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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 / 02 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARLAMENTAR SOLIDARIEDADE..........07 MINUTOS
2. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO..........18 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRATICO.............28 MINUTOS 
4. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE...........07 MINUTOS

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 08/02/2021 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 023/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE PREVÊ A EXISTÊNCIA 
DE CADEIRAS DE RODAS E MACAS PARA TRANSPORTAR PA-
CIENTES OBESOS DOS POSTOS DE SAÚDE E HOSPITAIS DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 024/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O PROGRAMA 
EDUCATIVO “PEQUENO AGRICULTOR” NAS ESCOLAS ESTA-
DUAIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 025/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE VEDA OS PLANOS DE 
SAÚDE DE LIMITAR AS CONSULTAS E SESSÕES DE FISIOTE-
RAPIA, FONOAUDIOLOGIA, TERAPIA OCUPACIONAL E PSI-
COTERAPIA NO TRATAMENTO DAS PESSOAS COM TRANS-
TORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA), DEFICIÊNCIA FÍSICA, 
INTELECTUAL, MENTAL, AUDITIVA, VISUAL E ALTAS HABI-
LIDADES/SUPERDOTAÇÃO.

PROJETO DE LEI Nº 026/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE O 
VALE TEA – TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, COMO 
TRANSFERÊNCIA DE RENDA PARA FAMÍLIAS QUE POSSUEM 
FILHOS COM ESTA SÍNDROME, EM SITUAÇÃO DE MAIOR 
VULNERABILIDADE SOCIAL.

PROJETO DE LEI Nº 027/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCOLAR “ABA” PARA 
CRIANÇAS E ADOLESCENTES COM TRANSTORNO DO ESPEC-
TRO AUTISTA (TEA) NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA.

PROJETO DE LEI Nº 028/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A CAMPA-
NHA DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DEPRESSÃO INFANTIL 
E NA ADOLESCÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 029/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL 
– AVC NO CALENDÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 030/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A 
CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO, INCENTI-
VO AO DIAGNÓSTICO PRECOCE E TRATAMENTO DO RETINO-
BLASTOMA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 031/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO SELO “ESTUDANTES DOADORES” PARA AS 
UNIVERSIDADES, CENTROS UNIVERSITÁRIOS E FACULDA-
DES QUE ESTIMULAREM O TROTE SOLIDÁRIO COM O OBJE-
TIVO DE INCENTIVAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

PROJETO DE LEI Nº 032/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI SOBRE O 
PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO INCENTIVO À DOAÇÃO 
DE CABELOS PARA PESSOA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.

PROJETO DE LEI Nº 033/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE A JUN-
TADA DE DOCUMENTOS POR ADVOGADOS NO PROCESSO 
ADMINISTRATIVO NO ÂMBITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-
CA ESTADUAL DIRETA E INDIRETA.

PROJETO DE LEI Nº 034/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA DA 
MULHER ADVOGADA NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 035/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI A “SEMANA 
DA CIDADANIA”, COM PALESTRAS SOBRE CIDADANIA, EDU-
CAÇÃO FINANCEIRA E DEFESA DO CONSUMIDOR NAS ESCO-
LAS PÚBLICAS DO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 036/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO “FUNDEB TRANSPARENTE”, PORTAL DE 
TRANSPARÊNCIA DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUN-
DO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCA-
ÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO, NO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 037/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE SOLICITA INSTITUIR 
E INCLUIR NO CALENDÁRIO DE EVENTOS OFICIAIS A SEMA-
NA ESTADUAL DE VALORIZAÇÃO DO PROFESSOR. 

PROJETO DE LEI Nº 038/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE GARANTE O ATEN-
DIMENTO PRIORITÁRIO AO DIABÉTICO EM TODA REDE PRI-
VADA DE SAÚDE DO ESTADO DO MARANHÃO, DURANTE A 
REALIZAÇÃO DE EXAMES QUE NECESSITEM JEJUM.

PROJETO DE LEI Nº 039/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE OBRIGA AS UNIDA-
DES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS A DISPONIBILIZAREM INFOR-
MAÇÕES REFERENTES AO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS, 
QUANTIDADES EXISTENTES NA UNIDADE, BEM COMO AS 
INFORMAÇÕES DE TODAS AS OUTRAS UNIDADES MAIS PRÓ-
XIMAS.

PROJETO DE LEI Nº 039/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE AS 
AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO NAS SITUAÇÕES ES-
PECÍFICAS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, VISAN-
DO À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

PRIORIDADE – 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 41/2022 (MENSAGEM GOVERNA-

MENTAL Nº 10/2022) DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
(QUE ALTERA A LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, 
QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

ORDINÁRIA - 2ª 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-
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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 – 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 002/2022, DE AUTORIA DO PODER 

EXECUTIVO, DISPÕE SOBRE ESTÍMULOS AO DESENVOLVI-
MENTO CIENTÍFICO, À PESQUISA, À CAPACITAÇÃO CIENTÍ-
FICA E TECNOLÓGICA E À INOVAÇÃO NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 6.915, 11 DE ABRIL DE 
1997, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

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 - 3ª 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.

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-
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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 - 4ª E ÚLTIMA 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-
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.

Diretoria Geral de Mesa, 08 de fevereiro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rafael Lei-

toa.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor 
Yglésio, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edson Araújo, Fábio 
Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damas-
ceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senho-
res (as) Deputados (as): Daniella, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Thaíza Hortegal, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Pará Figueiredo e 
Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

MICAL DAMASCENO – Em nome do povo e invocando a proteção 
de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. O Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura da Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RAFAEL LEITO (lê Texto Bíblico e Ata). Ata Lida, 
Senhor Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO – Ata lida e considerada aprovada. O Senhor 
Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente (Lê Expediente).

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO – (Lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM - 12022
( relativo ao Processo 346592021 ) Código de validação: 

7906B464D8
São Luís, 14 de janeiro de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

LOCAL
Senhor Presidente,

Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senhoras 
deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o presen-
te Projeto de Lei, que altera o Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão (LC 14/91).

De acordo com o IBGE, em 2020, a população estimada da cida-
de de Balsas gira em torno de 95.929 habitantes. Somando a tal número 
a população dos termos judiciários de Nova Colinas (5.427 habitantes), 
Fortaleza dos Nogueiras (12.647 habitantes), Tasso Fragoso (8.582 
habitantes) e São Pedro dos Crentes (4.684 habitantes), pode-se afirmar 
que a população abrangida pela comarca de Balsas, no ano de 2020, to-
taliza mais de 127.629 habitantes.

O município de Balsas, que é sede da comarca, é a terceira maior 
cidade do Estado em território urbanizado e o maior município do Ma-
ranhão em área total (urbana e rural), com 13 141,637 km² de área. Já o 
território total da comarca é de 20.911,37 km², correspondendo a 6,29% 
de todo o território do continental Estado do Maranhão, o último com 
331.937,450 km².

Além desses fatores, é sabido de todos que a cidade de Balsas 
possui grande movimentação comercial e econômica, especialmente 
em decorrência do agronegócio, destacando-se o município como o 
maior produtor de soja do Maranhão e como detentor do terceiro maior 
produto interno bruto (PIB) do Estado.

Nesse contexto, como forma de melhor equipar o Poder Judiciá-
rio local, o Tribunal de Justiça, por meio da Resolução GP 1/2022, 
procedeu à transformação da comarca deTasso Fragoso, agregada à 
comarca de Balsas por força da Resolução-GP 55/2017, na 5ª Vara da 
comarca de Balsas.

Assim, o vertente projeto de lei propõe a alteração de disposi-
tivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Estado do 
Maranhão (LC 14/91), de modo a adequar a legislação no que se refere 
ao quantitativo de juízes da comarca de Balsas, bem assim quanto às 
competências de suas Varas e Juizado Especial.

Finalmente, é oportuno destacar que as despesas decorrentes do 
presente Projeto de Lei correrão por conta do orçamento do Poder Ju-
diciário.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar a 
proposta legislativa em questão, submeto-a ao Parlamento na expectati-
va de que receba a costumeira boa acolhida.
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Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 01/ 2022.

Altera a Lei Complementar Esta-
dual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 
(Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão) e dá outras 
providências.

Art. 1º. Os incisos VI e VII do art. 7º da Lei Complementar nº 14, 
de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e Organização Judiciá-
rias do Estado do Maranhão), passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 7º. (…)
VI – Comarcas de Bacabal e Balsas - seis juízes cada uma; VII – 

Pedreiras e Santa Inês - cinco juízes cada uma; ”
Art. 2º. Fica acrescentado o inciso VI ao art. 13-B da Lei Com-

plementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão e 
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), que passa a vigorar 
com a seguinte redação:

“Art. 13-B (…).
I - 1ª Vara: Cível. Comércio. Fazenda Estadual, Fazenda Mu-

nicipal e Saúde Pública. Ações do art. 129, inciso II, da Lei nº 8.213, 
de 24 de julho de 1991. Improbidade administrativa. Habeas Corpus;

II - 2ª Vara: Cível. Comércio. Registros Públicos. Fundações. 
Habeas Corpus.

III - 3ª Vara: Família. Sucessões. Casamento. Inventário, Parti-
lhas e Arrolamentos. Tutela, Curatela e Ausência. Alvarás. Habeas Cor-
pus;

IV - 4ª Vara: Crime. Processamento e julgamento dos crimes de 
competência do juiz singular. Processamento e julgamento dos crimes 
de competência do Tribunal do Júri. Presidência do Tribunal do Júri. 
Entorpecentes. Habeas Corpus;

V – 5ª Vara: Infância e Juventude: atribuições cíveis e adminis-
trativas e processamento e julgamento de atos infracionais, de acordo 
com a legislação específica. Juizado Especial da Violência Doméstica e 
Familiar contra a mulher, com a competência prevista no art. 14 com-
binado com o art. 5º, ambos da Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
inclusive o processamento e julgamento dos crimes de competência do 
Tribunal do Júri com a Presidência deste Tribunal. Processamento e jul-
gamento de medidas de proteção judicial dos interesses difusos, coleti-
vos e individuais indisponíveis ou homogêneos previstas na Lei nº. 10. 
741, de 1º de janeiro de 2003 (Estatuto do Idoso). Execução Penal: regi-
me fechado, semiaberto e aberto, penas e medidas alternativas, inclusi-
ve oriundas do Juizado Especial. Fiscalização e decisão dos incidentes 
no livramento condicional ou indulto. Sursis. Correições de presídios 
para presos de regime fechado e semiaberto e demais estabelecimentos 
prisionais para presos provisórios e de regime aberto. Habeas Corpus.

