias de 
natureza de direito fundamental e por expressa autorização constitucio-
nal, nos termos do art. 24, VIII, da Constituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-
gislar concorrentemente sobre: [...] V – produção e consumo; VIII 
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- responsabilidade por dano ao meio ambiente, ao consumidor, a 
bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e pai-
sagístico; [...] 

X - educação, cultura, ensino, desporto, ciência, tecnologia, pes-
quisa, desenvolvimento e inovação [...] (grifo nosso).

Ademais, a proposta não se reveste de características de normas 
gerais, vindo, a preencher o quadro emoldurado pela Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394, de 1996) e pelo Código de 
Defesa do Consumidor.

Dessa forma, é essencial o Estado estabelecer regramento ade-
quado ao assunto, pois a transparência supracitada no disposto trará 
mais segurança aos pais e responsáveis no sentido de saber como seus 
filhos estão utilizando o material, evitando, assim, práticas comerciais 
abusivas ocasionadas por exigências indevidas ou procedimentos ina-
dequados eventualmente adotados pelas escolas privadas diante da ado-
ção de materiais escolares. 

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositura, 
consolida os direitos previstos em leis, para a proteção e defesa dos 
consumidores, parte mais frágil na relação de consumo.  

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 20 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI N° 010/2022

Determina a higienização dos car-
rinhos, cestas e utensílios de mercado, 
disponibilizados ao consumidor, na for-
ma que menciona.

 
Art. 1º Fica determinada a higienização dos carrinhos, cestas e 

utensílios disponibilizados aos consumidores para acondicionamento 
de compras por mercados, supermercados, hipermercados, conglome-
rados comerciais, bem como estabelecimentos e centros comerciais. 

Art. 2º A higienização descrita no art. 1º deverá ser realizada dia-
riamente pelo estabelecimento. 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o in-
frator às sanções previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 
de setembro de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, aplicáveis 
na forma de seus arts. 57 a 60, sem prejuízo das sanções previstas na 
legislação sanitária, a serem impostas, nos respectivos âmbitos de atri-
buições, pelos órgãos estaduais de defesa do consumidor e de vigilância 
sanitária. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 011/2022

Estabelece diretrizes para a im-
plementação de ações de prevenção e 
controle do diabetes em crianças e ado-
lescentes matriculados nas escolas das 
redes pública e privada de ensino no Es-
tado do Maranhão. 

Art. 1º As ações de prevenção e controle do diabetes em crianças 
e adolescentes matriculados nas escolas das redes pública e privada de 
ensino no Estado do Maranhão terão como diretrizes: 

I - detecção prévia dos fatores de risco que predispõem crianças e 

adolescentes ao diabetes, bem como seu diagnóstico precoce; 
II - incentivo a pesquisas que tenham como foco de estudo as 

particularidades do aparecimento do diabetes na infância e na adoles-
cência, bem como protocolos de prevenção, controle e tratamento do 
diabetes; 

III - criação de campanhas educativas sobre os principais sinto-
mas do diabetes e seus impactos físicos e psicossociais no desenvolvi-
mento de crianças e adolescentes; 

IV - promoção de hábitos alimentares saudáveis e incentivo à 
prática de atividade física regular com vistas à redução dos fatores de 
risco para o aparecimento do diabetes ou ao seu controle; 

V - articulação entre os sistemas municipais e estadual de ensino 
e os Conselhos de Educação e de Alimentação Escolar na implementa-
ção das ações de que trata esta Lei; 

VI - combate à discriminação da criança e do adolescente dia-
bético. 

Art. 2º Na implementação das diretrizes de que trata esta Lei, 
compete ao Poder Público: 

I - incentivar a realização de palestras ou debates para divulgar 
informações a respeito do diabetes, tais como principais sintomas, mo-
dos de identificação e consequências da hipoglicemia, importância dos 
exercícios físicos e da reeducação alimentar na sua prevenção e na con-
dução clínica de suas complicações; 

II - estimular a criação e a atualização de bancos de dados com 
informações relativas ao número de crianças e adolescentes atendidos 
pelos serviços de saúde no Estado, bem como a sua condição de saúde 
e a seu rendimento escolar; 

III - promover a atuação conjunta dos sistemas estadual e muni-
cipal de ensino para planejamento, monitoramento, execução e avalia-
ção das ações desenvolvidas para prevenção e controle do diabetes em 
crianças e adolescentes nas respectivas unidades de ensino; 

IV - ampliar as formas de triagem, diagnóstico e acompanhamen-
to de alunos com diabetes ou que apresentem fatores de risco potenciais 
para o desenvolvimento do diabetes. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 012/2022

Institui o Projeto Escola Amiga 
dos Animais no âmbito do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências.

Art. 1º Fica instituído o Projeto Escola Amiga dos Animais desti-
nado à rede pública escolar estadual, com objetivo de ampliar a educa-
ção ambiental voltada para o bem-estar de animais domésticos fortale-
cendo os conceitos da: 

I - adoção consciente; 
II - guarda responsável. 
Art. 2º O Projeto ora instituído tem como ações as atividades 

extraclasse relacionadas com o Projeto.
Art. 3º O Projeto poderá contar com a participação de órgãos pú-

blicos, empresas privadas e organizações não governamentais para que 
apoiem atividades extraclasse, assim como a manutenção dos animais 
comunitários. 

Art. 4º Os municípios poderão aderir ao Projeto Escola Amiga 
dos Animais, assim como as escolas da rede privada. 

Art. 5º O Poder Executivo regulamentará esta Lei de acordo com 
a sua necessidade.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI N° 013/2022

Dispõe sobre a criação do guia de 
divulgação dos serviços relativos à saúde 
do homem e da mulher e dá outras provi-
dências.

Art. 1º A divulgação dos serviços relativos à saúde do homem e 
da mulher, no âmbito do Estado do Maranhão, será realizada por meio 
de um guia de informações.

Art. 2º O guia será editado e deverá ser distribuído nos locais de 
atendimento público de saúde e deverá estar disponível em sítio ele-
trônico.

 Parágrafo único O Poder Executivo poderá firmar convênios 
com a finalidade de garantir a edição e a distribuição do referido guia, 
sendo assegurada a disposição dos mesmos nas unidades básicas de 
saúde e nos hospitais regionais do Estado do Maranhão.

Art. 3º O guia deverá conter, entre outras, informações atinentes 
a: 

I - relação de postos de atendimento no Estado; 
II - relação de exames relativos à prevenção de câncer de prósta-

ta, câncer de cólon, câncer de mama, câncer de útero e ovários, doen-
ças sexualmente transmissíveis, doenças cardiovasculares e doenças de 
trato urogenital; 

III - orientações básicas acerca das doenças tratadas no inciso II 
deste artigo; 

IV - relação de postos de fornecimento de medicamentos; 
V - relação de postos onde se possa realizar ações de diagnósti-

cos; 
VI - relação de hospitais regionais e números de emergência. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 014/2022

Dispõe sobre a implantação dos 
Centros de Diagnóstico de Pacientes com 
Fibromialgia no Estado do Maranhão e 
dá outras providências. 

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado, a implantar os Centros 
de Diagnóstico de Pacientes com Fibromialgia no âmbito do Estado do 
Maranhão. 

Art. 2º A criação dos Centros de Diagnóstico de Pacientes com 
Fibromialgia destina-se a diagnosticar precocemente a doença, com a 
finalidade de garantir o tratamento e acompanhamento dos pacientes. 

Art. 3º As mulheres na faixa etária entre 20 (vinte) e 60 (sessenta) 
anos terão prioridade no atendimento, tendo em vista a maior incidência 
da síndrome, com grande sobreposição de sintomas, distúrbios neuro-
vegetativos e imunoneuroendócrinos. 

Art. 4º Os Centros de Diagnóstico de Pacientes com Fibromialgia 
receberão pacientes oriundos da rede pública de saúde, mediante fluxo-
grama de atendimento a ser estabelecido pelo Poder Executivo. 

Art. 5º Os Centros de Diagnóstico de Pacientes com Fibromial-
gia ficarão também responsáveis pela realização dos seguintes tipos de 
exames: 

I - ressonância magnética funcional; 
II - termografia médica. 
Parágrafo único - Dependendo da necessidade, poderão ser in-

cluídos novos procedimentos relacionados ao diagnóstico e tratamento 
da doença. 

Art. 6º Os exames descritos nos incisos do art. 5º deverão ser 
realizados no prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar do recebimen-

to, pelo Centro de Diagnóstico, de encaminhamento fundamentado por 
médicos especialistas (neurocirurgião, reumatologista e outros) da rede 
pública de saúde. 

Art. 7º Caberá ao Poder Executivo, por meio dos Centros de 
Diagnóstico, estabelecer as parcerias, principalmente, com as demais 
instituições de saúde para a promoção de palestras, seminários e ma-
teriais informativos sobre os cuidados e tratamentos relacionados à 
doença. 

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a celebrar convênios, 
preferencialmente, com as unidades hospitalares credenciadas junto ao 
Ministério da Saúde na atenção ao tratamento da fibromialgia, por meio 
das Secretarias Municipais de Saúde, bem como com os hospitais uni-
versitários, para a efetiva execução desta Lei. 

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

Art. 10 O Poder Executivo regulamentará a presente Lei de acor-
do com o que julgar necessário.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 015/2022

Dispõe sobre a obrigação de os 
estabelecimentos de ensino do Estado de 
Maranhão notificarem o pai, a mãe ou 
os responsáveis legais dos alunos, nos 
termos que indica.

 Art. 1º As instituições de ensino, públicas e privadas, localizadas 
no âmbito do Estado de Maranhão, deverão informar os pais ou respon-
sáveis legais dos alunos sobre: 

I - execução da proposta pedagógica da escola, bem como o ren-
dimento escolar dos alunos; 

II - ocorrências de Bullying em que seus filhos, ou menores sob 
suas responsabilidades, estejam envolvidos; e, 

III - a frequência escolar, inclusive sobre as faltas injustificadas 
de seus filhos, ou menores sob suas responsabilidades, por mais de três 
dias consecutivos ou cinco intercalados. 

Art. 2º As informações de que trata esta Lei serão prestadas na 
forma estabelecida por cada instituição de ensino, observadas as nor-
mas do respectivo sistema de ensino. 

Art. 3º É dever dos pais ou responsável legal acompanhar e zelar 
pela frequência e rendimento escolar de seus filhos em parceria com as 
escolas. 

Art. 4º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará a insti-
tuição de ensino, quando privada, às seguintes penalidades: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; e, 
II - multa, quando da segunda autuação. 
Parágrafo único. A multa prevista no inciso II deste artigo será 

fixada entre R$ 500,00 (quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais), a depender do porte da instituição e das circunstâncias da infra-
ção, tendo seu valor atualizado pelo Índice de Preços ao Consumidor 
Amplo - IPCA, ou outro índice que venha substituí-lo. 

Art. 5º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas insti-
tuições públicas de ensino ensejará a responsabilização administrativa 
de seus dirigentes em conformidade com a legislação aplicável. 

Art. 6º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 24 DE JANEIRO DE 2022. - Ciro Neto 
- Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 016 / 2022

Dispõe sobre o direito à Remoção 
de Servidoras Públicos Estaduais vítimas 
de violência sexual, familiar ou doméstica 
e dá outras providências.

Art.1º - Fica assegurado à mulher Servidora Pública da Adminis-
tração Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo 
Estadual vítima de violência ocorrida no âmbito familiar ou doméstico, 
o acesso prioritário à remoção, sem prejuízo das medidas protetivas e 
assistenciais previstas na Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 
- Lei Maria da Penha. 

Art. 2º - Para os fins de que trata a presente Lei, remoção é o 
deslocamento da servidora no âmbito do mesmo quadro, com ou sem 
mudança de sede, podendo ocorrer na forma seguinte:

I – de uma Secretaria para outra; 
II – de uma Secretaria para órgão diretamente subordinado ao 

Poder Executivo e vice-versa;
III – de um órgão diretamente subordinado ao Poder Executivo 

para outro da mesma natureza;
IV – de uma localidade para outra, dentro do território do Estado, 

no âmbito de cada Secretaria ou de cada órgão diretamente subordinado 
ao Poder Executivo.

§ 1º - O acesso prioritário à remoção, conforme previsto no inciso 
I, do § 2º, do art. 9º, da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
será concedido à mulher em situação de violência doméstica e familiar, 
para preservar a sua integridade física e psicológica.

§ 2º - A tipificação das condutas consideradas como atos de 
violência à mulher deve observar o disposto no art. 7º, da Lei Federal nº 
11.340, de 7 de agosto de 2006.

§ 3º - Fará jus ao acesso prioritário à remoção de que trata esta 
Lei, a servidora que tenha em seu favor medida protetiva concedida 
pelo Poder Judiciário, conforme o disposto no inciso III, do art. 12, e 
nos arts. 18 e 19 da Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006.

§ 4º - O disposto nesta Lei aplica-se, também, às servidoras que 
se encontram no período de estágio probatório.

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

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel”, do Palácio 
“Manoel Bequimão”, em São Luís, 10 de janeiro de 2022. - DEP. 
DETINHA – PL - 2ª VICE-PRESIDENTE

PROJETO DE LEI Nº 017 /2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos que comercializam fo-
gos de artifício e/ou explosivos com po-
tência similar realizarem a identificação 
dos dados dos seus clientes para efeito de 
mantê-los em cadastro e de encaminha-
mento às Polícias Civil e Militar, na forma 
que especifica.

Art. 1º Os estabelecimentos que comercializam fogos de arti-
fícios e/ou explosivos com potência similar no Estado do Maranhão 
ficam obrigados a identificar os dados dos seus clientes para efeito de 
mantê-los em cadastro e de encaminhamento às Polícias Civil e Militar.

Parágrafo único. Imediatamente após a venda de fogos de artifí-
cio e/ou explosivos com potência similar, juntamente com a foto, deve-
rão ser encaminhados para as Polícias Civil e Militar o número do CPF, 
da carteira de identidade e o endereço, com respectivo comprovante, de 
cada cliente.

Art. 2º O descumprimento do previsto no art. 1º acarretará ao 
estabelecimento multa de R$ 1.000,00 (mil reais), dobrando o valor da 
multa em cada caso de reincidência.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 05 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente matéria estabelece a obrigatoriedade dos estabele-

cimentos que comercializam fogos de artifícios e/ou explosivos com 
potência similar identificarem os dados dos seus clientes para efeito de 
mantê-los em cadastro e de encaminhamento às Polícias Civil e Militar, 
imediatamente após a venda, na forma que especifica. 

Imprescindível o registro da importância da presente proposição 
para a população do Estado do Maranhão, tendo em vista o perigo do 
uso irregular de fogos de artifício e/ou explosivos com potência similar 
para a vida, a integridade física e os bens dos cidadãos, sendo criado, a 
partir da aprovação e sanção deste projeto, um procedimento, por meio 
da obrigatoriedade do encaminhamento dos dados dos clientes por parte 
dos estabelecimentos, que poderá contribuir com os órgãos de seguran-
ça pública na identificação, localização e adoção das medidas legais 
cabíveis em face daqueles que porventura praticarem atos ilícitos por 
meio da utilização dos explosivos.

Apesar de ser uma prática cultural no Brasil e no mundo, o uso 
de fogos pode ser perigoso. Um levantamento da Sociedade Brasileira 
de Ortopedia e Traumatologia (SBOT) constata que os acidentes com 
fogos de artifício triplicam em datas comemorativas devido aos fogos 
armazenados ou manuseados de forma equivocada ou irresponsável. 
Além dos traumas ortopédicos, são registrados nas emergências dos 
hospitais, nestes períodos do ano, aumento dos casos de queimaduras, 
comprometimento das córneas, perdas de visão, lesões auditivas e até 
mortes.

Mesmo com a proibição do manuseio de fogos de artifício por 
menores de 18 anos, o levantamento da SBOT constatou que 23,8% dos 
acidentados estão nessa faixa etária. Em 45,2%, as vítimas dos artefatos 
têm entre 19 e 59 anos de idade e 28,8% têm mais de 60 anos.

Ademais, o objetivo é identificar para onde grandes compras de 
fogos são levadas, já que eles são, muitas vezes, usados por traficantes 
para avisar quando a polícia realiza algum tipo de operação contra o 
tráfico. Dessa forma, o cadastro pode auxiliar o trabalho de investigação 
da Polícia Civil.

No Estado de Espírito Santo, já há a Lei nº 11150/2020, que tra-
ta de matéria semelhante. Nestes termos, contamos com o apoio dos 
Excelentíssimos Parlamentares para a aprovação deste Projeto de Lei, 
por se tratar de medida de relevante interesse social. Assim sendo, sub-
metemos à consideração do Plenário desta Casa Legislativa a presente 
proposição.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 05 de janeiro de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI N° 018/2022

Determina que Leis no ato de se-
rem Sancionadas ou Promulgadas de-
vem conter a informação sobre o Autor, 
na forma que menciona.

 
Art. 1º Fica determinada que Leis no ato de serem Sancionadas 

ou Promulgadas devem conter a informação sobre o Autor do referido 
projeto que originou a Lei, na forma do art. 42 da constituição estadual.

Parágrafo Único – A menção de que trata o referido artigo deve 
ser feita no documento assinado pelo Governador do Estado ou pelo 
Presidente da Assembleia Legislativa e deve estar presente em todos os 
atos de publicidade da Lei Sancionada ou Promulgada.

Art. 2º A identificação do Autor do projeto Lei Sancionado ou 
Promulgado de que trata esta lei referisse a menção do nome:
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1. Deputado Estadual;
2. Da Comissão da Assembleia Legislativa;
3. Governador do Estado;
4. Tribunal de Justiça;
5. Procurador Geral de Justiça;
6. Cidadãos Maranheses.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 019 / 2022.

Dispõe sobre o exercício profis-
sional da atividade de Doula nas mater-
nidades e estabelecimentos hospitalares 
congêneres, da rede pública e privada do 
Estado do Maranhão. São obrigados a 
permitir a presença e o trabalho de dou-
las durante todo o período de trabalho de 
parto e pós-parto imediato, sempre que 
solicitadas pela parturiente e dá outras 
providências.

Art. 1º - Maternidades, casas de parto e estabelecimentos hos-
pitalares congêneres, da rede pública e privada de todo o território es-
tadual ficam obrigados a permitir a presença de doulas durante todo o 
período pré-natal, trabalho de parto, parto e pós parto imediato, sempre 
que solicitado pela parturiente.

§ 1º Para os efeitos desta lei e em conformidade com a qualifica-
ção da Classificação Brasileira de Ocupações (CBO), código 3221-35, 
doulas são acompanhantes de parto escolhidas livremente pelas gestan-
tes e parturientes, que “visam prestar suporte contínuo à gestante no ci-
clo gravídico puerperal, favorecendo a evolução do parto e bem-estar da 
gestante”, com certificação ocupacional em curso para essa finalidade.

§ 2º A presença das doulas não se confunde com a presença do 
acompanhante instituído pela Lei Federal 11.108, de 7 de abril de 2005.

§ 3º Os serviços privados de assistência prestados pelas doulas 
durante todo o período pré-natal, trabalho de parto, parto e pós-par-
to imediato, bem como despesas com paramentação, não acarretarão 
quaisquer custos adicionais à parturiente. 

Art. 2° - As doulas, para o regular exercício da profissão, estão 
autorizadas a entrar nas unidades de saúde, maternidades, casas de parto 
e estabelecimentos hospitalares congêneres, da rede pública e privada 
de todo o território estadual, com seus respectivos instrumentos de tra-
balho, condizentes com as normas de segurança e ambiente hospitalar.

Parágrafo único. Entende-se como instrumentos de trabalho das 
doulas:

I - bolas de exercício;
II - massageadores;
III - bolsa de água quente;
IV - óleos para massagens;
V - Demais materiais considerados indispensáveis no acompa-

nhamento do
período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato.
Art. 3° - Fica vedada às doulas a realização de procedimentos 

médicos ou clínicos, como aferir pressão, avaliação da progressão do 
trabalho de parto, monitoração de batimentos cardíacos fetais, adminis-
tração de medicamentos, entre outros, mesmo que estejam legalmente 
aptas a fazê-los.

Art. 4° - não cumprimento da obrigatoriedade instituída no 
“caput” do artigo 12 sujeitará os infratores às seguintes penalidades:

I - advertência por escrito, na primeira ocorrência; e
II - multa no valor de 1/3 do salário mínimo, a partir da segunda 

ocorrência.

III - aplicação das penalidades previstas na legislação.
Parágrafo único - Competirá ao órgão gestor da saúde da locali-

dade em que estiver situado o estabelecimento a aplicação das penalida-
des de que trata este artigo, conforme estabelecer a legislação própria, 
a qual disporá, ainda, sobre a aplicação dos recursos dela decorrentes.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA
Desde os primórdios da humanidade foi-se acumulando um co-

nhecimento empírico, fruto da experiência de milhares de mulheres 
auxiliando outras mulheres na hora do nascimento de seus filhos. O 
nascimento humano era marcado pela presença experiente das mulheres 
da família: irmãs mais velhas, tias, mães, avós.

Atualmente, os partos acontecem em ambiente hospitalar e ro-
deado por especialistas: o médico obstetra, a enfermeira, o anestesis-
ta, o pediatra, cada qual com sua especialidade e preocupação técnica 
pertinente. Cada vez maior, a hospitalização do parto deixou as nossas 
mulheres desenraizadas e isoladas, sem nenhum apoio psicossocial.

A figura da Doula, que significa “mulher que serve”, surge justa-
mente para preencher esta lacuna, suprindo a demanda de emoção e afe-
to neste momento de intensa importância e vulnerabilidade. É o resgate 
de uma prática existente antes da institucionalização e medicalização 
da assistência ao parto.

A organização Mundial da Saúde (OMS) e o Ministério da Saú-
de de vários países entre eles o Brasil (portaria 28 de maio de 2003) 
reconhecem e incentivam a presença da Doula. Tem se demonstrado 
que o parto evolui com maior tranquilidade, rapidez e com menos dor 
e complicações tanto maternas como fetais. Torna-se uma experiência 
gratificante, fortalecedora e favorecedora da vinculação mãe-bebê. As 
vantagens também ocorrem para o Sistema de Saúde, que além de ofe-
recer um serviço de maior qualidade, tem uma significativa redução 
nos custos dada a diminuição das intervenções médicas e do tempo de 
internação das mães e dos bebês.

“O apoio físico e empático contínuo oferecido por uma única pes-
soa durante o trabalho de parto traz muitos benefícios, incluindo um 
trabalho de parto mais curto, um volume significativamente menor de 
medicações e analgesia epidural, menos escores de Apgar abaixo de 7 
e menos partos operatórios.” (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚ-
DE. OMS. Maternidade segura. Assistência ao parto normal: um guia 
prático. Genebra: OMS, 1996).

Por isso e tantos outros benefícios à parturiente expostos, o meu 
apoio a este projeto de lei que ressalta a importância da presença de 
doulas em maternidades casas de parto e estabelecimentos hospitala-
res congêneres, da rede pública e privada de todo o território estadual, 
tornando obrigatória a sua presença durante todo o período de trabalho 
de parto, parto e pós-parto imediato, sempre que solicitadas pela par-
turiente.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE LEI Nº 020 / 2022.

Institui o Programa Mulheres na 
Construção, no Estado do Maranhão.

Art. 1º - Fica instituído o Programa Mulheres na Construção, 
com a finalidade de viabilizar a qualificação e empregabilidade de mu-
lheres na construção civil no Estado do Maranhão, visando à melhoria 
e ampliação das oportunidades de trabalho, de autonomia econômica e 
financeira e qualidade de vida da mulher maranhense.

Parágrafo único - Para efeitos desta Lei, Mulher é toda a pessoa 
do gênero feminino, com capacidade civil, em idade entre 18 e 60 anos, 
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residente e domiciliada no Estado do Maranhão, em situação de vulne-
rabilidade social, inscrita no Cadastro Único, beneficiária de programas 
sociais, ou ainda assistida por equipamento público, ou ainda mulher 
em situação de violência doméstica e familiar.

Art. 2° - São objetivos do PROGRAMA MULHERES NA 
CONSTRUÇÃO:

I – Executar ações em rede, visando à implementação das políti-
cas de emprego, renda e desenvolvimento econômico de Mulheres no 
Estado do Maranhão;

II – Avaliar, planejar, e realizar ações de promoção da emprega-
bilidade de mulheres no Estado do Maranhão;

III – Articular, fomentar, integrar e aperfeiçoar as políticas públi-
cas de empregabilidade e autonomia econômica e financeira de mulhe-
res no Estado do Maranhão;

IV - Aperfeiçoar as políticas de promoção, proteção e atendi-
mento socioeducativo com base nos princípios dos direitos humanos, 
conforme as leis vigentes no País, respeitando a constituição Federal;

V - Produzir, sistematizar, qualificar e difundir informações sobre 
o direito de igualdade da Mulher no Estado do Maranhão;

VI – Fortalecer, promover e integrar ações, canais de diálogo, de 
participação social;

VII – Promover a identificação e incentivo, para ampliação da 
empregabilidade das Mulheres no Estado do Maranhão.

Art. 3° - Compete à Secretaria de Estado da Mulher – SEMU, as 
atividades de planejamento, organização, direção, execução e controle 
do PROGRAMA MULHERES NA CONSTRUÇÃO.

Art. 4° - As despesas decorrentes da aplicação desta Lei correrão 
à conta de dotação orçamentária própria para implementação de progra-
ma, suplementada se necessário.

Art. 5° - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA
A dignidade da pessoa humana, princípio constitucional primor-

dial no aparato legislativo brasileiro (art. 1º, III, CF), situa a pessoa 
como centro das preocupações estatais, definindo como responsabilida-
de do Estado a erradicação da pobreza e da marginalização (art. 3º, III), 
deve ser o norte de toda política pública, notadamente quando o público 
dessa política é a mulher, que, para o legislativo brasileiro deve possuir 
tratativas especiais.

O trabalho a que o legislador se refere no Art. 6º da Carta Mag-
na, alberga a autonomia que o mesmo proporciona na vida de todos os 
cidadãos, sendo este uma condição primordial para as mulheres, pois, 
muitas encontram-se subjugadas à mercê de agressores, por deles de-
penderem, por não terem vagas de trabalho num país em extrema si-
tuação delicada, onde estão contabilizados em torno de 14 milhões de 
desempregados.

Inúmeras mulheres vivem presas em um relacionamento abusivo, 
tendo privada sua liberdade, sofrendo um processo de auto exclusão 
social, justamente pela falta de um emprego, pela falta de oportunidade 
de trabalho que lhe propicie a autonomia econômica e financeira capaz 
de livrá-la do seu agressor.

Diante disto, o direito social da mulher ao trabalho não pode ser 
pensado isoladamente, é preciso que o Estado reflita de forma transver-
sal sua efetividade, que não pode se desvincular do direito à igualdade 
com o homem, do efetivo emprego, da renda como fator de liberdade 
econômica e financeira e da educação profissional como qualificadora 
dessa igualdade.

Embora não existirem índices estatísticos no Estado do Mara-
nhão que embasem que a violência contra a mulher no Estado, está 
diretamente ligada à falta de qualificação da mulher e ao desemprego, 
entende-se que as políticas do governo do Estado do Maranhão, devem 
pensar alternativas focadas na autonomia econômica e financeira da 
mulher, que logicamente, só se consegue, através do emprego e renda.

Dados do IBGE informam que a mulher brasileira está entre as 

10 mais empreendedoras do mundo, existindo cerca de 5,5 milhões de 
negócios, em estágio inicial, empreendidos por mulheres. Estes dados 
demonstram a importância do empreendedorismo feminino no desen-
volvimento econômico e social do país, pois tais empresas não somente 
geram empregos como, também, promovem a inovação e autonomia e 
liderança da mulher.

Com o entendimento que a mulher pode exercer qualquer profis-
são, inclusive, a que pretende esse Projeto, a de construção civil, surgiu 
a essência do programa Mulheres na Construção, que será idealizado 
e executado pela Secretaria de Estado da Mulher – SEMU, do Estado 
do Maranhão, o qual objetiva desenvolver ações de aperfeiçoamento, 
qualificação e inserção profissional por meio de cursos livres, gratuitos, 
para as mulheres oriundas de comunidades nos municípios do Estado 
do Maranhão, em conjunto com entidades parceiras, dentro do contexto 
de atuação das mesmas, de forma a fortalecer a função produtiva das 
famílias maranhenses, bem como promover o desenvolvimento da au-
tonomia, empreendedorismo e inclusão social.