VI - Juizado Especial Cível e Criminal, com a competência 
prevista na legislação específica.

Art.3º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar 
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art.4º. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

MENSAGEM – 22022
( relativo ao Processo 444022021 )
Código de validação: B9BA7C0ASA

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

LOCAL
São Luís, 04 de fevereiro de 2022.

Senhor Presidente,

Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senho-
ras deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o 
presente Projeto de Lei, que altera o Código de Divisão e Organiza-
ção Judiciárias do Estado do Maranhão, especificamente no que se 
refere às competências das 7ª e 8ª Varas Criminais de São Luís, em 
decorrência de erro material verificado no Projeto de Lei que trans-
formou a 1ª Vara Criminal da capital em Vara Especial Colegiada 
dos Crimes Organizados (Lei Complementar n. 240/2022).

Trata-se, portanto, de mera adequação legislativa acerca das 
competências das unidades jurisdicionais acima mencionadas, em 
decorrência da criação da Vara Especial Colegiada dos Crimes Orga-
nizados (antiga 1ª Vara Criminal da capital).

Com estes argumentos, que considero suficientes para justi-
ficar a presente proposta legislativa, submeto-a ao Parlamento na 
expectativa de que receba a costumeira boa acolhida.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 02  DE 04 DE 
FEVEREIRO DE 2022

Altera a redação dos incisos XLVII 
e XLVIII do art. 9° da Lei Complemen-
tar Estadual 14, de 17 de dezembro de 
1991 (Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão) e dá 
outras providências.

Art. 1º. Os incisos XLVII e XLVIII do art. 9° da Lei Comple-
mentar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 (Código de Divisão 
e Organização Judiciárias do Estado do Maranhão), passam a vigorar 
com a seguinte redação:

(..)
XLVII - 7° Vara Criminal: Processamento e julgamento dos cri-

mes contra a ordem tributária, econômica e as relações de consumo. 
Processamento e julgamento dos crimes contra o meio ambiente. Pro-
cessamento e julgamento dos crimes previstos na Lei nº 9.613, de 3 de 
março de 1998. Processamento e julgamento dos crimes previstos na 
Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2004. Processamento e julgamento 
dos crimes tipificados no Código de Defesa do Consumidor. Habeas 
Corpus;

XLVIII - 8ª Vara Criminal: Processamento e julgamento dos 
crimes praticados contra crianças e adolescentes, inclusive os pra-
ticados em situação de violência doméstica e familiar independen-
temente de gênero, salvo os crimes de competência do Tribunal do 
Júri. Habeas Corpus;

(..)

Art. 2°. Ficam convalidados os atos praticados durante a vigên-
cia da Lei Complementar nº 240, de 1O de janeiro de 2022, nas unida-
des judiciais especificadas no artigo anterior.

Art. 3º. As despesas decorrentes desta Lei Complementar 
correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, re-
vogando-se as demais disposições em

contrário.
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PROJETO DE LEI Nº 023 /2022

Prevê a existência de cadeiras de 
rodas e macas para transporta paciente 
obesos dos postos de saúde e hospitais do 
Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica estabelecido por lei, que hospitais públicos e Unida-
des de Pronto Atendimento (UPA), no âmbito do Estado do Maranhão, 
são obrigados a terem para os pacientes obesos, macas e cadeiras de 
rodas, com dimensões apropriadas para o transporte dos mesmos nos 
referidos hospitais e unidades de pronto atendimentos.

§ 1º - Ambos os estabelecimentos terão o prazo de 180 (cento e 
oitenta) dias para o cumprimento do disposto no “caput” deste artigo.

§ 2º - O não cumprimento desta lei acarretará ao infrator a 
aplicação de multa no valor de 10 salários mínimos aplicada em dobro 
no caso de reincidência.

Art. 2º As despesas decorrentes da presente lei correrão por conta 
de dotação orçamentária própria, suplementada se necessário.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa obrigar os hospitais da rede estadual, 

a possuírem macas e cadeiras de rodas dimensionadas para pessoas obe-
sas. o projeto visa assegurar aos portadores de obesidade, acomodações 
e transporte adequadas e dignas. 

Os casos de pessoas que se tornaram obesas vem aumentando 
significativamente nas últimas décadas, não só nos países desenvolvi-
dos como, também, nos países em desenvolvimento, o que acaba por 
levar esta “doença”, segundo especialistas, à condição de epidemia glo-
bal. Essa iniciativa, é um fator importante para diminuir o constrangi-
mento e acomodar adequadamente as pessoas que venham a utilizar tal 
equipamento médico, garantindo-lhes toda dignidade que deve ser dada 
à pessoa humana.

A obesidade é uma enfermidade caracterizada pelo acúmulo ex-
cessivo de gordura corporal, associada a problemas de saúde, ou seja, 
que traz prejuízos à saúde do indivíduo. É atualmente um dos mais gra-
ves problemas de saúde pública. Apesar de se tratar de uma condição 
clínica individual, é vista, cada vez mais, como um sério e crescente 
problema de saúde pública.

Vale mencionar que obesidade Independente da importância 
dessas diversas causas, o ganho de peso está sempre associado a um 
aumento da ingestão alimentar e a uma redução do gasto energético cor-
respondente a essa ingesta. O gasto energético, por sua vez, pode estar 
associado a características genéticas ou ser dependente de uma série de 
fatores clínicos e endócrinos, incluindo doenças nas quais a obesidade é 
decorrente de distúrbios hormonais.

Frente às atuais evidências podemos estimar que o padrão de vida 
sedentária, aliada a uma alimentação incorreta, certamente irá continuar 
e piorar no futuro. Portanto, novas estratégias devem ser implementadas 
para amenizar os problemas que a obesidade acarreta à população. In-
clusive aqueles relacionados com a ergonomia das macas hospitalares, 
sendo fator importante para diminuir constrangimentos, acomodar e 
transportar adequadamente as pessoas que venham utilizar tal equipa-
mento.

Diante do exposto, e da relevância da matéria, visando a seguran-
ça, acomodação e transporte das pessoas obesas dentro dos hospitais, 
no âmbito estadual, apresento a presente propositura para apreciação 
dos Nobres Pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 024 /2022

CRIA O PROGRAMA EDUCATI-
VO “PEQUENO AGRICULTOR” NAS 
ESCOLAS ESTUDAIS E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Programa Educativo “Pequeno Agricultor” 
nas Escolas Estaduais no Estado do Maranhão.

Art. 2º O Programa tem por objetivo incentivar e conscientizar as 
crianças sobre a importância da permanência do homem na Zona Rural, 
bem como de sua subsistência.

Art. 3º Para o efetivo cumprimento desta Lei, a Secretaria Es-
tadual de Educação, Cultura, Esporte e Turismo será responsável pela 
elaboração do Programa, adequando o currículo escolar à realidade da 
agricultura, podendo firmar convênio de cooperação técnica com em-
presas públicas ou privadas.

Parágrafo Único. O Programa Educativo obedecerá ao disposto 
nesta Lei com os seguintes objetivos:

I - conservação do solo e da água;
II - uso adequado dos agrotóxicos nas atividades agropecuárias, 

visando a proteção dos recursos naturais e do meio ambiente, segurança 
dos trabalhadores rurais e a qualidade dos produtos agrícolas destinados 
a alimentação.

III – a viabilidade da permanência no meio rural.
Art. 4º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A criança do meio rural deve ser valorizada pela importância que 

esta atividade oferece para nossa sobrevivência. Deve haver no currí-
culo escolar um ensinamento diferenciado entre a zona urbana e rural. 
Com o abandono dos jovens do meio rural entende-se que não basta 
apenas à origem e o aprendizado em família, a motivação deve ter uma 
continuidade na escola e nos primeiros anos do ensino fundamental.

O atual currículo escolar aparentemente não inclui o meio rural 
como aprendizado, consequentemente motiva o jovem a gostar cada 
vez mais das atividades urbanas e aumento o índice de êxodo rural.

O abandono no meio rural, traz grande preocupação com a pro-
dução dos alimentos básicos. Se não houver um incentivo diferenciado 
ao jovem rural, esta atividade acaba sendo esvaziada, persistindo na ati-
vidade rural apenas os grandes produtores rurais que não se preocupam 
em produzir o básico, e sim em lucros.

É de suma importância para as futuras gerações, o conhecimento 
da atividade rural e suas consequências.

Diante do exposto, rogo aos Nobres Pares a aprovação do referi-
do Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 025 /2022

Veda os planos de saúde de limi-
tar as consultas e sessões de fisioterapia, 
fonoaudiologia, terapia Ocupacional e 
psicoterapia no tratamento das pessoas 
com transtorno do espectro autista (TEA), 
deficiência física, intelectual, mental, au-
ditiva, visual e altas habilidades/superdo-
tação.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º E vedado aos planos de saúde de limitar consultas e ses-
sões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional e psicoterapia 
no tratamento das pessoas com transtorno do espectro autista (TEA), 
deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e altas habilida-
des/superdotação no Estado do Maranhão.

Art. 2º O descumprimento das disposições desta Lei sujeitará na 
aplicação de multa ao infrator no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), 
devendo ser revertida para o Fundo Estadual de Apoio à Pessoa com 
Deficiência.

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar esta Lei, estabe-
lecendo normas necessárias para a sua fiel execução.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa vedar aos planos de saúde de limitar 
consultas e sessões de fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional 
e psicoterapia no tratamento das pessoas com transtorno do espectro 
autista (TEA), deficiência física, intelectual, mental, auditiva, visual e 
altas habilidades/superdotação no Estado do Maranhão.

Tem-se que já é de conhecimento amplo no âmbito do sistema 
de saúde que a eficácia na atenção à saúde das pessoas com Transtorno 
do Espectro do Autismo (TEA), deficiências e síndromes que causam 
debilidades é diretamente proporcional à precocidade e intensidade do 
tratamento bem como ao envolvimento multiprofissional.