O referido programa desenvolve, através de diversas temáticas, 
competências e habilidades práticas para a vida das cidadãs, oportuni-
zando a qualificação de profissionais para auxiliar na execução de obras 
e edificações da construção civil em seus diversos ramos, reforçando 
os aspectos comportamentais e as diretrizes ambientais e de segurança, 
dispensando um novo olhar para a mulher maranhense.

Contudo, a efetividade de tal programa somente se dará com uma 
estreita relação com o emprego dessas mulheres, caso contrário, poderá 
se tornar uma política vazia para o principal público, haja vista que é o 
emprego o principal elemento de autonomia econômica e financeira da 
mulher. Daí se reveste a essência do presente Projeto de Lei, ao Instituir 
o programa Mulher na Construção como Lei e buscar esforços no senti-
do de acontecer o encaminhamento para o mercado de trabalho.

Diante de todo exposto e pela relevância do tema, conto com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação do presente Projeto de Lei, por 
se tratar de grande interesse público e propiciar a plenitude da dignida-
de humana para as mulheres de todo o Estado do Maranhão, através da 
qualificação para o trabalho.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 001 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Senhor I’talo Fioravanti Sabo 
Mendes.

Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
nhor I’talo Fioravanti Sabo Mendes, natural da cidade de Diamantino 
– Mato Grosso. 

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 17 de janeiro de 2022. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual

O presente Projeto tem o condão de conceder o Título de Cidadão 
Maranhense ao Senhor I’talo Fioravanti Sabo Mendes, natural de Dia-
mantino – MT, tomou posse como Juiz do Tribunal Regional Federal da 
1ª Região, em 07 de agosto de 1998, pelo Quinto Constitucional, tendo 
sido indicado, em lista sêxtupla, pelo Ministério Público Federal e, em 
lista quádrupla, pelo TRF 1ª Região.

Possui graduação em Direito pela Universidade de Brasília - UnB 
(1983). É Mestre em Direito e Estado pela Universidade de Brasília 
- UnB (1987), Doutor em Direito, Estado e Constituição pela mesma 
Universidade de Brasília - UnB (2008) e Pós-Doutor pela Fundación 
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General da la USAL (Universidade de Salamanca - Espanha)/Centro de 
Estudios Brasileños/Instituto Universitário do Rio de Janeiro (IBEA) 
(2020). Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região - TRF 1ª Região, havendo exercido, no período de 15 de abril 
de 2016 a 16 de abril de 2018, o cargo de Vice-Presidente do Tribunal 
Regional Federal da 1ª Região - TRF 1ª Região. Desde 17 de abril de 
2020, é o Presidente do Tribunal Regional Federal da

1ª Região - TRF 1ª Região. Integra o Corpo Docente da Escola da 
Magistratura Federal da 1ª Região - ESMAF.

Iniciou sua carreira como advogado militante, tendo sido Advo-
gado da Consultoria Jurídica do Serviço Federal de Processamento de 
Dados – SERPRO –1983/1984.

 Procurador da República – empossado em 1º de outubro de 1984, 
com exercício na Procuradoria da República do Distrito Federal.

Procurador Regional Eleitoral no Estado de Mato Grosso, no pe-
ríodo de 03 de julho de 1987 a 22 de janeiro de 1988.

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de 
Mato Grosso, no período de 03 de julho de 1987 a 22 de janeiro de 
1988.

Procurador Regional Eleitoral no Distrito Federal, no período de 
18 de outubro de 1988 a 02 de junho de 1993.

Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Distrito Fe-
deral, no período de 23 de junho de 1989 a 09 de novembro de 1994.

Membro da delegação brasileira que negociou os termos do Tra-
tado de Extradição entre a República Federativa do Brasil e o Reino 
Unido, em Londres, de 23 a 25 de fevereiro de 1994.  

Professor da Faculdade de Direito da Universidade de Brasília – 
UnB desde junho de 1995.

 Antes de assumir o cargo de Desembargador Federal do TRF 1ª 
Região, atuava como Procurador Regional da República – 1ª Região, 
com exercício também na Procuradoria Geral Eleitoral, no Tribunal Su-
perior Eleitoral. 

Atividades exercidas no Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião 

Desembargador Federal do Tribunal Regional Federal da 1ª Re-
gião desdeagosto de 1998.

 Conselheiro do Conselho de Administração do Tribunal Regio-
nal Federal da 1ª Região – janeiro de 2002 a janeiro de 2004.

 Membro Efetivo da Comissão Permanente de Regimento do Tri-
bunal Regional Federal da 1ª Região – abril de 2000 a abril de 2002.

 Membro Efetivo da Comissão Permanente de Jurisprudência do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região – maio de 2002 a maio de 2004.

Membro da Comissão de Jurisprudência do Tribunal Regional 
Federal da

1ª Região – maio de 2002 a setembro de 2004.
Presidente da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Pri-

meira Região – abril de 2003 a março de 2006.
Coordenador-Geral dos Juizados Especiais Federais do Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região – outubro de 2003 a outubro de 2005.
 Membro Efetivo da Comissão de Acervo Jurídico do Tribunal 

Regional Federal da Primeira Região – janeiro de 2004 a janeiro de 
2006.

 Presidente da Segunda Turma Suplementar do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região – abril de 2005 a abril de 2005.

Presidente da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região – abril de 2006 a maio de 2007.

 Conselheiro do Conselho de Administração do Tribunal Regio-
nal Federal da Primeira Região – janeiro de 2007 a janeiro de 2009.

 Vice-Diretor da Escola de Magistratura Federal da 1ª Região – 
ESMAF – setembro de 2010 a maio de 2012.

Diretor da Revista do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 
janeiro de 2011 a maio de 2012.

Membro da Subcomissão Nacional de Metas da Justiça Federal 
- Conselho Nacional de Justiça/CNJ – maio de 2012 a maio de 2014.

Membro da Comissão do Colar e Medalha Ministro Nelson Hun-
gria – TRF 1ª Região – maio de 2012 a abril de 2014.

Presidente da Segunda Seção do Tribunal Regional Federal da 
Primeira Região – setembro de 2012 a setembro de 2014.

 Membro do Comitê Gestor da Justiça Federal - Conselho da Jus-
tiça Federal – setembro de 2013 a maio de 2014.

Presidente da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região – outubro de 2013 a outubro de 2015.

 Presidente da Comissão de Avaliação e Gestão Documental do 
Tribunal Regional Federal da Primeira Região – maio de 2014 a setem-
bro de 2014.

Desembargador Eleitoral – Membro Suplente do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Distrito Federal - 2014 – 2014.

 Desembargador Eleitoral – Membro Titular do Tribunal Regio-
nal Eleitoral do Distrito Federal - 2014 – 2016.

 Presidente da Comissão Apuradora nas Eleições Gerais de 2014 
no 
 Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal – outubro de 2014 a 
dezembro de 2014.

 Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região – 
abril de 2016 a abril de 2018.

 Membro do Conselho de Administração do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região – abril de 2016 a abril de 2018.

Membro da Comissão do Colar e Medalha Ministro Nelson Hun-
gria – TRF 1ª Região – abril de 2016 a abril de 2018.

 Membro Suplente do Conselho da Justiça Federal, em virtude 
da sua condição de Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª 
Região - 2016 – 2018.

Presidente da Oitava Turma do Tribunal Regional Federal da Pri-
meira Região – junho de 2018 a abril de 2020.

Docente da Escola da Magistratura Federal da 1ª Região - 2019 
– Atual.

Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região - abril de 
2020 - Atual.

Membro efetivo do Conselho da Justiça Federal, em virtude da 
sua condição de Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região 
- 2020 – Atual.

 Presidente do Conselho de Administração do Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região – abril de 2020 - Atual.

 Presidente do Conselho do Colar e Medalha do Mérito Judiciário 
Ministro Nelson Hungria – abril de 2020 – Atual.

Presidente do Comitê Gestor de Tecnologia da Informação do 
Tribunal Regional Federal da 1ª Região – abril de 2020 – Atual.

Presidente do Comitê de Gestão Estratégica Regional da Justiça 
Federal da 1ª Região - CGERTRF1 – abril de 2020 – Atual.

Presidente do Comitê Orçamentário de Segundo Grau da Justiça 
Federal da 1ª Região - COMOR2 – abril de 2020 – Atual.

Presidente do Comitê Regional de Gestão de Riscos da Justiça 
Federal da 1ª Região – abril de 2020 – Atual.

 Presidente do Conselho Deliberativo do Programa de Assistência 
aos Magistrados e Servidores da Justiça Federal de Primeiro e Segundo 
Graus da

Primeira Região - PRO-SOCIAL – abril de 2020 – Atual.
Membro do Conselho de Administração do Tribunal Regional 

Federal da 1ª Região – abril de 2020 – Atual.
 Membro do Comitê Gestor de Estratégia da Justiça Federal - 

COGEST do Conselho da Justiça Federal – CJF – abril de 2020 – Atual.
 Membro da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciá-

rio/Conselho Nacional de Justiça – CNJ – abril de 2020 – Atual.
Membro do Grupo Decisório do Centro de Inteligência do Poder 

Judiciário do Conselho Nacional de Justiça - 2021 – Atual.
Atualmente é professor na Universidade de Brasília – UnB, onde 

leciona a disciplina Teoria Geral do Processo. Tem experiência nas 
áreas de Direito Processual Civil, Direito Processual Penal, Direito Pe-
nal, Direito Constitucional e Direito Eleitoral.

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 17 de janeiro de 2022. - NETO EVANGELISTA 
- Deputado Estadual
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PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 002 / 2022.

Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo Manuel Beckman ao empre-
sário Antônio José Hiluy Nicolau, e dá 
outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º - Fica concedida por esta Assembleia Legislativa, a Me-
dalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao empresário Antônio 
José Hiluy Nicolau, e dá outras providências.

Art. 2º - A entrega da referida Medalha, deverá ocorrer em Ses-
são Solene, a ser marcada em comum acordo entre o homenageado e 
esta Augusta Casa.

Art. 3º - A presente Resolução Legislativa entrará em vigor na 
data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA
Justificamos o projeto ora em pauta, pelo histórico de vida do 

empresário Antônio José Hiluy Nicolau, que muito contribuiu para o 
desenvolvimento de nosso Estado.

Antônio Nicolau nasceu em São Luís, aos vinte e sete de janeiro 
de mil novecentos e cinquenta, Antônio José Hiluy Nicolau é filho do 
imigrante libanês Jorge Nicolau e da maranhense descendente de liba-
neses Jaquelina Hiluy Nicolau. Iniciou sua vida profissional no arma-
zém de secos e molhados do pai inovando com a venda de porta a porta, 
paralelamente atou como corretor de imóveis, com o CRECI número 
018, em seguida foi fundador da Planta Engenharia que construiu mais 
de 200 apartamentos e 2000 casas entre 1980 e 1985. Posteriormente 
vem a dissolver a sociedade e fundar a Nicolau Comércio e Construção, 
empresa que se destacou no mercado da construção civil maranhense 
construindo mais de 1000 casas e realizando diversas obras importan-
tes, como o estádio de futebol municipal de Bacabal, agências bancárias 
e conjuntos habitacionais.

No final da década de 80 o empresário decide diversificar, ad-
quirindo um posto de combustíveis e uma propriedade rural, inician-
do assim a Nicolau Derivados de Petróleo e a Nicolau Agropecuária. 
Atualmente a Nicolau Derivados de Petróleo conta com 13 unidades na 
grande ilha sendo a maior rede própria de postos de gasolina e gerando 
mais de 150 empregos diretos. A Nicolau agropecuária tem uma longa 
trajetória de pioneirismo no Estado do Maranhão e vitórias, conquistan-
do premiações estaduais e nacionais. Em 2010 funda a Nicolau Distri-
buidora de Gás, distribuidora de botijões de gás de cozinha da Liquigás, 
conquistando a liderança do mercado e diversas premiações da parceira.

Antônio José Hiluy Nicolau recebeu o prêmio de Empresário do 
Ano da Associação Comercial do Maranhão do ano de 2009 e também 
o prêmio Estribo de Ouro do Mérito pecuário da Associação dos Cria-
dores do Estado do Maranhão.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão - 03 / 02 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

MOÇÃO Nº 001/2022
 
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 vereador João Furtado Mendes, em 
respeito ao Ato público realizado município de Palmeirândia, buscando 

a valorização dos professores e dos servidores públicos neste municí-
pio. 

O Excelentíssimo vereador João Furtado Mendes, esteve acom-
panhando e dando apoio ao ato público na luta em defesa do rateio de 
70% do FUNDEB.

Dessa forma, parabenizo o Vereador João Furtado Mendes, que 
esteve de perto acompanhando a reivindicação dos professores da rede 
municipal de educação para tratar sobre a aplicação dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB na educação e 
cobrar o pagamento do rateio de 70% do fundo aos professores, como 
determina a lei.

E ressalto ao vereador que seja a voz do povo na Câmara Munici-
pal de Palmeirândia cobrando um posicionamento da prefeitura quanto 
ao destino dos recursos do FUNDEB e ressaltou que irá fiscalizar a 
aplicação dos recursos na educação.

Muito importante também destacar que a educação possui um 
papel importante dentro da sociedade, assim como os professores, visto 
que, através deles que adquirimos o conhecimento. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 fevereiro de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

MOÇÃO Nº 002/2022
 
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 ao Excelentíssimo Vereador  SIVALDO DE JESUS 
MARTINS SOARES, em respeito ao Ato público realizado no mu-
nicípio de Palmeirândia buscando a valorização dos professores e dos 
servidores públicos neste município.

O Excelentíssimo Vereador Sivaldo de Jesus Martins Soares, es-
teve acompanhando e dando apoio ao ato público na luta em defesa do 
rateio de 70% do FUNDEB.

Dessa forma, parabenizo o Vereador Sivaldo de Jesus Martins 
Soares, que esteve de perto acompanhando a reivindicação dos profes-
sores da rede municipal de educação para tratar sobre a aplicação dos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB na 
educação e cobrar o pagamento do rateio de 70% do fundo aos profes-
sores, como determina a lei.

E ressalto ao vereador que seja a voz do povo na Câmara Mu-
nicipal de Palmeirândia cobrando um posicionamento da prefeitura de 
Palmeirândia quanto o destino dos recursos do FUNDEB e ressaltou 
que irá fiscalizar a aplicação dos recursos na educação.

Muito importante também destacar que a educação possui um 
papel importante dentro da sociedade, assim como os professores, visto 
que, através deles que adquirimos o conhecimento. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 fevereiro de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 003/2022
 
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 Desembargador Dr. PAULO VELTEN, pela sua eleição 
como presidente do Justiça do Maranhão, para o biênio 2022/2024.

Cumpre mencionar que o Desembargador o Dr. PAULO VEL-
TEN, foi eleito no dia 2 de fevereiro do corrente ano, como presidente 
do Justiça do Maranhão para o biênio 2022/2024, é cidadão ludovicense 
e maranhense reconhecido, respectivamente, pela Câmara de Vereado-
res de São Luís e pela Assembleia Legislativa do Estado. Desembarga-
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dor do TJMA desde março de 2007. É mestre e doutor em Direito pela 
Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – PUC/SP. Especialista 
em Direito Processual Civil, também pela PUC/SP; em Direito Empre-
sarial, pelo Instituto Mackenzie de São Paulo – MACKENZIE/SP; e em 
Direito dos Contratos, pelo Centro de Extensão Universitária – CEU/SP

É autor do livro Contratos – tutela judicial e novos modelos 
decisórios, publicado pela editora Juruá, além de artigos jurídicos 
veiculados em revistas especializadas de circulação nacional. É membro 
do Instituto de Direito Privado – IDiP, da Rede de Pesquisa de Direito 
Civil Contemporâneo – RDCC e das Associações dos Magistrados Bra-
sileiros – AMB e dos Magistrados do Maranhão – AMMA.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Desembargador o Dr. PAULO VELTEN, pela eleição da 
Corte Estadual.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de fevereiro de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO

REQUERIMENTO N° 001 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada 
mensagem de Congratulações e Aplausos, a Fundação Antônio Dino 
(Hospital do Câncer Aldenora Bello),  através de sua presidente Enide 
Moreira Lima Jorge Dino, pelo Dia Internacional de Luta Contra o 
Câncer Infantil, comemorado em 15 de Fevereiro.

É preciso lembrar que o dia 15 de fevereiro é marcado pelo grito 
mundial para a conscientização do câncer em crianças e adolescentes.

Cumpre salientar que o Dia Internacional do Câncer Infantil, 
instituído pela Childhood Cancer International desde 2001, tem como 
objetivo educar o público em geral e profissionais de saúde sobre o cân-
cer infantojuvenil, favorecendo o acesso desta população aos melhores 
tratamentos e medicamentos, em qualquer lugar do mundo, além de ex-
pressar apoio às crianças e adolescentes com câncer, aos sobreviventes 
e suas famílias.

Ante exposto, justificamos esta homenagem como forma de re-
conhecimento e destacar a importância dos profissionais e das famí-
lias, que serão honrados nos próximos anos pela bravura, a coragem e 
a resiliência de crianças e adolescentes, que lutam diariamente contra o 
câncer, e nos ensinam heroicamente sobre a vida e o futuro.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 002 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada 
mensagem de Congratulações e Aplausos, ao Dr. Daniel Blume, para-
benizando-os pelo cargo de Conselheiro Federal na OAB, no dia 02 de 
fevereiro do corrente ano.

É preciso lembrar que o Dr. Daniel Blume, é advogado, e Procu-
rador do Estado do Maranhão de carreira e professor da Escola Superior 
da Advocacia da OAB. E ainda Conselheiro Federal da OAB represen-
tando o Estado do Maranhão. 

Ante exposto, justificamos e fazemos esta homenagem mais que 
merecida ao Dr. Daniel Blume, que representa os advogados, cuja atua-
ção é de extrema importância, além de fortalecer a democracia de nosso 
país.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 003 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada 
mensagem de Congratulações e Aplausos, ao Dr. Thiago Diaz, para-
benizando-os pelo cargo de Conselheiro Federal na OAB, no dia 02 de 
fevereiro do corrente ano.

Ante exposto, justificamos e fazemos esta homenagem mais que 
merecida ao Dr Thiago Diaz, que representa os advogados, cuja atua-
ção é de extrema importância, além de fortalecer a democracia de nosso 
país.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 004 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requei-
ro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada 
mensagem de Congratulações e Aplausos, a Dr. Karol Carvalho, pa-
rabenizando-os pelo cargo de Conselheiro Federal na OAB, no dia 02 
de fevereiro do corrente ano.

Ante exposto, justificamos e fazemos esta homenagem mais que 
merecida a Dr. Karol Carvalho, que representa os advogados, cuja 
atuação é de extrema importância, além de fortalecer a democracia de 
nosso país.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de fevereiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 005 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 
101/2019, que dispõe sobre assegurar os direitos ao sossego, descanso 
ou lazer aos usuários de telefonia no que tange ao recebimento de cha-
madas ou mensagens com fins comerciais, e dá outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 02 de dezembro de 2021. - DUARTE JÚNIOR - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO N° 006/2022

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.90 do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão, comunico o meu desligamento do Bloco 
Parlamentar Democrático, a tempo, requeiro minha inclusão no Bloco 
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”. 
em São Luís (MA) 01 de fevereiro de 2022. - Ariston Ribeiro - Depu-
tado Estadual

REQUERIMENTO Nº 007 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 168, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Ex-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022 19
celência, que retire de pauta, tramitação e que seja arquivado o Projeto 
de Lei nº 586/2021 e 556/2021, de minha autoria institui a meia entrada 
em locais públicos de cultura, esporte e lazer para doadores de sangue 
e órgãos.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 02 de fevereiro de 2022. - ARISTON RIBEIRO - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO N° 08/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei Nº 001/2022, de 
minha autoria. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, SÃO LUÍS-MA, 03 EM DE DEZEMBRO DE 
2022. - Othelino Neto - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 009 /2022

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no Requerimento Inter-
no desta Casa, a convocação de Sessão Solene, a ser agendada para a 
primeira semana de março/22, em dia de comum acordado com o ilus-
tre Presidente e a Secretaria Geral da Mesa, destinada a homenagear e 
discutir a Campanha da Fraternidade 2022, realizada pela Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), e que este ano tem como Tema: 
Fraternidade e Educação e Lema “Falar Com Sabedoria e Ensinar com 
Amor”  (CF Pr. 31:26).

Vale ressaltar que a referida sessão, contará com a presença de 
Vossa Reverendíssima Arcebispo Dom Gilberto Pastana de Oliveira, or-
ganismos eclesiásticos, além de autoridades representando importantes 
segmentos de nossa sociedade.

Na apresentação da publicação, a presidência da CNBB destaca 
que “a Quaresma é um tempo favorável para a conversão do coração” 
e que a CF, realizada pela Igreja no Brasil desde 1964, tem como pro-
pósito de ser um caminho para que os cristãos vivam a espiritualidade 
quaresmal com o sentido de mudança e transformação pessoal rumo à 
solidariedade a um problema concreto da sociedade brasileira.

A apresentação do texto-base afirma que a realidade da educação 
interpela e exige profunda conversão de todos. “Verdadeira mudança de 
mentalidade, reorientação da vida, revisão das atitudes e busca de um 
caminho que promova o desenvolvimento pessoal integral, a formação 
para a vida fraterna e a cidadania. O documento convida a todos a ver 
a realidade da educação em diversos âmbitos, iluminá-la com a Palavra 
de Deus, encontrando e redescobrindo meios eficazes que favoreçam 
processos mais adequados e criativos afim de que ninguém seja excluí-
do de um caminho educativo integral que humanize, promova a vida e 
estabeleça relações de proximidade, justiça e paz”, diz um trecho.

Trata-se, em 2022, da terceira vez que a Igreja no Brasil vai apro-
fundar o tema da educação em uma Campanha da Fraternidade. Desta 
vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global, con-
vocado pelo Papa Francisco. “Ao longo da caminhada quaresmal, em 
que a conversão se faz meta primeira, recebemos o convite para busca 
os motivos de nossas escolhas em todas as ações e, por certo, naquelas 
que dizem respeito mais diretamente ao mundo da educação”, convida 
a presidência da CNBB.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 02 de fevereiro de 2022. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 452/2022

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 de Zé Doca, Senhora Maria Jose-
nilda Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 453/2022

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 expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
e ao Secretário  de Saúde Carlos Eduardo Lula que determine às 
suas equipes técnicas de  saúde para que procedam a análise da viabi-
lidade de implementação do “Programa Gravidez na Adolescência: 
Conscientização em escolas e comunidades carentes. Oferecendo à 
gestante adolescente, menor de 18 anos, com anuência do responsável 
legal, sua inclusão em programa de planejamento familiar e adoção de 
método contraceptivo de longa duração, após o parto.

A incidência de gravidez na adolescência atinge, em nosso país, 
média acima dos países latino americanos, de acordo com a Organiza-
ção Mundial da Saúde-OMS. No mundo, a média é de 46 nascidos a 
cada mil jovens adolescentes. Nos Estados Unidos, a média é de 22,3 
nascimentos. No Brasil, a média é de 65,5 nascimentos ao ano a cada 
mil adolescentes entre 15 e 19 anos. Os dados são alarmantes e, sabe-
mos, não decorre de planejamento familiar.

De acordo com organizações da sociedade civil nacionais e in-
ternacionais, as consequências de uma gravidez prematura acometem 
as crianças e as mães. O impacto psicossocial para as jovens mães que, 
diversas vezes, deixam de estudar e de trabalhar, acaba por afetar seus 
relacionamentos, projetos profissionais, além de exigir que as jovens 
tenham de encarar uma nova vida, que não planejaram e para a qual não 
foram preparadas.

Importante ressaltar que a gravidez precoce é uma das principais 
causas de mortalidade entre adolescentes de 15 a 24 anos. Assim, apesar 
dos programas de conscientização e acesso a métodos contraceptivos, 
houve pouquíssima redução do número de gestações de adolescentes.

Acrescenta -se, ainda, que muitas vezes, as gestações decorrem 
de abuso sofrido por essas jovens. Ou acontecem pela falta de informa-
ções e interesse na adoção de meios anticoncepcionais, sem deixar de 
mencionar a vergonha que muitas meninas sentem em procurar orienta-
ção em consultas médicas.

Não estamos aqui a criminalizar a gestação na adolescência, mui-
to menos o dom de gerar a vida, mas a ausência de planejamento, de 
preparo ou mesmo do desejo de se tornar mãe acarreta consequências 
indesejadas para a adolescente e toda a família, além do impacto em 
todas as políticas de governo.

Com auxílio de especialistas da área médica obstétrica, conside-
ramos pertinente a implementação de um programa que ouça e oriente 
as jovens grávidas a fim de que tenha condições de fazer planejamento 
familiar.

Com auxílio de especialistas da área médica obstétrica, conside-
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ramos pertinente a implementação de um programa que ouça e oriente 
as jovens grávidas a fim de que tenha condições de fazer seu planeja-
mento familiar.

Por essa razão, a indicação ora apresentada destina-se a requerer 
que, por iniciativa do Executivo, seja iniciado estudo e implementa-
ção de programa acerca da gestação na adolescência, permitindo que 
a jovem, ainda durante o pré-natal, seja orientada a adotar um método 
contraceptivo eficaz, seguro e de longa duração, caso não tenha, efeti-
vamente, intenção de engravidar novamente. 

 
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 02 de Fevereiro 
de 2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

Sessão Solene de Abertura dos Trabalhos da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia dois de fevereiro do ano de dois 
mil e vinte e dois. 

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto.
Às dez horas, em nome do povo e invocando a proteção de 

Deus, o Presidente declarou aberta a Sessão Solene de abertura dos 
trabalhos da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e convidou para 
compor a Mesa dos trabalhos: o Excelentíssimo Senhor Flávio Dino 
- Governador do Estado; o Excelentíssimo Senhor Carlos Brandão – 
Vice-Governador do Estado; o Excelentíssimo Senhor Weverton Rocha 
– Senador da República; a Excelentíssima Senhora Eliziane Gama – 
Senadora da República; o Excelentíssimo Senhor Rubens Pereira Júnior 
- Deputado Federal; o Excelentíssimo Senhor Gil Cutrim - Deputado 
Federal, o  Excelentíssimo Senhor Eduardo Nicolau – Procurador Geral 
de Justiça; o  Excelentíssimo Senhor Alberto Bastos – Defensor Públi-
co Geral do Estado; o Excelentíssimo Senhor Erlânio Xavier, Prefeito 
de Igarapé do Meio – Presidente da FAMEM. Ato contínuo, todos os 
presentes foram convidados a se postarem em posição de respeito para 
ouvir o Hino Nacional, executado pelo Cabo PM Silva Ribeiro da Polí-
cia Militar do Maranhão. Após esse momento, o Presidente concedeu a 
palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Flávio Dino, 
que fez a leitura da Mensagem Governamental de abertura dos traba-
lhos legislativos, nos termos do art. 64, inciso VII, da Constituição do 
Estado do Maranhão. Por fim, ouviu-se o pronunciamento do Presiden-
te da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão, o Deputado Othe-
lino Neto. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a Sessão 
Solene, lembrando a todas as senhoras deputadas e senhores deputados 
da sessão ordinária de quinta-feira, dia três de fevereiro, no horário re-
gimental, às 09:30 horas. Para constar, foi lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 02 de fevereiro de 
2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 03.02.2022

SESSÃO SOLENE DE ABERTURA DA QUARTA SESSÃO 
LEGISLATIVA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA DO DIA 02 
DE FEVEREIRO DE 2022 ÀS 10h.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 
Sessão Solene de Instalação dos Trabalhos Legislativos da 4ª Sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. Convido para compor a Mesa dos trabalhos o Excelentíssi-
mo Senhor Flávio Dino, Governador do Maranhão. Convido o Excelen-

tíssimo Senhor Carlos Brandão, Vice-Governador do Maranhão. Con-
vido a Excelentíssima Senhora Senadora Eliziane Gama, Senadora do 
Estado do Maranhão. Convido o Excelentíssimo Senhor Senador We-
verton Rocha; Exmo. Senhor Deputado Federal Rubens Pereira Júnior; 
Exmo. Senhor Deputado Federal Gil Cutrim; Exmo. Senhor Eduardo 
Nicolau, Procurador-Geral de Justiça; Exmo. Senhor Alberto Bastos, 
Defensor Público do Estado do Maranhão; Exmo. Senhor Prefeito de 
Igarapé Grande, Erlânio Xavier, Presidente da Federação dos Municí-
pios do Estado do Maranhão. Registro a presença da Exma. Senhora 
Juíza Sueli de Oliveira, representando a Associação dos Magistrados. 
Muito obrigado por sua presença. Registro também a presença do Se-
nhor Vandir Fialho Júnior, Presidente em Exercício da OAB do Estado 
do Maranhão, obrigado por sua presença; do Senhor Carlos Guterres, 
Presidente da Associação do Ex-deputados Estaduais, também grato 
por sua presença; Exma. Senhora Ana Paula Lobato, Prefeita de Pinhei-
ro; Exmo. Senhor Enéas Fernandes, Secretário Municipal de Gover-
no, neste ato representando o Prefeito de São Luís, Eduardo Braide. 
Convido todos os presentes a se postarem em posição de respeito para 
ouvirmos o Hino Nacional executado pelo Cabo PM Silva Ribeiro, da 
Polícia Militar do Maranhão.