Em que pesa esta constatação, as operadoras dos planos de saúde 
seguem impondo limites sem fundamento ao número de sessões tera-
pêuticas prestadas por profissionais das áreas de terapia ocupacional, 
fisioterapia, fonoaudiologia e psicoterapia. Desta forma, a Agência 
Nacional de Saúde Suplementar – ANS - decidiu, de forma unânime, 
em julho do corrente ano, derrubar o limite de cobertura dos planos de 
saúde para sessões de psicoterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional 
e fisioterapia, sendo que este já era assegurado para cobertura ilimita-
da, para os indivíduos em tratamento de transtorno do espectro autista, 
conforme faz prova o art. 2º Resolução Normativa nº 469/2021 da ANS. 

Insta ressaltar que o óbice injustificado dos planos de saúde tem 
o condão de violar os direitos e garantias descritos nos termos do Códi-
go de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90), uma vez que ao limitar o 
número de sessões de psicologia, fonoaudiologia e terapia ocupacional, 
as operadoras de saúde negam tratamento as pessoas com TEA, defi-
ciência ou síndromes, que realmente necessitam, mormente porque há 
documentos médicos atestando a necessidade, e, por conseguinte, colo-
cam o consumidor em situação de desvantagem exagerada.

Ademais, em casos análogos, o Superior Tribunal de Justiça 
(STJ) declarou a abusividade de limites de número de sessões de terapia 
e de limitações temporais na internação hospitalar de segurado, sendo 
este último tema objeto de Súmula daquela Corte. 

A conduta corresponde a prática abusiva em prejuízo do con-
sumidor. Isso é evidente em razão da impossibilidade de previsão do 
tempo de cura e da irrazoabilidade da suspensão do tratamento indis-
pensável. Não fosse suficiente, o injusto posicionamento por parte das 
operadoras de planos de saúde viola igualmente a lei federal de prote-
ção à criança e adolescente. Como se viu o diagnóstico e o tratamento 
precoce possuem o potencial de modificar as consequências do TEA e 
das síndromes que causam debilidades.

Por sua vez, sendo um transtorno com início precoce não se pode 
esquecer que os beneficiários da atenção à saúde são, em regra, crianças 
e adolescentes, a quem deve ser assegurado o desenvolvimento sadio 
e o acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde. Isso eviden-
temente não ocorre quando a agência limita tal acesso em vez de pro-
movê-lo.

Por último, as limitações impostas na cobertura de tratamento de 

pessoas com TEA violam princípios constitucionais e relativos à pro-
teção das pessoas com TEA, deficiência ou síndromes como o diag-
nóstico precoce e o atendimento multiprofissional, eixos fundamentais 
previstos em lei que ficam evidentemente prejudicados com as limita-
ções impostas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
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PROJETO DE LEI Nº 026 /2022

Dispõe sobre o Vale TEA – Trans-
torno de Espectro Autista, como trans-
ferência de renda para famílias que 
possuem filhos com esta síndrome, em 
situação de maior vulnerabilidade social.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Poderá o Poder Executivo distribuir o Vale TEA – Trans-
torno do Espectro Autista, como auxílio às famílias que possuem filhos 
com esta síndrome, em situação de maior vulnerabilidade social do Es-
tado do Maranhão.

Art. 2º O Poder Executivo poderá, por meio de decreto, definir os 
limites, a forma e as condições para a distribuição do Vale TEA entre as 
famílias beneficiárias do bolsa família e ou cadastradas no CadÚnico ou 
em outros programas sociais.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir no Estado do Maranhão a 
dispõe sobre o Vale TEA – Transtorno de Espectro Autista, como trans-
ferência de renda para famílias que possuem filhos com esta síndrome, 
em situação de maior vulnerabilidade social.

O transtorno do espectro autista (TEA) se refere a um conjun-
to de condições caracterizadas por algum grau de comprometimento 
no comportamento social, na comunicação e na linguagem, e por uma 
gama estreita de interesses e atividades que são únicas para o indivíduo 
e realizadas de forma repetitiva.

Os sinais de autismo começam na infância e tendem a persistir 
na adolescência e na fase adulta. Esta doença apresenta graus variados 
de severidade, que incluem deficiências qualitativas na interação social 
e na comunicação, padrões de comportamento repetitivos e estereoti-
pados, autoagressão e um repertório restrito de interesses e atividades 
(OMS-OPAS).

A Lei Federal nº 13.861, de 2019, inclui as especificidades ine-
rentes ao transtorno do espectro autista nos censos demográficos.

Perante a crise econômica causada pela pandemia do Coronaví-
rus, é necessária a aprovação de normas específicas com efeitos excep-
cionais, de maneira a dotar o Estado de recursos legais, céleres e efica-
zes para atender às necessidades urgentes da população tendo em vista a 
redução das expectativas de renda, sobretudo dos mais vulneráveis. As 
famílias que possuem algum membro portador do TEA, na maioria das 
vezes precisam de um cuidador permanente, seja voluntário ou contra-
tado, para propiciar ao doente um tratamento qualificado.

Trata-se de uma síndrome que não tem cura definitiva, mas seus 
efeitos podem ser mitigados se houver um acompanhamento por es-
pecialistas. Entretanto, ressalte-se que muitas famílias não dispõem de 
recursos financeiros, tampouco tempo para acompanhar e conviver com 
esses pacientes.
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Desta forma, o apoio do Governo Estadual, com a disponibiliza-

ção de um Vale TEA (transtorno do espectro autista), torna-se impres-
cindível para a melhoria da qualidade de vida destes indivíduos e de 
suas respectivas famílias.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o interesse 
público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso 
apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua 
aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 027/2022

Dispõe sobre a adoção do Sistema 
de Inclusão Escolar “ABA” para crian-
ças e adolescentes com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA) nas escolas da Rede 
Pública.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica incluído na Rede Estadual de Ensino o Sistema de 
Inclusão Escolar baseado na técnica ABA - Análise do Comportamento 
Aplicada, para crianças e adolescentes diagnosticados com Transtorno 
do Espectro Autista (TEA).

Art. 2º Cada unidade de ensino deverá dispor de profissionais 
capacitados para a efetiva implementação da técnica ABA - Análise do 
Comportamento Aplicada, sendo:

I - Um psicólogo por unidade escolar;
II - Um pedagogo;
III - Dois estagiários de psicologia para cada 4 (quatro) indiví-

duos diagnosticados com autismo.
Art. 3º O Poder Executivo poderá avaliar os estabelecimentos 

que já contam com estrutura física e de pessoal nos municípios do Es-
tado do Maranhão para iniciar gradativamente a inclusão no sistema 
escolar da terapia ABA, instituído por esta Lei.

Art. 4º Poder Executivo poderá regulamentar essa Lei para garan-
tir a sua fiel execução.

Art. 5º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta de dotações

orçamentárias próprias, consignadas no orçamento vigente.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
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JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa incluir na Rede Estadual de Ensino 
o Sistema de Inclusão Escolar baseado na técnica ABA - Análise do 
Comportamento Aplicada, para crianças e adolescentes diagnosticados 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Contudo acerca da palavra ABA - Análise do Comportamento 
Aplicada, Applied Behavior Analyses, em inglês, e conjunto de técni-
cas e procedimentos advindos de um campo específico da psicologia 
comportamental.

A intervenção com ABA deve ser o mais precoce possível, bene-
ficiando diretamente as crianças e adolescentes.

A legislação brasileira garante a toda criança e adolescente autis-
ta o ingresso em escola regular como forma de integração do estudante 
a vida em sociedade. Isso consta no capítulo V, da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional (LDB), na Constituição Federal, na 
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no Estatuto 
da Criança e do Adolescente e no Plano Viver sem Limites (Decreto 
7.612/11).

O método tem alta taxa de sucessos e, por conta disso, o governo 
dos Estados Unidos o escolheu como tratamento psicológico pela ex-
celência para indivíduos autistas. O trabalho com crianças autistas tem 
por objetivo integrar a criança à comunidade da qual ela faz parte. Para 
isso, a intervenção é planejada e executada cuidadosamente, abrangen-
do as atividades das crianças em todos os ambientes frequentados por 
ela, principalmente, aquele que passa a maior parte do tempo, a escola.

Antes da execução da intervenção, realiza-se uma avaliação do 
repertório da criança, identificando seus pontos fortes e fracos. Com 
base na avaliação, planos educacionais são criados, direcionados as 
dificuldades de aprendizagem, dificuldades emocionais, e dificuldades 
sociais e de comunicação. Os planos educacionais são particulares para 
cada criança, garantindo adequação as suas necessidades e as suas pre-
ferências. Isso permite um aprendizado estruturado, rápido e contínuo. 
São feitos de modo que os objetivos a serem alcançados sejam claros e 
observáveis, permitindo que os pais acompanhem de perto o sucesso da 
intervenção. A análise do comportamento tem demonstrado ser possível 
ensinar qualquer tipo de habilidade para a criança, inclusive o reconhe-
cimento de emoções e o comportamento emocional propriamente dito.

Dois tipos de comportamento recebem atenção especial: habi-
lidades sociais e de comunicação e habilidades. A interação social e 
trabalhada por meio de atividades de brincadeiras e reconhecimento de 
expressões e sentimentos. Durante toda a terapia e acompanhamento 
escolar, atenção social intensa e dada a criança, de modo a tomar a 
interação com o outro interessante.

As habilidades de comunicação, por sua vez, são ensinadas passo 
a passo, iniciando pelo aprendizado de pedidos e repetição de palavras. 
Depois, avança-se para nomeações e formação de frases simples. Em 
seguida, começa-se o treino de conversação. Finalmente, programa-se 
o ambiente para a ocorrência de diálogos espontâneos com a criança. 
Além da interação social e da comunicação, trabalha-se desenvolvimen-
to acadêmico e redução de comportamentos disruptivos e estereotipias.

Diante disso, mostra-se de suma importância a inclusão do mé-
todo ABA - Análise do Comportamento Aplicada em toda a rede de en-
sino do Estado do Amazonas, para que as crianças e adolescentes com 
Transtorno do Espectro Autista - TEA consigam se socializar o quanto 
antes, levando assim uma vida plena e normal.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o interesse 
público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso 
apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua 
aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 028/2022

Institui a Campanha de Conscien-
tização sobre a Depressão Infantil e na 
Adolescência.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituída no Estado do Maranhão a Campanha de 
Conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adolescência, com o 
objetivo de promover ações educativas para informar a população sobre 
o transtorno.

Art. 2º São diretrizes da Campanha a que se refere o artigo 1º:
I - Divulgação dos sintomas mais comuns, como sono instável, 

irritabilidade repentina, alteração nos hábitos alimentares, cansaço 
constante ou apatia, hipoatividade, hiperatividade, choro excessivo, 
medo frequente ou pânico, retraimento social, queda no rendimento es-
colar, entre outros;

II - Incentivo à busca por atendimento por profissional especiali-
zado para possibilitar o diagnóstico;

III - Disponibilização de informações sobre os tratamentos psico-
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lógicos e médicos disponíveis;

IV - Estímulo à parceria entre família e escola para oferecer o su-
porte necessário às crianças e adolescentes acometidos pela depressão.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 4º O Poder Executivo, se necessário, poderá editar normas 
complementares para a efetiva implantação destas ações.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei visa instituir no Estado do Maranhão a 
Campanha de Conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adoles-
cência, com o objetivo de promover ações educativas para informar a 
população sobre o transtorno.

Conforme disposto no artigo 24 da Constituição Federal, com-
pete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente-
mente sobre defesa da saúde, além de proteção à infância e juventude. 
Em âmbito estadual, o Estado do Maranhão determina que a saúde é 
direito de todos e dever do Estado.

Deste modo, depreende-se, a partir das citadas redações, que 
cabe ao Poder Legislativo Estadual atuar na promoção de campanhas 
de conscientização sobre a Depressão Infantil e na Adolescência, uma 
vez que o transtorno ainda é pouco discutido, mas afeta crianças e ado-
lescentes da mesma forma que afeta jovens e adultos.

De acordo com especialistas, o diagnóstico pode ser mais com-
plexo quando se trata de crianças e adolescentes pois eles apresentam 
mais dificuldade na expressão das próprias emoções. Além disso, al-
guns dos comportamentos indicativos de depressão podem ser interpre-
tados pela família como parte do processo natural de amadurecimento.

O distúrbio, se não tratado corretamente, pode causar graves pre-
juízos ao desenvolvimento integral da criança e tornar-se um problema 
crônico na juventude e na vida adulta. Assim, é muito importante a par-
ticipação da família e da escola para proporcionar o suporte necessário, 
inclusive por meio do incentivo ao envolvimento com atividades e ma-
nutenção de relações sociais.

Neste sentido, é urgente que o Poder Legislativo Estadual ins-
titua a Campanha de Conscientização sobre a Depressão Infantil e na 
Adolescência como forma de política pública a ser implementada para 
informar a população, especialmente para esclarecer sobre os sintomas, 
necessidade de diagnóstico por profissionais especializados e existência 
de tratamentos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
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PROJETO DE LEI Nº 029 /2022

Institui o Dia Estadual de Preven-
ção ao Acidente Vascular Cerebral – AVC 
no Calendário Oficial do Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Fica instituído o Dia Estadual de Prevenção ao Acidente 
Vascular Cerebral – AVC no Calendário Oficial do Estado do Maranhão.

Art. 2º O Dia Estadual de Prevenção ao Acidente Vascular Cere-
bral - AVC será comemorado anualmente no dia 29 de outubro.

Art. 3º São objetivos do Dia Estadual de Prevenção ao AVC:
I – Estimular a pesquisa e o desenvolvimento científico, visando 

à identificação de fatores de risco e ao desenvolvimento de medidas 
preventivas e capacidade diagnóstica, terapêutica e de reabilitação vol-

tadas para o AVC;
II – Estimular ações educativas de informação e conscientização, 

a fim de melhorar o conhecimento da população sobre o AVC e seus 
sinais, bem como sobre controle dos fatores de risco;

III – Estimular a realização de debates e outras atividades que 
divulguem as políticas públicas e ações de cuidado integral às pessoas 
acometidas por AVC;

IV – Estimular ações desenvolvidas pela sociedade civil organi-
zada na prevenção ao AVC.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa instituir o Dia Estadual de Prevenção 
ao Acidente Vascular Cerebral – AVC no Calendário Oficial do Estado 
do Maranhão.

É necessário esclarecer que o Dia Mundial de Combate ao 
Acidente Vascular Cerebral (AVC) tem a finalidade de conscientizar às 
pessoas sobre as formas de prevenção da doença cerebral, que é a que 
mais mata no Brasil.

O Dia Mundial de Combate ao AVC foi criado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) em 2006, em parceria com a Federação Mun-
dial de Neurologia. A data ficou definida especificamente para alertar a 
população sobre os tratamentos e prevenções da doença, além de enga-
jar os profissionais da saúde a melhor orientar os seus pacientes sobre 
estes cuidados.

De acordo com dados do Ministério da Saúde, cerca de 100 mil 
pessoas morrem todos os anos de AVC no Brasil, um número superior 
ao total de mortes causadas por malária, tuberculose e AIDS juntas.

É importante destacar que a iniciativa legislativa em apreço, sob 
o ponto de vista jurídico, se afeiçoa ao inciso XII do artigo 24, da 
Constituição Federal de 1988, que outorga aos Estados-Membros le-
gislar, concorrente mente, sobre proteção e defesa da saúde.

Diante de tais considerações, não havendo comprovado vício 
de inconstitucionalidade ou ilegalidade, estando presente o interesse 
público que motiva e legitima esse Projeto de Lei, solicito o valoroso 
apoio dos Nobres Parlamentares desta Assembleia Legislativa para sua 
aprovação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 030 /2022

Dispõe sobre a criação do pro-
grama de conscientização, incentivo ao 
diagnóstico precoce e tratamento do reti-
noblastoma no âmbito do Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica criado, no âmbito do Estado do Maranhão, o 
Programa de Conscientização, Incentivo ao Diagnóstico Precoce e Tra-
tamento do Retinoblastoma.

Artigo 2°- O Programa de Conscientização, Incentivo ao Diag-
nóstico Precoce e Tratamento do Retinoblastoma promoverá, por via 
do Sistema Único de Saúde, avaliações médicas periódicas, com rea-
lização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas de 
orientação, prevenção e tratamento.

Artigo 3°- São objetivos do Programa de Conscientização, Incen-
tivo ao Diagnóstico Precoce e Tratamento do Retinoblastoma:

I - Conscientização da população acerca dos riscos associados à 
doença, em especial quanto à necessidade de acompanhamento, preven-
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ção e tratamento;

II - Criação de unidades voltados ao diagnóstico e tratamento da 
doença, incluindo a constituição de centros oncológicos e cirúrgicos 
especializados;

III - Capacitação dos profissionais de saúde para o tratamento e 
diagnóstico da doença.

Artigo 4º - Poderá o Estado estabelecer cooperação técnica com 
os Municípios para garantir a ampliação dos serviços objetos do Progra-
ma de Conscientização, Incentivo ao Diagnóstico Precoce e Tratamento 
do Retinoblastoma.

Artigo 5º- As despesas decorrentes da execução desta Lei cor-
rerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se 
necessário.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A presente proposição, ao prever a criação do Programa de 

Conscientização, Incentivo ao Diagnóstico Precoce e Tratamento do 
Retinoblastoma, no âmbito do Estado do Maranhão, tem como tema 
uma doença que afeta gravemente crianças em idades iniciais, causando 
danos físicos e emocionais, mas cujo diagnóstico e tratamento precoces 
podem minimizar seus efeitos e melhorar a saúde da população. 

O retinoblastoma é um tumor maligno raro originário das célu-
las da retina – parte do olho responsável pela visão – afetando um ou 
ambos os olhos. É o tumor primário mais comum no olho de crianças 
e tende a ocorrer no início da infância ou em lactentes e pode estar 
presente ao nascimento. 

O principal sintoma da retinoblastoma, presente em 90% dos ca-
sos diagnosticados, é a leucocoria, um reflexo branco na pupila, conhe-
cido como ‘sinal do olho de gato’. Essa mancha esbranquiçada indica 
que uma fonte luminosa está incidindo sobre a superfície do tumor e 
impede a passagem de luz. Sem a passagem de luz, as vias óticas para o 
centro da visão no cérebro, não se desenvolvem e atrofiam. Esse reflexo 
branco, muitas vezes, só é notado sob luz artificial, quando a pupila 
está dilatada, ou em fotos, quando o flash bate sobre os olhos. Em olhos 
saudáveis, esse reflexo é sempre vermelho. Outros sintomas que podem 
aparecer são estrabismo, vermelhidão, deformação do globo ocular, 
baixa visão, conjuntivite, inflamações e dor ocular. 

Apesar de o principal sintoma ser a leucocoria, o seu aparecimen-
to significa que a doença já está em estágio avançado e as chances de 
salvar o olho da criança serão menores. Antes disso, a criança já pode 
apresentar como sintoma sensibilidade à luz (fotofobia) ou um desvio 
ocular, por exemplo, estrabismo. 

Por isso, é extremamente importante que haja o diagnóstico da 
doença o quanto antes. A percepção precoce possibilita o tratamento 
adequado e aumenta as possibilidades de preservar a visão e a vida da 
criança acometida pela doença.

Importante sublinhar que o diagnóstico precoce do retino-
blastoma é pré-requisito básico para o sucesso do tratamento. Ele 
pode ser realizado pelo neonatologista ainda na maternidade, ou nos 
exames de rotina pelo oftalmologista nos primeiros anos de vida da 
criança, utilizando o Teste do Reflexo Vermelho (“Teste do Olhinho”). 
O levantamento do histórico familiar, o exame de fundo do olho 
e o ultrassom fornecem elementos importantes para confirmar o 
diagnóstico.

O Teste do Olhinho deve ser realizado logo após o nascimento 
do bebê e periodicamente até os cinco anos, faixa etária mais atingida 
pela doença. O teste é simples e pode detectar qualquer alteração visual, 
levantando a suspeita da existência de um tumor, que pode ser confir-
mado pelo exame de fundo de olho. Além do retinoblastoma, o exame 
pode detectar outras doenças, como catarata e glaucoma congênito, cuja 
identificação precoce possibilita o tratamento no tempo adequado.

Na maioria dos casos, o retinoblastoma é uma doença curável. 
A quimioterapia, a radioterapia e o tratamento oftalmológico e a laser 

têm mostrado bons resultados. Em alguns casos, infelizmente, é preciso 
recorrer à enucleação, isto é, à retirada cirúrgica do globo ocular.