(Execução do Hino Nacional Brasileiro)
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Com a palavra, o Senhor Governador do Estado, Dr. Flávio Dino, que 
fará a leitura da Mensagem Governamental de abertura dos trabalhos 
legislativos, nos termos do artigo 64, inciso VII, da Constituição do 
Estado do Maranhão.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
DR. FLÁVIO DINO – Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras de-
putadas, senhores deputados, dignas autoridades que compõem a Mesa. 
Cumprimento a Senhora Primeira-dama Daniela, toda nossa equipe, 
saudando o Vice-governador Brandão, todos os secretários. Saúdo o 
Parlamento Federal, cumprimentando o Senador Weverton e a Senado-
ra Eliziane. Cumprimento o Deputado Gil, o Deputado Rubens e o De-
putado Márcio Jerry. Saúdo o Ministério Público na pessoa do seu che-
fe, Dr. Eduardo Nicolau, e a Defensoria Pública na pessoa também do 
seu chefe que se encontra à Mesa, a OAB, Associação dos Magistrados, 
a Famem, representada pelo prefeito Erlânio e todas as autoridades que 
aqui estão cumprimento-os com muita alegria e honra. Desde o ano de 
2015, instituímos a praxe de comparecimento pessoal perante o Parla-
mento, para esse momento de prestação de contas. A Mensagem Gover-
namental, a Mensagem da Chefia do Poder Executivo é uma formalida-
de de índole constitucional que se conecta muito fortemente com a ideia 
de prestação de contas. Portanto, do princípio republicano, segundo o 
qual quem exerce uma função pública não exerce em nome próprio, 
exerce em nome de terceiros, e por isso mesmo tem o dever permanen-
te de dizer o que tem sido feito e o que será feito no exercício dessa 
função. Senhor Presidente, eu quero também evidentemente realçar que 
o meu comparecimento pessoal que se verificou nesses anos, é também 
um momento de agradecimento. Agradecimento porque aqui estou nes-
ta tribuna na condição de Governador do Estado pela derradeira vez e 
estando pela derradeira vez é claro que eu quero sublinhar a minha gra-
tidão. Gratidão a Deus que tem iluminado, inspirado a nossa caminhada 
nesse período, gratidão aos Poderes porque temos agido, presididos pe-
los princípios da independência e da harmonia e, claro, gratidão a mi-
nha família e aos meus amigos e amigas, companheiros e companheiras 
de caminhada. Quais foram as grandes metas projetadas em 2015, quan-
do aqui estive pela primeira vez? Boa aplicação do dinheiro público, 
uma aplicação do dinheiro público com a marca da probidade e da 
transparência. Neste período, acentuo, que quando nós lá assumimos 
esse compromisso, o Portal da Transparência do Governo do Estado era 
avaliado pela CGU com a nota 2,3. Portanto, numa escala de zero a dez 
num patamar muito baixo, passados os anos, quando aqui retorno nes-
ses anos sucessivos daqueles anos que se sucederam a 2015, temos re-
gistrado progressivamente que a avaliação desses mecanismos de con-
trole social sempre girou com notas muito altas oito, nove, dez 
mostrando o avanço do estado no que se refere a probidade e a transpa-
rência quanto ao uso do dinheiro público. A avaliação, repito, feita pelo 
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Governo Federal, pela CGU, que é o órgão que audita todos os poderes, 
todos os órgãos e faz esse ranqueamento. Em relação à boa aplicação do 
dinheiro público, eminentes integrantes da Mesa, eu destaco também o 
princípio da eficiência, constante do Artigo 37 da Constituição, e faço 
questão de remarcar que no meio dessas intempéries todas das quais o 
coronavírus é a prova mais evidente, nós realizamos no estado mais de 
dez bilhões de investimentos públicos, vale dizer, dez bilhões de reais 
em obras que fazem com que nós tenhamos permanentemente, as Se-
nhoras e os Senhores sabem disso, uma movimentação intensa em todos 
os municípios do nosso estado, exatamente viabilizando estradas, mais 
de seis mil quilômetros, pontes históricas, que foram ou estão sendo 
construídas, mostrando exatamente a conexão entre probidade, transpa-
rência e eficiência. A segunda grande meta que nós estabelecemos na 
época foi a melhoria dos indicadores sociais. Recentemente, o IBGE 
mostrou que nós tivemos, em 2020, o menor patamar de pobreza já re-
gistrado na série histórica desde 2012. É claro que nós gostaríamos que 
esse patamar fosse ainda mais baixo, mas é claro, é evidente que, no 
meio das tempestades que o Brasil atravessou e atravessa, nenhum esta-
do conseguiu ter a eficácia nesse sentido de conseguir o melhor indica-
dor divulgado pelo IBGE no que se refere à redução da pobreza de 2012 
até o ano de 2020. Nós também tivemos o melhor IDEB da nossa histó-
ria na rede de ensino médio. Nós tivemos no início um IDEB de 2.8 na 
rede estadual de ensino médio e chegamos ao IDEB de 3.7, portanto um 
crescimento substantivo nesse período superior, portanto a 20, 25% no 
que se refere ao crescimento desse indicador. E sublinho, ilumino o fato 
de termos tido, nesse período também, redução da mortalidade infantil 
e da mortalidade materna no Maranhão. A terceira grande meta que nós 
estabelecemos foi a expansão das redes de direitos. E eu destaco o Pro-
grama Escola Digna, que eu desejo que seja enraizado no coração de 
todos e todas, independentemente das suas preferências políticas, ideo-
lógicas, porque é o maior programa de desenvolvimento que nós pode-
mos adotar. É o maior programa de desenvolvimento investir em educa-
ção, em escola. Nenhum país do mundo alcançou patamares mais altos 
de desenvolvimento humano que não seja por esse caminho, qualquer 
que seja o seu sistema político, ideológico, adotado de per si em cada 
uma dessas nações. Então o programa Escola Digna, que nos deixa 
1.300 obras educacionais em vários tamanhos, reformas, reconstruções, 
construções. Alguns, às vezes até desdenham da eficácia dessas obras, 
mas nós que estamos, todos nós, acompanhando de dentro, do chão da 
escola, professor que sou, sabemos da importância de uma estrutura 
adequada, de um ar-condicionado, de uma biblioteca, de um equipa-
mento esportivo implantado em uma escola. Quero também, senhoras e 
senhores, mencionar que às vezes, a grandeza, às vezes, a força desse 
programa educacional que nós implementamos obscurece uma outra 
grande rede de direitos que está, hoje, materializada na vida do povo do 
Maranhão. Aludo muito especialmente aos hospitais regionais e ma-
crorregionais. Abrimos agora o Hospital Regional de Barra do Corda, 
um investimento de nove milhões de reais, cuja manutenção irá gerar 
uma despesa mensal de três milhões de reais. Vale dizer, todos que aqui 
estão sabem, que na área da saúde o mais simples é construir, o mais 
complexo é abrir e fazer funcionar, mas nós conseguimos isso, e enu-
mero aqui mentalmente, desde o hospital de Pinheiro, o hospital de Via-
na, o hospital de Santa Luzia do Paruá, o hospital de Carutapera agora, 
recentemente ampliado, os hospitais de Santa Inês, Bacabal, Lago da 
Pedra, Imperatriz, Balsas, Carolina, a ampliação do hospital de Grajaú 
com serviço de UTI, Barra do Corda, a ampliação do polo de saúde em 
Presidente Dutra, o hospital de Caxias, o hospital de Chapadinha, a am-
pliação do hospital de Timon, com serviço de UTI pela primeira vez na 
história, UTI implantada no hospital de Barreirinhas. Apenas para men-
cionar o que me recordo aqui, e o hospital regional de Pedreiras, essa 
extraordinária rede que está hoje salvando vidas todos os dias, patrimô-
nio do povo do Maranhão. Foi essa rede que garantiu que nós tivésse-
mos, tenhamos e teremos a menor taxa de mortalidade por Coronavírus 
em todo o Brasil, porque, diferente de outras realidades, infelizmente, 
nós vimos, assistimos a colapsos agudos, profundos, que não houve no 
Maranhão, exatamente em razão da implantação dessa rede extraordi-
nária de saúde, complementada pelas policlínicas, a exemplo da Policlí-

nica de Imperatriz, de Açailândia, Policlínica de Santa Inês, Policlínicas 
várias em São Luís, outras que nós temos em construção. Nós temos a 
expansão da hemodiálise 10 vezes maior do que aquela que encontra-
mos. Quero mencionar, muito vivamente, a rede de tratamento do cân-
cer, que é a maior da nossa história, um posto onde havia somente radio-
terapia precária na cidade de São Luís, mas hoje nós apoiamos o 
Hospital Aldenora Bello na expansão desse serviço. Fizemos um convê-
nio com o hospital particular, São Domingos, que faz radioterapia para 
os pacientes do SUS, implantamos a radioterapia em Imperatriz, im-
plantamos a quimioterapia na Unidade do Câncer do Hospital Regional 
de Caxias, mostrando a seriedade desse trabalho feito na área da saúde. 
Redes de Vivas, Procons, como nunca antes vistos, multiplicamos por 
10, e aquilo que constitui hoje o nosso tesouro social, que é a expansão 
dos restaurantes populares que tiveram a marca de dois deputados que 
foram secretários, e os homenageio e agradeço pela colaboração, o De-
putado Neto Evangelista, que foi nosso secretário, e o Deputado Márcio 
Honaiser, ambos foram nossos secretários e cuidaram também, comigo, 
desse processo de expansão da rede de restaurantes populares. No que 
se refere à rede de Vivas, Procons, tivemos a colaboração do nosso 
companheiro Duarte Júnior, que aqui está, integrante desta Casa Parla-
mentar para mostrar exatamente essa interação entre o Poder Executivo 
e o Poder Legislativo, inclusive com empréstimo pelo Parlamento de 
valorosos quadros que foram nossos secretários ao longo desses anos, 
eu gostaria também de acentuar e quarto lugar que o nosso governo teve 
e tem e tem resultados no que se refere ao crescimento da nossa econo-
mia, que é outra visão equivocada segundo o qual o social é inimigo da 
economia, não, só existe gestão econômica séria cuidando do social, 
cuidando das pessoas e é por isso que o nosso produto interno bruto, 
Senador Weverton, Senadora Eliziane, cresceu esses anos acima da mé-
dia brasileira. Acima do Brasil, o Maranhão cresce acima do Brasil e é 
por isso, querido companheiro Brandão, que, pelo quinto ano consecu-
tivo, o governo federal divulgou saldo positivo de geração de empregos 
formais no Maranhão, Caged, Ministério da Economia, mostrando o 
Maranhão com segundo melhor desempenho do Nordeste no que se 
refere a geração de empregos em 2021, dado divulgado ontem pelo go-
verno federal, e ao mesmo tempo tendo o oitavo melhor desempenho do 
País mostrando exatamente a seriedade do trabalho feito, isso se deve a 
justiça tributária, incentivos fiscais, senhoras e senhores parlamentares, 
e é importante que isso seja dito que uma vez que esta Casa vota o par-
lamento, vota o orçamento que as renúncias fiscais fizeram com que 
muitas empresas se instalassem, muitas fossem ampliadas e não há um 
único investimento privado de grande porte no Maranhão que não tenha 
incentivo fiscal, registrem isto no coração e na memória de todos as 
senhoras e os senhores, porque às vezes há uma tentativa de fazer uma 
antinomia equivocada entre setor público e setor privado e só é possível 
desenvolvimento com o casamento, com andamento conjunto de mãos 
dadas de investimentos públicos com incentivos a investimentos priva-
dos. Lembrem, despesa pública é receita privada. Aqueles que são con-
tra o investimento público são contra que as empresas ganhem dinheiro. 
É um equívoco ideológico, porque se eu estou falando de que o Gover-
no do Estado investiu dez bilhões de reais em obras, nesse período que 
nos cabe a honra de governar o Maranhão, eu estou dizendo que empre-
sas faturaram dez bilhões de reais, fruto destas obras, e quantas não te-
riam sido fechadas, encerradas as suas atividades, se não fosse a gestão 
fiscal séria capaz de garantir o custeio e ao mesmo tempo capaz de 
preservar, Deputado Gil, a capacidade de investimento do poder públi-
co. A maior contribuição que nós damos para a economia é manter a 
responsabilidade fiscal e a responsabilidade social no que se refere a 
execução das políticas de governo. Nós iremos, Senhor Presidente, en-
caminhar à Assembleia, e peço, desde logo, a colaboração de todas e 
todos, a conclusão de um dos trabalhos de planejamento mais denso da 
história deste estado. O líder Rafael Leitoa, nosso vice-líder Zé Inácio, 
o líder do Bloco Deputado Marco Aurélio serão portadores das razões 
pelas quais o Poder Executivo, encaminhará a esta Casa a conclusão do 
zoneamento ecológico e econômico do Maranhão. Medida reclamada 
há pelo menos 30 anos pelo setor privado deste estado. Não há um úni-
co documento da FIEMA, da Associação Comercial que não mencione 
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a importância do zoneamento ecológico e econômico, cujos efeitos po-
sitivos já se fazem sentir no bioma amazônico. Nós iremos encaminhar 
agora, na próxima semana, o projeto de lei instituindo o zoneamento do 
bioma cerrado e do sistema costeiro. E, Presidente Othelino, se houver, 
como eu espero que haja, como sempre houve, a presteza desta Casa na 
apreciação, no debate da matéria e quem sabe na sua votação, significa 
dizer que nós teremos 100% do território maranhense com o zoneamen-
to ecológico e econômico atendido após 30 anos de debate. Eu próprio 
participei desse debate no já longínquo ano de 2007, quando assumi, 
com muita alegria, uma cadeira na Câmara dos Deputados em compa-
nhia do Brandão e de outros que aqui estão. Lá, nós já tratávamos disso. 
E eu quero homenagear o Secretário Luís Fernando, a Secretária Cintia, 
que coordenaram as equipes, junto com o Secretário Diego, Chefe da 
Casa Civil, para que nós pudéssemos chegar a esta conquista. E por que 
o zoneamento ecológico e econômico é importante para o investimento 
privado? Porque ele traz segurança jurídica, porque ele mostra o cami-
nho. É como se fosse o plano diretor do Estado. O zoneamento está para 
o Estado como o plano diretor está para cada cidade e, portanto, esse é 
um caminho de prospecção para continuidade do crescimento econômi-
co. Senhor Presidente, senhoras e senhores, não me alongo muito mais. 
Quero apenas falar do quinto elemento que destaquei nessa mensagem, 
que é o elemento da paz. Não existe desenvolvimento, não existe justi-
ça, não existe capacidade da sociedade avançar sem que haja paz. As 
senhoras e os senhores lembram das dificuldades do sistema penitenciá-
rio maranhense. E isto ficou no passado longínquo ao ponto que, inclu-
sive, alguns esquecem da densidade, da gravidade desse problema que 
nós tínhamos. Senhora Deputada Andreia, a senhora, assim como a De-
putada Cleide, Deputada Helena, Deputada Socorro, integrantes creio 
da bancada feminina nesta Casa, creio que estejam presentes. Deputada 
Daniela, perdão. Eu sabia que estava faltando alguém, logo a maior de 
todas. Andreia foi a primeira. Nós sabemos o quanto as nossas famílias 
sofreram com os perigos derivados de um sistema penitenciário desor-
ganizado. As senhoras e senhores têm visto a doação de blocos de con-
cretos, de cimentos. Quatro milhões de blocos de concretos já doados 
para os municípios e de onde vem isto? De um sistema penitenciário 
que funciona e que provê oportunidades e indicadores de paz para a 
nossa sociedade. E mais, além do sistema penitenciário, tivemos redu-
ção da criminalidade violenta no nosso estado. São Luís era uma das 50 
cidades mais violentas do mundo e saiu desse desonroso rol com a re-
dução mais ou menos de 60% na taxa de crimes violentos, letais, inten-
cionais, na Ilha de São Luís. Finalizo falando de futuro. Pode parecer 
atípico que alguém que sairá do governo, daqui a dois meses, fale de 
futuro, mas sair do governo não é sair da vida, não é sair da política. Eu, 
quando deixei a magistratura para ingressar na política partidária ao 
lado das senhoras e dos senhores, fui sempre movido por aquilo que me 
traz hoje aqui, nesta manhã, e assim seria sempre movido por sonhos, 
por desejos, por visões e pela militância concreta para transformar rea-
lidades indesejadas. Quais são os cinco sonhos que eu gostaria de regis-
trar às senhoras, aos senhores, a esta egrégia Assembleia? O primeiro é 
que o Programa Escola Digna tenha continuidade, uma nova etapa, 
crescimento, mais escolas de tempo integral, mais apoio aos municí-
pios, continuidade da valorização docente, porque esse é nosso tesouro. 
Todas as senhoras e os senhores, todos que aqui estamos, aqueles que 
nos acompanham na internet, inclusive a querida Deputada Betel que 
integra também a bancada feminina nesta Casa, temos as nossas crian-
ças como um diamante e, como sociedade, devemos fazer o que faze-
mos nos nossos lares, sorrir quando uma criança sorrir. Nós teremos, 
nos próximos anos, o recebimento do precatório do Fundef, estimado 
hoje em R$ 4,2 bilhões que foram indevidamente suprimidos da educa-
ção maranhense. Isso permitirá, nos próximos anos, na próxima quadra 
e até quem sabe em 2030, que nós tenhamos a continuidade dessas po-
líticas educacionais inovadoras. O segundo sonho é que a rede de direi-
tos que mencionei continue a ser ampliada. Estarei a serviço dessa cau-
sa como governador do Estado até o dia 31 de março. Entregarei a faixa 
governamental ao senhor Vice-governador Carlos Brandão, no final da 
tarde do dia 31 de março. Na manhã do dia 31 de março, inaugurarei 
obras, porque eu estarei à disposição sempre desta causa que transcende 