Vale ressaltar que tal medida encontra ainda eco na Legislação 
Federal, que dada a importância da conscientização e diagnóstico, 
estabeleceu, por via da Lei nº 12.637/2012 o dia 18 de Setembro como 
Dia Nacional de Conscientização e Incentivo ao Diagnóstico Precoce 
do Retinoblastoma. 

Desta forma, a presente proposição visa criar as condições mate-
riais não somente para conscientização quanto à necessidade de diag-
nóstico, mas também para efetivamente permitir que tais ações e seus 
respectivos tratamentos sejam realizados.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 031 /2022

Dispõe sobre a criação do Selo 
“Estudantes Doadores” para as Univer-
sidades, Centros Universitários e Facul-
dades 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

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado o Selo Estudantes Doadores para universida-
des, centros universitários e faculdades que estimularem o trote solidá-
rio com o objetivo de incentivar a doação de sangue e reabastecer, de 
maneira regular, os estoques de sangue do HEMOCENTRO do Mara-
nhão.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, todo estudante que aderir 
à campanha, doando sangue, terá sua falta abonada no dia.

Art. 2º O Selo é um reconhecimento gratuito e não implicará no 
pagamento de qualquer valor financeiro para as universidades, centros 
universitários e faculdades participantes.

Parágrafo único. O objetivo exclusivo da obtenção do selo é va-
lorizar e incentivar a doação de sangue e reabastecimento do estoque de 
bolsas de sangue no HEMOCENTRO do Maranhão.

Art. 3º Para a aquisição do selo, as instituições educacionais de 
ensino superior devem se comprometer em organizar campanhas de 
doação de sangue anual ou semestralmente, em parceria com o HEMO-
CENTRO do Maranhão.

Art. 4º As Instituições de Ensino Superior, bem como suas Agre-
miações Estudantis internas ficarão autorizadas a utilizar o selo Estu-
dantes Doadores para divulgar e promover a importância da doação de 
sangue.

I - o selo poderá ser utilizado para fins de identificação das ins-
tituições e respectivas agremiações estudantis com a causa do sangue, 
podendo constar em documentos usados nas correspondências da em-
presa, na internet e em propagandas;

II - o selo poderá ser emitido também nos produtos e em emba-
lagens da instituição e agremiações, assim como em campanhas, publi-
cações, sites, material de divulgação, veículos e meios de comunicação.

Art. 5º O selo tem validade de um ano, podendo ser renovado, 
desde que as instituições de ensino superior deem continuidade às ações 
de doação de sangue.

Art. 6º O selo não poderá ser utilizado para validar os processos 
de qualidade de produtos ou serviços destas instituições educacionais 
de ensino superior.

Art. 7º O uso do selo é restrito às instituições de ensino superior e 
respectivas agremiações, sendo intransferível o direito de uso.

Art. 8º O usuário da marca receberá uma cópia digital reprodu-
zível do selo Estudantes Doadores, junto com manual de cores e utili-
zação.
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Parágrafo único. O usuário não está autorizado a fazer qualquer 

alteração gráfica na marca, alterações nas dimensões da marca são auto-
rizadas, desde que respeitem as proporções do tamanho, não distorçam, 
alterem ou danifiquem a figuração do selo, mantendo-o legível.

Art. 9º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto objetiva dar amplitude à causa da doação de 
sangue. Ora, é uma problemática recorrente na HEMOCENTRO do Es-
tado do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda 
mais evidente durante o ápice da pandemia. 

Contudo, embora possamos contar com as doações periódicas de 
inúmeros cidadãos, ainda é precária a situação, de forma que os esto-
ques de sangue estão recorrentemente em estado crítico, necessitando 
de uma atuação positiva do Estado no intuito de mudar essa situação.

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, de-
monstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a socieda-
de contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, é uma prática 
recorrente nas universidades e centros universitários, sejam públicos ou 
particulares, a realização do denominado “trote” para marcar o início da 
vida acadêmica dos alunos recém aprovados no vestibular. 

Portanto, o projeto tem como intuito incentivar a prática do cha-
mado “trote solidário”, especialmente em relação à doação de sangue, 
de modo a engajar a comunidade universitária nessa causa. Assim, será 
atribuída uma função social aos “trotes” já praticados pelos universi-
tários, bem como as agremiações receberão mais reconhecimento da 
sociedade e do Poder Público, possuindo estas uma nova finalidade.

Diante do exposto, rogo aos Nobres Pares a aprovação do referi-
do Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 032 /2022

Institui sobre o Programa de Cons-
cientização Incentivo à Doação de Cabe-
los para pessoa em tratamento de câncer.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Fica criado o Programa de Conscientização Incentivo à 
Doação de Cabelos para pessoas em tratamento de câncer.

Art. 2° O Programa tem como incentivo sensibilizar as pessoas 
a doarem parte de seus cabelos, para que, com este material, ONGs e 
demais entidades representativas possam produzir perucas, que serão 
distribuídas gratuitamente para pessoas em tratamento de câncer.

Art. 3° Este Programa poderá ser desenvolvido e difundido pelas 
entidades representativas, ONGs e demais colaboradores, através de: 
ações, eventos, projetos, divulgações e demais atividades voltadas à 
conscientização sobre a importância da doação de cabelo, para confec-
ção de perucas, para os portadores da doença acima citada.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Deparar-se com o diagnóstico de câncer não é uma situação fá-
cil, porém, algumas preocupações dos pacientes podem ser amenizadas 
com ações simples. Entre tantas inquietações que passam pela cabeça 
a partir da confirmação do diagnóstico e definição do tratamento, uma 

delas é encarar a perda dos cabelos que costuma acompanhar a quimio-
terapia.

Ao enfrentar esse processo é natural que, principalmente, as mu-
lheres se sintam desanimadas, mas o tratamento não precisa interferir 
na sua vontade de explorar o seu novo visual, no prazer de se arrumar e 
se sentir bonita. É possível tratar o câncer e continuar se preocupando 
com a aparência.

A autoestima para um paciente de Câncer tratado com quimiote-
rapia é extremamente importante na sua recuperação, o uso de perucas 
é um instrumento muito utilizados por hospitais para auxiliar em sua 
recuperação. 

Muitos hospitais possuem bancos de cabelos para a confecção 
das perucas que serão utilizadas em seus pacientes, mas é necessário 
que tenham doações suficientes de cabelos para esse fim. Lembramos 
que muitas perucas não podem ser adquiridas por aqueles mais carentes. 

Neste sentido, a importância dessa Campanha para conscientizar 
a população da importância da doação e esclarecer como e onde ela 
pode ser feita.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 033 /2022

Dispõe sobre a juntada de docu-
mentos por advogados no processo ad-
ministrativo no âmbito da Administração 
Pública Estadual Direta e Indireta.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre a juntada de documentos por advo-
gados no processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Estadual Direta e Indireta.

Art. 2º A autenticação de documentos exigidos em cópia no pro-
cesso administrativo poderá ser feita pelo advogado constituído, decla-
rando que confere com o original.

§ 1º Os documentos digitalizados juntados aos autos do processo 
administrativo por advogados têm a mesma força probante dos originais.

§ 2º Ressalva-se a alegação motivada e fundamentada 
de adulteração de documentos juntados aos autos do processo 
administrativo antes ou durante sua tramitação.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente projeto de lei que dispõem a questão temática acerca 
da juntada de documentos por advogados no processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Estadual Direta e Indireta, tem 
como escopo dar ao advogado de autenticação de cópia de documen-
tos.

Cumpre mencionar que advocacia maranhense ainda lida com 
autos físicos, dentro dos processos administrativos no âmbito da Ad-
ministração Pública Estadual Direta e Indireta, em inúmeras vezes é 
necessário provar, cabendo a parte interessada buscar todas as certifica-
ções e autenticações necessárias para dar o valor probante ao documen-
to que será utilizado para materialização do seu direito.

Contudo em relação à constitucionalidade, embora a Secretaria 
de Estado da Administração defenda a inconstitucionalidade da maté-
ria, anoto, primeiramente, que o projeto tem como matéria de fundo a 
regulação de procedimento em matéria processual administrativa, sobre 
a qual há competência legislativa concorrente da União, Estados e Dis-
trito Federal, nos termos do art. 24, inciso XI, da Constituição Federal. 



  14       QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 
[...] 
XI – procedimentos em matéria processual;
[...]”.
Salienta-se aqui que, em matéria de competência concorrente, a 

competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a 
suplementar dos Estados, como define o § 2º do mesmo art. 24.

Importante salientar que o respectivo projeto se preocupou em 
desburocratizar, visando dar agilidade na prestação de serviço público, 
pois o Advogado passará a declarar que os documentos digitalizados 
apresentados por ele, no âmbito da Administração Pública Estadual di-
reta e indireta, “conferem com o original”, assim como já acontece, no 
âmbito do Poder Judiciário (inciso IV, do art. 425, do CPC). 

Ainda, o Advogado exerce um ofício público, sendo essencial à 
administração da justiça, não havendo impedimento legal para que o 
advogado confira fé pública no ato de autenticar documentos.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 034 /2022

Institui o Dia da Mulher Advogada 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá 
outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído, no Estado, o Dia da Mulher Advogada, 
a ser comemorado no dia 15 de maio de cada ano.

Artigo 2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A propositura ora apresentada com o objetivo de homenagear to-
das as Mulheres Advogadas, que em pleno século XXI, ainda enfrentam 
dificuldades de toda sorte. Além de serem profissionais, mães, esposas, 
lutam contra o preconceito de gênero, desigualdade de salários, desres-
peito às prerrogativas, dentre tantas outras, que revelam o patriarcado, 
tão arraigado na sociedade, mas com coragem superam toda adversida-
de. Vale destacar que a data indicada homenageia a primeira advogada 
do Brasil – Myrthes Campos.

A advocacia brasileira conta mais de um milhão de profissionais 
e a advocacia feminina representa 50% (cinquenta por cento). Portanto, 
o referido projeto reconhece a importância da Mulher Advogada e seu 
papel na sociedade.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 035 /2022

Institui a “Semana da Cidadania”, 
com palestras sobre cidadania, educação 
financeira e defesa do consumidor nas es-
colas públicas do Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1° Fica instituída a Semana da Cidadania com palestras so-
bre cidadania, educação financeira e defesa do consumidor nas escolas 
públicas do Estado, com o objetivo de instruir os discentes ao planeja-
mento orçamentário-financeiro e conhecimento dos seus direitos.