o exercício jurídico formal de um mandato como governador. É a causa 
da minha vida. O terceiro sonho é que a honestidade no uso do dinheiro 
público seja uma meta sempre buscada. Essa é a receita do sucesso. 
Muitos e muitas se indagam: de onde sai o dinheiro? O dinheiro sai de 
um governo que acredita no mandamento supremo da fé cristã: amar a 
Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo e de um 
governo ficha limpa, de um governo honrado com um governador que 
do mesmo modo que entrou no Palácio dos Leões sairá do Palácio dos 
Leões sem responder a um único processo judicial exatamente porque 
há esse padrão, esse paradigma, essa referência de cumprimento da lei 
por parte do Governo do Estado, do Governador do Estado. E por isso 
esse é o meu terceiro sonho que haja essa distinção sempre daquilo que 
pertence a sociedade do legítimo patrimônio pessoal de cada um. O 
quarto sonho é a soberania dos mais pobres, sempre, os mais pobres, 
minha gente, muitas vezes estão totalmente desamparados e destituídos 
de voz e vez e muitas vezes até invisibilizados nos seus sofrimentos, nas 
suas dores. E por isso quem compõe o nosso mundo tem um dever 
acrescido de deles cuidar, não apenas cuidar no sentido do provimento 
das suas necessidades imediatas, como nós fazemos com os restauran-
tes populares, mas cuidar no sentido da emancipação, da libertação ver-
dadeira, da plenitude de direitos, da autonomia econômica e social, esta 
é a soberania dos mais pobres que deve presidir um fazer político trans-
formador. E o quinto e derradeiro sonho que registro aqui dessa tribuna 
é constante da Carta Encíclica do Papa Francisco, Fratelli Tutti, diz o 
padre, o Santo Padre Papa Francisco: “Ao amor, a boa política une a 
esperança, a confiança nas reservas de bem que apesar de tudo existem 
no coração do povo. Vista dessa maneira, diz o Papa Francisco, a polí-
tica é mais nobre do que a aparência, do que o marketing, do que disfar-
ces. Tudo isso semeia divisão, inimizades, um ceticismo desolador in-
capaz de apelar para um projeto comum. Ao pensar no futuro, há alguns 
dias as perguntas devem ser: Para quê? Para onde estou indo? Passados 
alguns anos, ao refletir sobre o próprio passado, a pergunta não será: 
Quantos me aprovaram? Quantos votaram em mim? Quantos tiveram 
uma imagem positiva nas pesquisas de opinião? As perguntas devem 
ser, diz Francisco, quanto amor coloquei no meu trabalho? Em que eu 
fiz progredir o povo? Que marcas deixei na vida da sociedade? Que la-
ços construí? Que forças reais desencadeei? Quanta paz social semeei? 
O que produzi no lugar que me foi confiado?” O meu quinto sonho é de 
que essas palavras reverberem nos ouvidos, na mente e no coração de 
todos e todas. Eu sempre sonhei com um Maranhão melhor. E com mui-
ta alegria ao comparecer a esta tribuna, tenho a mais convicta tranquili-
dade de que o Maranhão que legaremos aos próximos governos é um 
Maranhão melhor do que aquele que nós recebemos. Perfeito não, por-
que a perfeição não é atributo humano, mas, certamente, como subli-
mei, iluminei, daqui, dacolá, um Maranhão com mais direitos, com 
mais oportunidades, com mais esperanças e com mais serviços públicos 
à população. Uma nota de caráter pessoal, já que esta é a derradeira vez 
que aqui compareço como Governador. Quando resolvi comparecer to-
dos os anos ou quase todos os anos, acho que um ano Brandão veio, se 
não me falho a memória, a esta Assembleia, o fiz por uma decisão polí-
tica, por uma deferência, por um respeito, mas também por uma home-
nagem ao primeiro deputado estadual que eu vi discursar na vida, o meu 
pai Deputado Sálvio Dino, na Assembleia Legislativa, na Rua do Egito. 
Eu bem criança. E, obviamente, com 7, 8 anos de idade, eu não entendia 
exatamente aquilo que se passava. Começo dos anos 70, mas achei 
aquilo muito encantador, muito sedutor, muito apaixonante. E, hoje, 
com muita emoção, eu quero dizer que eu me deixei levar por essa pai-
xão nesses anos todos e, portanto, sei que meu pai, que exerceu vários 
mandatos parlamentares nessa Assembleia, desde os anos 60, século 
XX, reconhece e, se aqui estivesse, estaria feliz, porque eu estou aqui 
reconhecendo, mais uma vez, o papel, a centralidade, a indispensabili-
dade da Assembleia Legislativa do Maranhão para que nós tenhamos 
um lugar melhor, mais digno para o povo do Maranhão. Viva a Assem-
bleia. Viva o Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO 
DR. FLÁVIO DINO – Eu disse aqui para o Senhor Presidente que eu 
fiz a entrega da mensagem à Assembleia, que nos colocamos aqui na 
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Capa o Programa Escola Digna, que é um programa que habita o meu 
coração, como todas as senhores e todos os senhores sabem, e atrás 
um guará, que é a ave símbolo do nosso governo, inclusive porque o 
bichinho é vermelho. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Registro as presenças do Senhor Márcio Jerry, Secretário de Esta-
do das Cidades, deputado federal licenciado; Senhor Ricardo Capelli, 
Secretário de Comunicação do Governo do Estado; o Senhor Diego 
Galdino, Secretário Chefe da Casa Civil, seja muito bem-vindo; a Se-
nhora Joslene Rodrigues, Secretária Chefe da Assessoria Especial do 
Governador; o Coronel Célio Roberto, Comandante do Corpo de Bom-
beiros; Coronel Leite, Secretário Chefe do Gabinete Militar do Gover-
nador; a Senhora Daniela Lima, Primeira-dama do Estado; o Senhor 
Nan Sousa, Presidente da Associação dos ex-Deputados Estaduais; o 
Senhor Sétimo Waquim, ex-Deputado federal; o Exmo. Sr. Governa-
dor Flávio Dino; Senhores Senadores Weverton e Eliziane; Deputados 
federais Gil Cutrim e Rubens Júnior; o Sr. Vice-governador Carlos 
Brandão; Dr. Eduardo Nicolau, Procurador-Geral de Justiça; Dr. Al-
berto, Assessor Geral do Estado; senhoras e senhores aqui presentes, 
senhores secretários, colegas deputados, colegas da imprensa, Senhor 
Presidente Berlânio, quero agradecer a todos pela presença. Hoje é, de 
fato, um dia especial, porque é o dia que a Assembleia retoma os seus 
trabalhos. O Parlamento já estava funcionando, mas estava sem as ses-
sões plenárias em razão do recesso. Este plenário reunido, deliberando, 
discutindo políticas é sempre razão para que nós celebremos, quanto 
mais no momento histórico em que algumas autoridades do país aca-
bam tentando promover um desequilíbrio institucional entre os poderes. 
Por isso, este momento aqui também é especialmente marcante pela 
volta dos trabalhos legislativos, pelas presenças dos senhores. Destaco 
a presença do Governador do Estado e, como bem disse, à exceção de 
um ano da pandemia, não esteve presente aqui; do Procurador-Geral 
de Justiça, que me parece ter vindo em todos os anos em que já está 
à frente do Ministério Público, mas hoje não tem um representante do 
Poder Judiciário aqui, e eu já justifico, em razão de o Poder Judiciário 
estar elegendo o seu novo comando, por isso os desembargadores estão 
todos lá. O Governador Flávio Dino me informa aqui que foi eleito pre-
sidente do Tribunal de Justiça o Desembargador Paulo Velten, a quem 
já desejo êxito na condução do Poder Judiciário no Maranhão. Então, 
disse o Governador Flávio Dino no início de suas palavras, com ênfase, 
desta relação de equilíbrio, de harmonia e de independência entre os 
Poderes e entre os órgãos constitucionais. Essa é uma marca do Mara-
nhão que nós temos, sim, que comemorar, porque, além de estar pre-
visto na Constituição, é algo que é muito importante para a sociedade 
ver os Poderes dialogando, ver cada um cumprindo com o seu papel 
constitucional, mesmo em alguns momentos isso é normal e saudável 
pensando diferente, mas sempre um relacionamento respeitoso. Assim 
ocorreu durante todos esses anos a nossa relação com Poder Executi-
vo, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal 
de Contas do Estado, com a Defensoria Pública, enfim, mantendo este 
equilíbrio essencial para o Estado Democrático de Direito. Governa-
dor Flávio Dino quando me avisou que viria a esta Sessão de abertura 
usou o mesmo termo que utilizou na tribuna, disse, irei pela derradeira 
vez. Certamente, V.Exa. agora pela derradeira vez, trará a mensagem 
como Governador do Estado. Mas virá muitas outras vezes aqui como 
cidadão, como militante político, e, claro, nos outros voos que V.Exa. 
haverá de dar. E quero por dever de justiça reconhecer os avanços que 
ocorreram no nosso estado. Avanços de políticas das quais eu sou um 
dos signatários dela, como muito entusiasmo, então, Governador Flávio 
Dino, fica, de fato, um legado importante do que está sendo construído, 
do que foi construído nos últimos sete anos e um mês aqui no nosso 
estado. Nós que estamos aqui nesta Mesa, a exceção do que não militam 
politicamente, eu acho que apenas o dr. Eduardo e o Dr. Alberto, nós 
todos fomos signatários disso, e é muito bom olhar para trás e ver que 
valeu a pena se dedicar a uma causa, e que o fundamental, o Estado do 
Maranhão está melhor do que quando nós passamos, digamos assim, 
liderar essa missão. Então, Governador Flávio Dino, faço questão de 
deixar esse registro, porque isso é um legado que vai ficar e um registro 