Art. 2° A Semana da Cidadania será realizada uma vez por ano, 
de forma conjunta ou individualizada nas escolas públicas do Estado, 
preferencialmente aos discentes do ensino médio, onde serão ministra-
das noções de:

I - economia;
II - planejamento de finanças pessoais;
III - relações de consumo - Código de Defesa do Consumidor;
IV - cidadania - Constituição Federal, Princípios Fundamentais 

art. 1° Dos Direitos e Garantias Fundamentais – Dos Direitos e Deveres 
Individuais e Coletivos, art. 5° e Direitos Sociais, art. 6° a 11.

Art. 3° A Secretaria de Estado da Educação, Cultura e Esportes, 
coordenará e organizará a Semana da Cidadania.

Art. 4° Pode o Estado efetuar convênios ou parcerias com outros 
entes públicos ou privados, entidades de classe, bem como designar 
servidores de seus órgãos ou autarquias para a realização da Semana 
da Cidadania.

Art. 5° A execução desta lei não acarretará despesas ordinárias ou 
extraordinárias ao Estado.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A propositura ora apresentada com o objetivo propiciar aos alu-
nos do ensino médio das escolas públicas do Estado do Maranhão aces-
so a noção de cidadania, educação financeira e Código do Consumidor.

Não devemos esquecer, que atravessamos a pandemia que causou 
milhares de morte, e ainda o isolamento dos jovens de forma física, 
prejudicando os seus estudos e expectativas. Dessa forma, é necessário 
salientar que a Semana da Cidadania será um fomento a inserção dos 
discentes a vida adulta, fornecendo ainda informações uteis sobre o pla-
nejamento orçamentário financeiro.

Dessa forma, a Semana da Cidadania, servirá ainda como socia-
lização aos jovens após o longo período de afastamento obrigatório em 
razão da pandemia coronavirus.

Diante do exposto, frente ao relatado acima, se faz pertinente a 
realização da Semana da Cidadania, visto que, com o próprio nome já 
informa, tem como propósito formar cidadão para vida adulta, como 
instrução de profissionais de excelências em suas diversas áreas.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 036 /2022

Dispõe sobre a criação do “FUN-
DEB transparente”, portal de transparên-
cia da aplicação dos recursos do Fundo 
de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação, no Estado.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica criado o sítio eletrônico, na rede mundial de compu-
tadores, denominado “FUNDEB transparente”, onde serão disponibi-
lizadas as informações relativas à execução orçamentária e financeira 
dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
– FUNDEB, para fins de transparência e controle social.

Art. 2º O sítio eletrônico conterá informações detalhadas, deven-
do ser atualizado mensalmente, acerca da receita e da efetiva aplicação 
dos recursos do FUNDEB, garantindo-se entre outras:

I – a demonstração da receita total do FUNDEB, inclusive aquele 
oriundo de complementação da União, caso haja;

II - relação de todos os favorecidos dos pagamentos e transferên-
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cias com os recursos do FUNDEB e seus respectivos valores;

III – a demonstração dos valores gastos em remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na 
rede pública, observados os percentuais mínimos;

IV – os demonstrativos das despesas realizadas com vistas à ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino.

Parágrafo único. As informações de que trata este artigo, serão 
apresentadas de forma detalhada pelos órgãos detentores dos dados 
inerentes a aplicação desta lei, de forma clara e objetiva, com vistas a 
facilitar o controle social.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após noventa dias de sua publi-
cação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A Emenda Constitucional nº 108/2020 e a Lei Federal nº 14.113, 
de 25 de dezembro de 2020, tornaram o FUNDEB permanente, deven-
do ser instituído no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal. 

O Fundeb objetiva à manutenção e o desenvolvimento da educa-
ção básica pública bem como à valorização dos profissionais da educa-
ção, sendo o principal instrumento de financiamento da Educação Bási-
ca pública no país, responsável por, aproximadamente, 60% das receitas 
vinculadas à Educação no âmbito dos estados, do Distrito Federal e dos 
municípios.

Os valores alocados pelo governo federal continuarão a ser dis-
tribuídos para os entes federativos que não alcançarem o valor anual 
mínimo aplicado por aluno na educação. Da mesma forma, o fundo 
continuará recebendo o equivalente a 20% dos impostos municipais e 
estaduais e das transferências constitucionais de parte dos tributos fe-
derais. 

Os recursos serão usados exclusivamente em sua atuação priori-
tária definida na Constituição: os municípios cuidam da educação in-
fantil e do ensino fundamental; e os estados, do ensino fundamental e 
médio. 

Os entes federados, uma vez recebida a complementação da 
União, devem redistribuir os recursos entre suas unidades de ensino, 
para diminuir desigualdades no âmbito de uma mesma rede de ensino. 

O Fundeb atualmente representa 63% do investimento público 
em educação básica. Em 2019, o Fundeb distribuiu R$ 156,3 bilhões 
para a rede pública. Atualmente, garante 2/3 dos recursos que os muni-
cípios investem em educação. 

Em função da importância da Educação no país, é necessário que 
a sociedade participe ativamente no acompanhamento e controle das 
ações realizadas com recursos do FUNDEB em seu Estado e Município. 

Neste diapasão, espera-se a participação do cidadão de forma a 
contribuir para correta aplicação dos recursos públicos, através de ações 
efetivas na gestão, fiscalização e monitoramento, 

O projeto de lei em questão busca viabilizar a participação da so-
ciedade na aplicação dos recursos, bem como a aplicação dos princípios 
da eficiência e transparência. 

Deste modo, em função do exercício dos direitos básicos do cida-
dão, em virtude da movimentação de grande vulto financeiro, justifica-
-se a presente proposição, em consonância com o Princípio constitucio-
nal da publicidade e da Lei da Transparência. 

Assim, feitas estas breves explicações, solicito o apoio dos no-
bres colegas Deputados para aprovação deste projeto de lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 037 /2022

Instituir e incluir no calendário de 
eventos oficiais a semana estadual de va-

lorização do professor. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído e incluído no calendário de eventos ofi-
ciais a semana estadual de valorização do professor, que será realizada, 
anualmente, na semana do dia 15 de outubro.

Art. 2º Durante a semana de valorização do professor, é facultada 
à Secretaria Estadual de Educação e Esporte - SEE, em conjunto com 
as escolas, sindicatos e associações de professores, associações de pais 
e mestres, o Conselho  Estadual de Educação - CEE e demais entidades 
relacionadas, a promoção de atividades de capacitação dos profissionais 
da educação mediante ciclos de debates e campanha de divulgação da 
importância do professor, além de programações culturais, artísticas e 
sociais.

Art. 3º A semana de valorização do professor tem os seguintes 
objetivos:

I - estimular a reflexão nas escolas e comunidades acerca da vio-
lência contra os educadores;

II - desenvolver atividades extracurriculares nas escolas, envol-
vendo educadores, alunos e membros das comunidades corresponden-
tes, no intuito de combater a violência contra os educadores que nelas 
trabalham;

III - implementar medidas preventivas e cautelares em situações 
nas quais os educadores estejam sob risco de violência que possam 
comprometer sua incolumidade.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O Projeto de Resolução em apenso, que institui a Semana Esta-
dual da Educação e cria a “Comenda Professor Comprometido”, tem 
por objetivo incentivar cada vez mais, o nosso Professor. 

Vale dizer que a busca pelo reconhecimento do professor é antiga. 
Vem desde a criação do ensino no Brasil, quando no dia 15 de 

outubro, Dom Pedro I baixou Decreto Imperial criando o Ensino Ele-
mentar no Brasil e posteriormente, mais exatamente em 14 de outubro 
de 1963, foi decretado naquela mesma data, o Dia do Professor.

“O professor é semeador de ideias e responsável por instigar a 
procura pelo conhecimento. Portanto é um ato de justiça homenagear 
sua missão pelo muito que representa para a cultura e para a própria 
nacionalidade”. 

Se aprovada, a Semana Estadual da Valorização do Educador 
deverá ser comemorada na semana que antecede ao Dia do Professor, 
encerrando as suas atividades no dia 15 de outubro de cada ano, sen-
do que a Assembleia Legislativa de Maranhão fará Sessão Solene em 
homenagem ao educador com a entrega de “Comenda Professor Com-
prometido”, no que esperamos contar com o indispensável apoio dos 
demais deputados, face à importância da matéria.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 038 /2022

Garante o atendimento prioritário 
ao diabético em toda rede privada de saú-
de do estado do Maranhão, durante a rea-
lização de exames que necessitem jejum.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º É assegurado atendimento prioritário aos portadores de 
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Diabetes Mellitus em toda rede privada de saúde do estado do Mara-
nhão, durante as realizações de exames que necessitem jejum.

Art. 2° A prioridade na fila de atendimento ou mesmo no agen-
damento de exames que necessitem que o paciente esteja em jejum se 
dará concomitante com pacientes gestantes, idosos e pessoas com de-
ficiência.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A presente propositura propõe que hospitais públicos e particu-
lares, clínicas e postos de saúde e de coleta credenciados na Rede Esta-
dual fiquem obrigados a oferecer atendimento preferencial aos portado-
res de Diabetes, com prioridade aos exames de jejum total.

Segundo os dados do Ministério da Saúde apontam um aumen-
to de 61,8% em 10 anos, segundo dados da pesquisa de Vigilância de 
Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Tele-
fônico (Vigitel), do Ministério da Saúde. Entre 2006 e 2016, o número 
de pessoas que dizem saber do diagnóstico de diabetes passou de 5,5% 
para 8,9%. As mulheres lideram o ranking: 9,9% da população feminina 
declarou possuir a doença contra 7,8% dos homens.

O crescimento do diabetes é uma tendência mundial, devido ao 
envelhecimento da população, das mudanças dos hábitos alimentares e 
da ausência da prática de atividade física. Nesse sentido, a tendência é 
um crescimento na demanda de exames.

Em média o jejum é de doze horas e, ao não ingerir nenhum tipo 
de alimento, os níveis de insulina produzidos reduzem as moléculas de 
glicose e a taxa glicêmica abaixa. Portanto, a demora no atendimento e 
o jejum prolongado ocasionarão malefícios ao corpo do diabético que 
poderá ter malestar, taquicardia, tonturas, desmaios, sudorese, e, em ca-
sos mais graves, vir a óbito.