histórico absolutamente necessário. Senhor Vice-Governador Carlos 
Brandão, V. Exa., daqui a 2 meses, assumirá o Governo do Maranhão, 
menos de 2 meses, e eu fui perguntado na coletiva, se a relação de har-
monia permaneceria, tendo em vista, os últimos acontecimentos, e as 
opções políticas diferenciadas, eu disse na coletiva, e quero dizer na 
presença de V. Ex.ª que, em nenhum momento, eventuais diferenças 
de projetos políticos e eleitorais vai confundir ou atrapalhar a relação 
de harmonia e de respeito que os Poderes devem ter. V. Ex.ª conte com 
esta Assembleia que vai agir de forma responsável, preservando a sua 
independência, mas, com absoluta harmonia, tal qual ocorreu nos úl-
timos 7 anos, nós sabemos bem separar eventuais diferenças políticas 
das nossas responsabilidades como chefes de Poder Executivo e Judi-
ciário. Essa é uma palavra para o Vice-Governador, que assumirá daqui 
a dois meses o Governo do Estado, e também para toda a sociedade, 
que, certamente, se preocupa com isso e tem o nosso compromisso de 
que o Maranhão vai continuar com uma relação equilibrada entre os 
Poderes. Quero agradecer a presença dos nossos dois senadores, do Se-
nador Weverton e da Senadora Elizane, que fazem um belo trabalho no 
Congresso Nacional, defendendo os interesses do povo do Maranhão e 
do povo brasileiro sempre a serviço das boas causas deste país. Vejo, 
eu como eleitor em 2018 dos dois, com muita alegria quando os votos 
que dei se transformaram em dois belos senadores para nosso Estado. A 
atuação de cada um, enquanto cidadão, enquanto eleitor, me deixa feliz 
e honrado com os votos que dei aos dois senadores. Senhores Deputa-
dos e senhoras Deputadas, estamos começando novamente com nossas 
sessões. Este será um ano diferente, porque é um ano eleitoral, mas 
também nada de novo. Nós conseguiremos tocar o nosso trabalho aqui. 
Cada um com suas preferências, como sempre foi, suas preferências 
políticas, eleitorais, ideológicas. Cada um tem uma origem diferente e 
isso é muito bom para o parlamento. É isso que nos faz diferenciados, é 
a gente saber conviver dentro da diversidade de forma respeitosa, cada 
um defendendo aquilo que acredita. E, assim, com equilíbrio, nós vãos 
conseguir trilhar esse ano, fazendo o bom debate político, muitas vezes 
divergindo, mas, sobretudo, respeitando sempre a vontade da maioria, 
porque essa é que deve prevalecer. Desejo um ano de muito trabalho 
para nós todos e que a Assembleia legislativa, tal qual nos outros anos, 
cumpra com seu dever constitucional. Muito obrigado pela presença de 
todos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

LEI ORDINÁRIA Nº 11.650 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Estabelece as Diretrizes do Progra-
ma de Reconhecimento e Capacitação das 
Parteiras Tradicionais do Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o  § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º  Fica previsto as Diretrizes para o Programa de Reco-
nhecimento e Capacitação das parteiras tradicionais do Estado, obje-
tivando:

I - garantir a real inclusão do parto domiciliar;
II - resgatar e manter vivo o saber tradicional;
III - apoiar as iniciativas das parteiras tradicionais na luta pela 

humanização do parto e do nascimento.
Parágrafo único. Para os fins desta Lei, entende-se como:
I - parteira tradicional aquela que presta assistência ao parto do-

miciliar, tendo como base saberes e práticas tradicionais, sendo reco-
nhecida pela comunidade como tal.

II - parto humanizado o atendimento que:
a) não comprometer a segurança do processo, nem a saúde da 

parturiente ou do recém-nascido;
b) adotar somente rotinas e procedimentos cuja extensão e con-

teúdo tenham sido objeto de revisão e avaliação científica por parte da 
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Organização Mundial da Saúde – OMS ou de outras instituições de ex-
celência reconhecida.

c) garantir à gestante o direito de optar pelos procedimentos ele-
tivos que, resguardada a segurança do parto, lhe propiciem maior con-
forto e bem-estar, incluindo procedimentos médicos para alívio da dor.

Art. 2º O Poder Executivo, junto ao órgão gestor de saúde, po-
derá realizar convênios e parcerias com entidades de direito público ou 
privado, clínicas especializadas e rede hospitalar, visando incentivar e 
propor a capacitação e valorização das parteiras tradicionais. 

Parágrafo único. Realizado o convênio ou a parceria de que tra-
ta o caput deste artigo, caberá ao conveniado ou ao parceiro a regulari-
zação e implantação do programa, controle estatístico, execução e de-
senvolvimento e acompanhamento do programa a que se refere o art. 1º.

Art. 3º O Programa de Valorização e Capacitação deverá incluir 
também parteiras quilombolas.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se   encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA  LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.651 DE 03 FEVEREIRO  DE  2022

Altera a Lei Estadual nº 9.948, de 
05 de novembro de 2013, que dispõe so-
bre a gratuidade do transporte coletivo 
intermunicipal para os maiores de 60 (ses-
senta) anos de idade.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei altera o §1º do art. 1º da Lei Estadual nº 9.948, de 
05 de novembro de 2013, que dispõe sobre a gratuidade do transporte 
coletivo intermunicipal para os maiores de 60 (sessenta) anos de idade, 
no Estado. 

Art. 2° O §1º do art. 1º da Lei Estadual nº 9.948, de 2013, 
passa a vigorar com a seguinte alteração: 

“Art. 1º...........................
§1º Entende-se por empresa de transporte coletivo 

intermunicipal, aquela que presta serviços de transporte 
de passageiros que transpõe os limites entre os municípios 
compreendidos dentro do Estado, nos modais rodoviário, 
ferroviário e aquaviário.

......................................” 
(NR)
Art. 3º Esta lei entra em vigor trinta dias após a data de sua pu-

blicação.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.652 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Dispõe sobre o subsídio do Gover-
nador, Vice-Governador e Secretários de 
Estado para o exercício de 2022. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º O subsídio mensal do Governador do Estado, a partir de 
1º de janeiro de 2022, é fixado em R$ 15.915,40 (quinze mil, novecen-
tos e quinze reais, quarenta centavos). 

Art. 2º O subsídio mensal do Vice-Governador do Estado para 
o mesmo exercício é fixado em R$ 14.198,18 (quatorze mil, cento e 
noventa e oito reais, dezoito centavos). 

Art. 3º O subsídio mensal do Secretário de Estado para o mesmo 
exercício é fixado em R$ 11.154,24 (onze mil, cento e cinquenta e qua-
tro reais, vinte e quatro centavos).

Art. 4º No mês de dezembro de 2022, o Governador, o Vice-Go-
vernador e os Secretários de Estado perceberão adicional corresponden-
te ao subsídio mensal resultante da aplicação desta Lei.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produ-
zindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.653 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Institui a Semana Estadual de Pro-
teção aos Manguezais na Rede Estadual 
de Ensino do Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Proteção aos Man-
guezais em todas as escolas públicas do Estado de Maranhão, a ser co-
memorada na semana que inclua o dia 26 de julho de cada ano, data 
escolhida para marcar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais.

Art. 2º Serão realizadas nas escolas, atividades voltadas para 
destacar a importância dos Manguezais, através da elaboração de tex-
tos jornalísticos, peças teatrais, gincanas, oficinas de jogos educativos, 
bem como qualquer outra forma de incentivo que envolva os alunos e 
professores.

Art. 3º Serão prestadas homenagens a todos os professores en-
volvidos e aos alunos que mais se destacarem nas atividades menciona-
das no artigo anterior.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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LEI ORDINÁRIA Nº 11.654 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Dispõe sobre a Instituição da Sema-
na de Conscientização e Valorização da 
Língua Portuguesa nas escolas públicas 
do Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a Semana Estadual de Proteção aos Man-
guezais em todas as escolas públicas do Estado de Maranhão, a ser co-
memorada na semana que inclua o dia 26 de julho de cada ano, data 
escolhida para marcar o Dia Mundial de Proteção aos Manguezais.

Art. 2º Serão realizadas nas escolas, atividades voltadas para 
destacar a importância dos Manguezais, através da elaboração de tex-
tos jornalísticos, peças teatrais, gincanas, oficinas de jogos educativos, 
bem como qualquer outra forma de incentivo que envolva os alunos e 
professores.

Art. 3º Serão prestadas homenagens a todos os professores en-
volvidos e aos alunos que mais se destacarem nas atividades menciona-
das no artigo anterior.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.655 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Obriga as Escolas Estaduais da 
Rede Pública a disponibilizarem móvel 
para a guarda e conservação de insulinas 
em uso, seringas, lancetas ou canetas apli-
cadoras utilizadas por aluno com diabetes 
no âmbito do Estado do Maranhão.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° As escolas de ensino médio da rede pública, no âmbito 
do Estado do Maranhão, ficam obrigadas a disponibilizar móvel para a 
guarda e conservação de insulinas em uso, seringas, lancetas ou canetas 
aplicadoras utilizadas por alunos com diabetes.

Art. 2º O móvel referido no art. 1º deverá estar situado em local 
arejado, protegido de luz solar e de umidade, com temperatura adequa-
da. 

Art. 3º Os pais ou responsáveis legais dos alunos com diabetes 
deverão informar previamente à direção da unidade escolar, a necessi-
dade da utilização do espaço.

Art. 4º O não cumprimento aos dispositivos desta Lei pelas esco-
las da rede pública de ensino médio, ensejará a responsabilização admi-
nistrativa dos seus dirigentes, na conformidade da legislação aplicável.

Art. 5º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei 
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor após decorridos 60 (sessenta) dias 
de sua publicação oficial.

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.656 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Proíbe os estabelecimentos do setor 
hoteleiro do Estado do Maranhão a utili-
zarem placas informativas com os dizeres 
que especifica.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o § 6º, do art. 47, da Constituição 
do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1° Proíbe no território do Estado do Maranhão, a utilização 
de placas informativas, impressão em bilhetes, cartazes, panfletos ou 
qualquer outro meio de divulgação de informação do setor hoteleiro, ou 
que prestem o serviço de hospedagem temporária de pessoas, contendo 
os dizeres: “Não nos responsabilizamos por objetos deixados no quarto/
apartamento” ou escrita de teor similar com o mesmo objetivo.

Parágrafo único. Para os efeitos da presente Lei, entende-se 
como estabelecimentos que integram o setor hoteleiro, ou que prestem 
o serviço de hospedagem temporária de pessoas, os hotéis, motéis, pen-
sões, pousadas, albergues e estabelecimentos congêneres. 

Art. 2º O descumprimento desta lei implicará nas seguintes san-
ções:

I – notificação para a regularização no prazo de trinta dias;
II – aplicação de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) 

decorrido o prazo de trinta dias do recebimento da notificação para a 
regularização;

III – aplicação em dobro da multa do inciso II deste artigo de-
corrida o prazo de sessenta dias do recebimento da notificação para a 
regularização.

Art. 3º A fiscalização poderá ser realizada pelo Órgão de Pro-
teção e Defesa do Consumidor – PROCON Estadual e/ou Municipal.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-
to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

LEI ORDINÁRIA Nº 11.657 DE 03 FEVEREIRO DE  2022

Institui o Dia do Digital Influen-
cers (influenciadores digitais), no âmbito 
do Estado do Maranhão. 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO  MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de 
acordo com o § 2º combinado com o  § 6º, do art. 47, da Constitui-
ção do Estado do Maranhão, PROMULGA a seguinte Lei:

Art. 1º Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o Dia do 
Digital Influencers (influenciadores digitais). 



  26       QUINTA-FEIRA, 03 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 26
Art. 2º O Dia do Digital Influencers de que trata o artigo 1º desta 

Lei será comemorado no 07 de junho. 
Art. 3º A data comemorativa objeto desta Lei não implicará em 

decretação de feriado. 
Art. 4º Fica incluído o Dia do Digital Influencers no calendário 

oficial do Estado do Maranhão. 
Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimen-

to e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a façam 
cumprir na forma em que se  encontra redigida. A SENHORA PRIMEI-
RA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO 
PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em  03  de fevereiro de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 081/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista o 
que consta do Processo GED nº 00024/2022, exonerando a pedido, 
GEORGE WEMERSON SANTOS CAMPOS, do Cargo em Comis-
são, Símbolo DAI-1, de Assessor de Atividades Pedagógicas, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 01 de fevereiro do ano em 
curso.

Nº 082/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista a solici-
tação do Líder do Bloco Parlamentar Independente Deputado ARNAL-
DO MELO, nomeando DIANA NASCIMENTO SILVA SANTOS, 
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 083/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando MARIA 
DO CARMO XIMENES LIMA, do Cargo em Comissão, Símbo-
lo DGA de Assessor Especial Legislativo e ALEXANDRE SOUSA 
ABREU, do Cargo em Comissão, Símbolo  DANS-3 de Chefe de Ga-
binete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro 
do ano em curso.

Nº 084/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando ALEXAN-
DRE SOUSA ABREU, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de 
Assessor Especial Legislativo e MARIA DO CARMO XIMENES 
LIMA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Ga-
binete do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro 
do ano em curso.

Nº 085/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista a soli-
citação do Deputado CESAR PIRES (4º Vice-Presidente), exonerando 
FLAVIA QUEIROZ DE SOUSA, 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 086/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista a soli-
citação do Deputado CESAR PIRES (4º Vice-Presidente), nomeando 
CARLOS GABRIEL SOUSA E SILVA, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 087/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando KARINY 
CAMILA NASCIMENTO SPINOSA, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 088/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando ELITAN 
MOREIRA FERREIRA, 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 089/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando JOSE 
ARIMATEA RODRIGUES DE SOUSA, 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 090/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando WAGNER 
SOARES, 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 091/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando MARIA 
IRES DE JESUS SÁ MACEDO COSTA e MARIA HADLA NO-
GUEIRA DO PRADO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de 
Assessor Especial Legislativo e ERLENE SILVA SALAZAR DE 
SOUZA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parla-
mentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 092/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando MAR-
CELLA CARVALHO DE MATOS LIMA e ERLENE SILVA SA-
LAZAR DE SOUZA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de 
Assessor Especial Legislativo e MARIA HADLA NOGUEIRA DO 
PRADO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Par-
lamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º 
de fevereiro do ano em curso.

Nº 093/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando CARDE-
NHA COSTA OLIVEIRA SILVA, 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 094/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando LICIA 
GABRIELLA OLIVEIRA DE CARVALHO, para o Cargo em Co-
missão, 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 095/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando ELIÊDE 
DINIZ VELOSO DA COSTA, 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 096/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando GLEY-
SON JAIRON REIS COLLINS, 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 097/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando CRIS-
TIANE BELLOTI PIRES DE SÁ, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 098/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando JANCI-
MAURO CAMPOS ALBUQUERQUE, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do  Quadro de  Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 099/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando SILVANA 
MARIA DE OLIVEIRA ROCHA, 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 100/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando CENIRA 
SARON DA SILVA MONTEIRO, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, do  Quadro de  Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 101/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando MARTA 
COSTA DE AGUIAR, 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 102/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando JACILE-
NE DE JESUS LICA OLIVEIRA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-2 de Assessor Chefe, do  Quadro de  Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 103/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista a so-
licitação da Deputada DETINHA (2º Vice-Presidente), exonerando 
NELCYLEIDE DE JESUS SERRA COSTA, 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 104/2022, de 01 de fevereiro de 2022 e tendo em vista a soli-
citação da Deputada DETINHA (2º Vice-Presidente), nomeando RO-
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SANI CAETANO DA SILVA 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 105/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando GA-
BRIELLE PEREIRA BITTENCOURT e REBECA FROZ AMA-
RAL BRITO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo; WENE DAYSE RIBEIRO ALVES, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; ANTONIO 
MARCOS SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Asses-
sor Técnico Legislativo e MADSON RENAN CARDOSO, 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 106/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando WENE 
DAYSE RIBEIRO ALVES e MADSON RENAN CARDOSO, para 
o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo, 
GABRIELLE PEREIRA BITTENCOURT, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-3 de Chefe de Gabinete; JOSEANE PEREIRA 
DE SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor 
Técnico Legislativo e REBECA FROZ AMARAL BRITO,  para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjun-
to, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do 
ano em curso.

Nº 107/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando KAR-
LA DANIELLE RIBEIRO MELO, 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 108/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando LIELSON 
PEREIRA DA SILVA, 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 109/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando WES-
LEY BANDEIRA MACEDO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA 
de Assessor Especial Legislativo e JAINA GARCEZ DOS SANTOS 
NEVES, do 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 110/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando NICOLLE 
CRISTHINE GONÇALVES DOS SANTOS, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e ANTONIO 
PADUA VIEIRA MARTINS, para o 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 111/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando KLICIA 
WALERIA LEITE, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de As-
sessor Técnico Legislativo e MALU GABRIELLA OLIVEIRA FER-
REIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parla-
mentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso.

Nº 112/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando TASSIA 
IVYLA SANTOS FERREIRA,  do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS -1 de Assessor Parlamentar e BRENDA STEPHANNY DA 
SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Execu-
tivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro 
do ano em curso.

Nº 113/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando TASSIA 
IVYLA SANTOS FERREIRA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo e BRENDA STEPHANNY 
DA SILVA, 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 114/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando MARIA 
DE LOURDES LEITE DA COSTA, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS -1 de Assessor Parlamentar e MALU GABRIELLA OLI-
VEIRA FERREIRA, 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 115/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando HIGO 
SERRA DE SOUZA, 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 116/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando FRAN-
CISCO VALDENILDO BARROS DA SILVA, do Cargo em Comis-
são, 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 117/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando FRANCIS-
CO VALDENILDO BARROS DA SILVA, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 118/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando HIGO 
SERRA DE SOUZA, 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 119/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando VAL-
DELICE FERREIRA DA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS -3 de Chefe de Gabinete, GILMARA PEREIRA BANDEIRA, 
do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Ad-
junto e JOSE DOS REIS MARTINS DOS SANTOS, 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 120/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando MARIO 
PEREIRA NUNES, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS -3 
de Chefe de Gabinete, LOTHAR MATHEUS AZEVEDO VILAR, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar 
Adjunto e ANTONIO ELIAS PIMENTEL DA CUNHA 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 121/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando ANTO-
NIA ESMERINDA DA CONCEIÇÃO BELO, do Cargo em Comis-
são, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, LIDIANE 
ALVES LIMA, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo e LUIZA FERNANDA MOTA GONÇALO, do 
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 122/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando VALDELI-
CE FERREIRA DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo Iso-
lado de Técnico Parlamentar Especial, LUIZA FERNANDA MOTA 
GONÇALO, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo e LIDIANE ALVES LIMA, para o Cargo em Co-
missão, 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 123/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando EDNA 
OLIVEIRA SILVA SOUSA e LORENA CAROLINE MAIA SILVA, 
do Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Espe-
cial, do  Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de fevereiro 
do ano em curso.

Nº 124/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando JOHANN 
BRENO SILVA BASTOS, do 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 125/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando EDNA 
OLIVEIRA SILVA SOUSA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DGA de Assessor Especial Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Po-
der, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 126/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando FRAN-
CISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAI-2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 127/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando JOHANN 
BRENO SILVA BASTOS, para o  Cargo em Comissão, Símbolo DAI-
2 de Oficial de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
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dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 128/2022, de 01 de fevereiro de 2022, nomeando FRAN-
CISCO DAS CHAGAS REGO MOREIRA e GUSTAVO MIGUEL 
SANTOS DUAILIBE, para o  Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso. 

Nº 129/2022, de 01 de fevereiro de 2022, exonerando BRUNO 
MARTINS ZAVARIZE, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-3 
de Chefe de Gabinete e FRANQUIMAR DE JESUS RAMOS SILVA 
JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parla-
mentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
fevereiro do ano em curso. 

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNI-
CA Nº 001/2022

ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2022. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 0130/2022. ESPÉCIE: Acordo de 
Cooperação Técnica que entre si celebram a ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO-ALEMA e o MUNICÍPIO 
DE PINHEIRO-MA objetivando a realização de ações conjuntas para 
o aperfeiçoamento da governança pública municipal do Estado do Ma-
ranhão, compreendendo a modernização dos mecanismos de liderança, 
estratégia e controle  para avaliar, direcionar e monitorar o fomento e 
indução de boas práticas nas áreas de planejamento, licitação e exe-
cução das compras e contratações públicas no Município partícipe e 
região da baixada maranhense, por meio da capacitação dos agentes 
públicos municipais, bem como implementação de inovações tecno-
lógicas, regulamentações e rotinas administrativas que possam con-
tribuir para uma gestão pública com maior eficiência, transparência e 
resultados na condução de políticas públicas e prestação de serviços de 
interesse da sociedade maranhense. VIGÊNCIA:  6(seis) meses, poden-
do ser prorrogado mediante Termo Aditivo por igual período. FONTE 
ORÇAMENTÁRIA: acordo institucional sem transferência de recursos 
financeiros. FUNDAMENTO LEGAL: art. 116 da Lei 8.666/93. DATA 
DA ASSINATURA: 21/01/2021. ASSINAM: Pela ALEMA: Deputado 
OTHELINO NOVA ALVES NETO - Presidente, e pelo MUNICÍPIO 
DE PINHEIRO-MA: Sra. ANA PAULA DIAS LOBATO NOVA AL-
VES – Prefeita Municipal.

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 03/2022, 
referente à ARP 001/2021. OBJETO: Materiais de engenharia. 
FORNECEDORA:  DISTRIBUIDORA COSTA LTDA, CNPJ nº 
04.315.383/00014-48. VALIDADE:  31/01/2022. VALOR TOTAL 
DO PEDIDO: R$ 39.563,53 (trinta e nove mil, quinhentos e sessenta 
e três reais e cinquenta e três centavos). NOTAS DE EMPENHO: Nº 
2022NE000148 de 27/01/2022, no valor de R$ 6.015,40 (seis mil, quin-
ze reais e quarenta centavos), Nº 2022NE000149 de 27/01/2022, no 
valor de R$ 3.678,84 (três mil, seiscentos e setenta e oito reais e oitenta 
e quatro centavos), Nº 2022NE000150 de 27/01/2022, no valor de R$ 
7.851,59 (sete mil, oitocentos e cinquenta e um reais e cinquenta e nove 
centavos) e Nº 2022NE000151 de 27/01/2022, no valor de R$ 22.017.70 
(vinte e dois mil, dezessete reais e setenta centavos). PRAZO PARA 
ENTREGA DOS MATERIAIS: 20 (vinte) dias contados a partir da 
assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. BASE LEGAL: 
Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo nº 3738/2021-ALE-
MA. ASSINATURAS: Geraldo Oliveira Júnior – Fiscal do contrato e 
Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do 
Maranhão pela CONTRATANTE e Felipe José Carvalho Costa, CPF 
nº 049.113.453-30, representante legal da CONTRATADA. DATA DA 
ASSINATURA: 31/01/2022. São Luís – MA, 02 de janeiro de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 
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       Senhor Presidente; 
 
 
       Nos termos regimentais, comunico o desligamento do Partido 

Trabalhista Cristão -PTC  do  Bloco Parlamentar Unidos Pelo Mara-

nhão , devendo ser considerado a partir do dia 01 de fevereiro de 

2022. 

       Atenciosamente, 

 
 

Deputado   Edivaldo Holanda    
 
 
 

Of. N°  /22 São Luís, em 01 de fevereiro de 2022. 

Ao Senhor 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

São Luís-Ma 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunicamos que o Partido 

Trabalhista Cristão-PTC, passa a compor o bloco Parlamentar 

Democrático. 

Atenciosamente, 

Deputado Edivaldo Holanda 

(Líder do Partido) 

Of. N°  /22 São Luís, em 01 de fevereiro de 2022. 

Ao Senhor 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

São Luís-Ma 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunicamos que o Partido 

Trabalhista Cristão-PTC, passa a compor o bloco Parlamentar 

Democrático. 

Atenciosamente, 

Deputado Edivaldo Holanda 

(Líder do Partido) 

Of. N°  /22 São Luís, em 01 de fevereiro de 2022. 

Ao Senhor 

Deputado OTHELINO NETO 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

São Luís-Ma 

Senhor Presidente, 

Nos termos regimentais, comunicamos que o Partido 

Trabalhista Cristão-PTC, passa a compor o bloco Parlamentar 

Democrático. 

Atenciosamente, 

Deputado Edivaldo Holanda 

(Líder do Partido) 
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

Instalada em 16 de fevereiro de 1835 
Gabinete da Deputada Mical Damasceno 

Assembléia Leg�sl�,$�
1
�/

!"roe. Autuado n __,.-=---� 
Senhor Presidente; 

,/7 11 t),"'l 1�/FI._ 
Datat:LL.-� 

P.;t,:--•. �---·- ·- ---

NOS termos regimentais, comunicamos o desligamento, o Par-

tido Trabalhista Brasileiro-PTB do Bloco Parlamentar Unidos Pelo 

Maranhão, devendo ser considerado a partir do dia 01 de fevereiro 

de 2022. 

Atenciosamente, 

DepLJtadt>fRa!;tor Cavalcàati 

ESTADO DO MARANHÃO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 

COMUNICADO 

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, comunico a Vossa Excelência que a Bancada do Bloco 
Solidariedade/Progressista escolheu o Deputado Ciro Neto para exercer a função de 
Líder da Bancada, solicitando a adoção das providências regimentais. 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL", DO 
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022. 

� A \) 
RildoAma� 

Deputado Estadual 

�e� 11�- Jjk� �Dra. Helena Duailibe 
���Deputada Estadual 

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, Sítio Rangedor-COHAFUMA/CEP: 65.071-750. 
São Luís-Maranhão 

ESTADO DO MARANHÃO 
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO 

COMUNICADO 

Senhor Presidente, 

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, comunico a Vossa Excelência que a Bancada do Bloco 
Solidariedade/Progressista escolheu o Deputado Ciro Neto para exercer a função de 
Líder da Bancada, solicitando a adoção das providências regimentais. 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL", DO 
PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 02 DE FEVEREIRO DE 2022. 

� A \) 
RildoAma� 

Deputado Estadual 

�e� 11�- Jjk� �Dra. Helena Duailibe 
���Deputada Estadual 

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N, Sítio Rangedor-COHAFUMA/CEP: 65.071-750. 
São Luís-Maranhão 
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 130 /2022

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando 
indicação dos Líderes do Bloco Parlamentar Democrático, Bloco Parla-
mentar Solidariedade Progressista; 

RESOLVE:
NOMEAR os membros titulares e suplentes da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, a saber.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Ricardo Rios (BPD-PDT) Vinícius Louro (BPD-PL)
Márcio Honaiser (BPD-PDT) Wellington do Curso (BPD-PSDB)
Wendel Lages (BPD-PMN) Mical Damasceno (BPD-PTB)
Ciro Neto (BSP-PP) Drª Thaiza Hortegal (BSP-PP)

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

em São Luís – MA, 03 de fevereiro de 2021.

Deputado Othelino Neto 
Presidente 

Deputada Andreia Martins
Primeiro Secretário

Deputada Cleide Coutinho
Segundo Secretário
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 130 /2022

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando 
indicação dos Líderes do Bloco Parlamentar Democrático, Bloco Parla-
mentar Solidariedade Progressista; 

RESOLVE:
NOMEAR os membros titulares e suplentes da Comissão de 

Constituição, Justiça e Cidadania, a saber.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA

Ricardo Rios (BPD-PDT) Vinícius Louro (BPD-PL)
Márcio Honaiser (BPD-PDT) Wellington do Curso (BPD-PSDB)
Wendel Lages (BPD-PMN) Mical Damasceno (BPD-PTB)
Ciro Neto (BSP-PP) Drª Thaiza Hortegal (BSP-PP)

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

em São Luís – MA, 03 de fevereiro de 2021.

Deputado Othelino Neto 
Presidente 

Deputada Andreia Martins
Primeiro Secretário

Deputada Cleide Coutinho
Segundo Secretário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