Diante do exposto, faz-se necessário um acompanhamento prio-
ritário aos portadores de Diabetes Mellitus, evitará complicações e o 
agravamento do quadro clínico do diabético.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 039 /2022

Obriga as Unidades Básicas de 
Saúde - UBS a disponibilizarem informa-
ções referentes ao estoque de medicamen-
tos, quantidades existentes na unidade, 
bem como as informações de todas as ou-
tras unidades mais próximas.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Ficam obrigadas as Unidades Básicas de Saúde - UBS a 
disponibilizarem informações referentes ao estoque de medicamentos, 
quantidades existentes na unidade, bem como as unidades mais próxi-
mas que possuam o remédio.

Art. 2º As UBS terão 120 (cento e vinte) dias para se adequarem 
ao disposto nesta Lei.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após noventa dias de sua publi-
cação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Com a dificuldade de encontrar medicamentos nas unidades bá-

sicas de saúde, muitos pacientes se deslocam de um lugar ao outro em 

busca de seus remédios e muitas vezes não encontram. Os pacientes 
então, se veem obrigados a gastar quantias que muitas vezes estão fora 
do orçamento para não interromper os tratamentos médicos.

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

Mesmo aqueles que conseguem comprar os medicamentos sacri-
ficam quantia importante da renda da família. Além de pagar impostos 
que financiam o sistema de saúde, o brasileiro gasta muito dinheiro do 
próprio bolso com saúde.

A presente propositura tem por objetivo viabilizar que as uni-
dades de saúde ofereçam informações referentes ao estoque de medi-
camentos, quantidades existentes na unidade, bem como as mesmas 
informações de todas as outras unidades mais próximas, a fim de faci-
litar o acesso dos pacientes aos medicamentos, sem que seja necessário 
procurar de unidade em unidade.

Portanto, conto com o apoio de meus nobres pares para a aprova-
ção desse projeto, que reputo de suma importância para a saúde pública.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 040 /2022

Dispõe sobre as ações de preven-
ção e repressão nas situações específicas 
de perturbação do sossego alheio, visan-
do à preservação da ordem pública, e 
adota outras providências

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Esta Lei tem por finalidade a regulamentação das ações de 
prevenção e repressão nas situações específicas de perturbação do sos-
sego alheio, outorgando às Polícias Civil e Militar instrumentos neces-
sários para a ampliação das ações de prevenção, fiscalização e sanção, 
com o objetivo de preservar a ordem pública.

Art. 2º Os estabelecimentos comerciais que realizam suas ativi-
dades no período compreendido entre 22h (vinte e duas horas) e 7h 
(sete horas), bem como as pessoas físicas e jurídicas que promovam 
eventos, espetáculos ou quaisquer diversões públicas, de caráter par-
ticular, público ou similar, e que indiquem potencial impacto urbano e 
ambiental, devem ter autorização prévia para funcionar, emitida pelas 
Polícias Civil e Militar, sem prejuízo dos demais dispositivos previstos 
na legislação em vigor.

Parágrafo único. Para efeitos desta Lei, entende-se por impacto 
urbano e ambiental toda forma de perturbação da ordem pública que 
gere poluição sonora, desencadeando conflitos de vizinhança ou pro-
duzindo efeitos nocivos ou ofensivos à segurança, à tranquilidade, à 
salubridade e à dignidade das pessoas.

Art. 3º As ações de polícia administrativa de que trata esta Lei 
têm caráter preventivo e repressivo, e compreendem medidas adicionais 
aos protocolos de atuação policial para os casos específicos de perturba-
ção do sossego alheio.

Art. 4º A vistoria preventiva policial aos estabelecimentos ou lo-
cais de eventos e diversões públicas descritos no art. 2º desta Lei aten-
derá, no que couber, aos seguintes critérios técnicos:

I – enquadrar-se na categoria declarada pelo seu proprietário;
II – não se encontrar em área residencial e estar dentro do padrão 

exigido pelo Código de Posturas do Município;
III – apresentar condições internas e externas de segurança para 

o seu funcionamento;
IV – apresentar condições para funcionamento com música ao 

vivo ou som mecânico em seu espaço físico interno;
V – comportar a quantidade de pessoas declarada pelo proprie-
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tário; e

VI – possuir estacionamento, de maneira que não atrapalhe o flu-
xo de veículos na via pública onde estiver situado.

§ 1º O vistoriador, após conferir os critérios técnicos acima 
relacionados, confeccionará parecer técnico acompanhado de 
levantamento fotográfico, prolatando, ao final, o seu laudo técnico.

§ 2º A vistoria preventiva policial militar, quando ocorrer, deverá 
ser realizada no local do estabelecimento ou do evento.

Art. 5º O funcionamento do estabelecimento ou a realização de 
eventos e diversões públicas sem o devido laudo técnico dos órgãos 
policiais ou em desacordo com os laudos técnicos, sem prejuízo das 
demais sanções previstas na legislação em vigor, sujeitará o infrator à 
aplicação das seguintes penalidades:

I – advertência;
II – ordem de encerramento da atividade e interdição cautelar do 

espaço, se for o caso, com notificação fundamentada ao infrator;
III – apreensão de produtos e subprodutos, instrumentos, petre-

chos, equipamentos, veículos ou material de qualquer natureza relacio-
nado à prática infracional;

IV – multa; e
V – recolhimento e retenção dos documentos de alvará e licença 

concedidos, com seu posterior encaminhamento aos órgãos emissores, 
para reavaliação, tendo em conta o histórico de registro de boletins de 
ocorrências policiais citando o estabelecimento.

Parágrafo único. Compete ao órgão que lavrar a autuação de in-
fração administrativa a aplicação da penalidade, após o devido processo 
administrativo.

Art. 6º A advertência será aplicada pelo policial civil ou militar 
na primeira fiscalização e no local da ocorrência, por meio de Auto de 
Notificação de Advertência, o qual deve conter as recomendações de 
ajustes, bem como as modificações e adequações que se fizerem ne-
cessárias.

Parágrafo único. As recomendações citadas no caput deste artigo 
obrigam o infrator ao seu cumprimento imediato, visando à redução dos 
impactos urbanos e ambientais causados.

Art. 7º As sanções previstas nos incisos II e III do art. 5º desta Lei 
deverão ser aplicadas quando não houver o acatamento das recomen-
dações descritas no Auto de Notificação de Advertência, no caso de o 
estabelecimento continuar funcionando sem a devida autorização ou em 
desacordo com a autorização concedida, momento em que será emitido 
o Auto de Infração.

Parágrafo único. Emitido o Auto de Infração, lavrar-se-á o Termo 
de Apreensão para os produtos e subprodutos, instrumentos, petrechos, 
equipamentos ou objetos de qualquer natureza relacionados à prática da 
infração, os quais devem ser depositados na unidade policial responsá-
vel pela apreensão.

Art. 8º A sanção de multa de que trata esta Lei será aplicada pelo 
policial civil ou militar no exercício da segunda fiscalização ao local 
da ocorrência, quando constatado o não acatamento às recomendações 
descritas no Auto de Notificação de Advertência, lavrando-se o respec-
tivo Auto de Infração, pelo qual se notificará o infrator, pessoa física ou 
jurídica, a apresentar defesa prévia junto ao órgão concedente, no prazo 
de 5 (cinco) dias úteis.

Art. 9º A multa de que trata esta Lei será de:
I – R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 3.000,00 (três mil reais), em 

caso de pessoa física; e
II – R$ 500,00 (quinhentos reais) a R$ 10.000,00 (dez mil reais), 

em caso de pessoa jurídica.
§ 1º O valor da multa será definido considerando-se a gravidade 

da infração, o impacto à ordem pública e o poder econômico do infrator.
§ 2º O prazo para pagamento da multa é de 30 (trinta) dias 

contados da data da autuação, e não exime o infrator do cumprimento 
das demais exigências previstas nesta Lei.

§ 3º O valor da multa será reajustado, anualmente, com base na 
variação do Índice Geral de Preços do Mercado, ou por índice que vier 
a substituí-lo.

§ 4º Os recursos oriundos da arrecadação das multas serão 

recolhidos em favor do Fundo para Melhoria da Segurança Pública, 
vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública.

Art. 10. As infrações serão apuradas em processo administrativo 
próprio, assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa, obser-
vadas as disposições constantes desta Lei e de seu regulamento.

Art. 11. O Delegado-Geral da Polícia Civil e o Comandante-Geral 
da Polícia Militar, observados os limites e o âmbito de suas competên-
cias, poderão editar instruções normativas regulando a atuação policial 
nas ações complementares de polícia administrativa previstas nesta Lei.

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

A segurança pública sempre é tema de alta relevância e que cau-
sa preocupação na sociedade, a qual cada vez mais tem buscado de-
senvolver debates e estratégias para aprimorar o seu funcionamento. 
Atualmente a quebra da ordem pública encontra-se em uma escalada 
proporcionada pela prática de infrações penais e por atos não criminais, 
os quais interferem negativamente no seio da sociedade.

A preservação da ordem pública é garantida pela atual Consti-
tuição Federal que atribuiu às polícias militares essa missão, sendo que 
para isso um novo modelo de atuação, pautado na exclusividade e na 
ampliação de funções para as polícias militares fora proposto, a saber: 
a polícia ostensiva. Com base nela as polícias militares devem atuar 
de forma mais ampla, direcionando suas atividades nos mais variados 
problemas sociais exercendo o ciclo completo de polícia administrativa.

A perturbação do trabalho ou sossego alheios representa uma 
grande fatia dos males que cotidianamente assola a sociedade catari-
nense e, consequentemente, a quebra da ordem pública. Considerada 
uma infração de menor potencial ofensivo, a perturbação do trabalho ou 
sossego alheios é tratada majoritariamente pelo procedimento criminal. 
Ocorre que, vislumbra-se que tal atuação está, no mínimo, desacerta-
da com a realidade na qual estamos inseridos, isso porque os índices 
de ocorrências desta natureza são vultosos e crescentes. Além disso, a 
tendência jurídica da contemporaneidade é a expansão da intervenção 
mínima do direito penal em situações em que o direito civil ou adminis-
trativo possa resolver.

A perturbação do trabalho ou sossego alheios é tratada majori-
tariamente na esfera penal por meio da Lei das Contravenções Penais 
- Decreto-Lei 3.688 de 03 de outubro de 1941. Presente no artigo 42, a 
infração penal ocorre quando uma ou mais das formas descritas no tipo 
é desrespeitada (BRASIL, 1941).

Como contravenção penal, a perturbação do trabalho ou sossego 
alheios amolda-se como infração penal de menor potencial ofensivo de 
competência dos juizados especiais criminais e tem como sujeito pas-
sivo a coletividade. O objeto jurídico é a paz e a tranquilidade pública, 
ou seja, basta o incômodo gerado ao trabalho ou sossego, sendo que a 
simples verificação da perturbação é satisfatória para a configuração da 
infração, sem necessidade de prova técnica pertinente.

No entanto, pode-se estipular uma multa para que aquele que não 
obedecer a lei, além de responder judicialmente, terá que arcar com um 
valor, que ao final será revertido ao meio ambiente.

O projeto de lei prevê também diferenças de valores para pessoa 
física e jurídica, obedecendo a proporcionalidade econômica do sujei-
to infrator, bem como a possibilidade de reincidência no caso de nova 
ocorrência em um período de doze meses.

Ademais, prevê a lei que o proprietário que locar seu imóvel, será 
solidariamente responsável, pois de acordo com a Lei da Locação, cabe 
ao locador:

I-Garantir, durante o tempo da locação, o uso pacífico do imóvel 
locado;

II - Manter, durante a locação a forma e o destino do imóvel.
Na sequência discorrer-se-á sobre a competência das polícias 

militares para preservar a ordem pública, abordando a finalidade e a 
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competência do sistema de segurança, a polícia administrativa, a polícia 
ostensiva e o conceito de ordem pública. Por fim, propor-se-á um cami-
nho alternativo para encontrar soluções efetivas para as ocorrências de 
perturbação do trabalho ou sossego alheios, discorrendo sobre o ideal 
para que as polícias militares exerçam a polícia administrativa, o exer-
cício da polícia administrativa por meio de leis e convênios municipais 
e da atuação da Polícia Militar do Estado do Maranhão nas ocorrências 
de perturbações através de leis municipais e convênios municipais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 04 de fevereiro de 
2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 011/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art. 
158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a 
Mesa, seja encaminhado expediente a delegada da Mulher da Cidade de 
Viana/MA, Dra. Paula Feijó, solicitando INFORMAÇÕES SOBRE 
O CASO DE AGRESSÃO SOFRIDO PELA VÍTIMA CLÉCIA 
AMARAL, QUE SUPOSTAMENTE TERIA SIDO PRATICADO 
POR SEU EX ESPOSO, CONFORME AMPLA DIVULGAÇÃO 
EM REDES SOCIAIS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, 07 de fevereiro de 2022. - Da-
niella Tema - Deputada Estadual 

REQUERIMENTO Nº 012 /2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispões o Regimento Interno desta Casa Legisla-
tiva, requeiro que, após a deliberação da Mesa Diretora, seja justificada 
a minha ausência das Sessões Plenárias, entre os dias 07 e 11 de feve-
reiro do corrente ano, conforme atestado em anexo.  

Assembleia Legislativa, 07 de fevereiro de 2022. - PARÁ FI-
GUEIREDO - Terceiro Secretário

INDICAÇÃO Nº 468 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ÁGUA DOCE DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) THALITA E SILVA CARVALHO DIAS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 469 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALCÂNTARA, o 
Senhor(a) WILLIAM GUIMARAES DA SILVA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 470 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ANAJATUBA, 
o Senhor(a) HELDER LOPES ARAGÃO, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                          QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022 19
Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 471 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALTAMIRA DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) ILEILDA MORAIS DA SILVA CUTRIM, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 472 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALDEIAS AL-
TAS, o Senhor(a) KEDSON ARAUJO LIMA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 

de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 473 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALTO ALEGRE 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) NILSILENE SANTANA RIBEIRO 
ALMEIDA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 474 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALTO ALEGRE 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) NILSILENE SANTANA RIBEIRO 
ALMEIDA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 
11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação 
pelos estabelecimentos públicos e privados de saúde, situados no 
âmbito do Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez 
ou gestação confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas 
públicos e privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa 
com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 475 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ALTO PARNAÍ-
BA, o Senhor(a) ITAMAR NUNES VIEIRA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 476 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de AMAPÁ DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) NELENE DA COSTA GOMES, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que 
segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabeleci-
mentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado 
do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação con-
firmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e priva-
dos que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 
14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 477 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ANAPURUS, o Se-
nhor(a) VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
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dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 478 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de APICUM-AÇU, 
o Senhor(a) JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 479 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ARAGUANÃ, o 
Senhor(a) FLÁVIO RONNE AMORIM MUNIZ, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-

bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 480 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ARAIOSES, 
o Senhor(a) LUCIANA MARÃO FELIX, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 
Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos informar todos os órgãos competentes para que seja feito o 
acompanhamento de pré-natal e psicológico dessas adolescentes e tam-
bém seja apurada as circunstâncias em que ocorreram estas gestações 
se foram consensual ou não.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 481 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Secretário de Estado de Desenvolvimento Social do 
Maranhão, o Sr. Márcio Honaiser e ao Governador do Estado do 
Maranhão, o Sr. Flávio Dino, solicitando a implantação de uma uni-
dade do restaurante popular no município de Humberto de Campos/
MA, que têm como objetivo a produção e a distribuição de refeições 
saudáveis, com alto valor nutricional, a preços acessíveis, para pessoas 
que se encontram em situação de vulnerabilidade. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 482 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando estudo técnico de viabilidade de reinserção da linha A696 
Vila Esperança/Terminal Cohab,  tendo em vista que, a linha operava 
na Rua da Bomba, Vila Esperança, nesta cidade. Assim, segundo os 
usuários locais, a reinserção é de suma importância, levando em consi-
deração a importância do transporte coletivo para a mobilidade urbana.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 483 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide e ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando estudo técnico de viabilidade de reinserção da linha A582 
Alto do Turu/ Terminal Cohama,  tendo em vista que, a linha operava 
na Rua Bom Jesus e Rua 05, localizadas no Turu. Assim, segundo os 
usuários locais, a reinserção é de suma importância, levando em consi-
deração a importância do transporte coletivo para a mobilidade urbana.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 484 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, o 
Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, so-
licitando serviços de recapeamento asfáltico na Rua Projetada, Quadra 
G, Jardim América III, Olho D`Água, São Luís/MA, CEP: 65067-740

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 485 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Representante Legal da BRK 
no Maranhão, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvi-
mento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de infraestrutura, 
tais como, pavimentação asfáltica, esgotamento sanitário e a construção 
de uma ponte na Rua Santa Luzia, n° 4, Quadra 04, Trizidela, São José 
de Ribamar, CEP 65110-000, com o objetivo de dar fim aos transtornos 
causados a comunidade.

Importante se faz destacar que, o local pode provocar acidentes, 
causando iminente risco à saúde e segurança da comunidade. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 486 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento, 
o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, 
solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Rio Claro, 10, 
Planalto Turu I, São Luís/MA, CEP: 65066-431, com o objetivo de dar 
fim aos transtornos causados a comunidade. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 487 / 2022

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de infraestrutura 
na  Rua E, Quadra 23, 52, Loteamento Residencial Novo Horizonte de 
Aparecida, Paço do Lumiar/MA, CEP: 65130-000, de modo a benefi-
ciar as famílias que residem no local. 

.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 488 / 2022

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua  C, 151, Alto do Paranã III, Paço do Lumiar/MA, CEP: 
65130-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 489 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua Princesa Windsor, Vila Kiola, Paço do Lumiar, CEP: 
65130-000. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 490 / 2022

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 
do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Rua E, 33, Quadra 17, Residencial Sítio Natureza II, Paço 
do Lumiar/ MA, CEP: 65130-000. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 491 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, ao Secretário de Estado das Cida-
des e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Es-
tado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica 
na Rua Tangará, Araçagy, São José de Ribamar, CEP 65110-000, com o 
objetivo de dar fim aos transtornos causados a comunidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2022 - DUAR-
TE JUNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 492 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao PREFEITO (A) DO MUNICÍPIO DE PINHEI-
RO, ANA PAULA LOBATO, solicitando que aprecie a POSSIBILI-
DADE DE REVER O RATEIO DAS SOBRAS DO FUNDEB PARA 
OS PRIFISSIONAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA E  CONCESSÃO 
DE REAJUSTE DE 33,24% NO PISO SALARIAL DOS PROFES-
SORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de rever o rateio das sobras do Fundo de Manutenção e Desen-
volvimento da Educação Básica – FUNDEB, realizado pelo prefeito 
afastado, Luciano Genésio, a fim de sejam corrigidos possíveis erros no 
pagamento da remuneração adicional aos profissionais da educação bá-
sica e, consequentemente, seja feito o rateio das sobras de forma correta 
aos educadores do município de Pinheiro - MA. 

Do mesmo modo, requer-se ainda que seja concedido o reajuste 
de 33,24% aos professores da rede municipal de ensino na forma que 
dispõe a Lei do Piso, lei 11.738 de 2008, que define o valor mínimo 
que deve ser pago aos professores do magistério público da educação 
básica, em início de carreira, para a jornada de no máximo 40 horas 
semanais. Vale ressaltar que a portaria que regulamenta a concessão do 
reajuste já foi assinada pelo Presidente da República e o reajuste deverá 
ser aplicado já em 2022 pelos gestores públicos municipais e estaduais. 

Assembleia Legislativa em 04 de fevereiro de 2022. – Wellington 
do Curso – Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CIRO NETO – Expediente lido Senhor Presidente. 

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
MICAL DAMASCENO – Expediente lido à publicação. Suspendo a 
Sessão.
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III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O Senhor Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas! Subo a esta tribuna para 
basicamente, tratar de três temas: o primeiro tema que nós trazemos à 
Casa é a questão do retorno às aulas nas escolas. Nós temos recebido 
de maneira reiterada, reclamações de pais de escolas particulares cujos 
filhos têm sido impedidos, na verdade, de irem às aulas, proibidos de 
irem às aulas em decorrência da questão da covid-19. Os alunos hoje 
chegam às escolas, tem um caso muitas vezes de covid na sala e as 
aulas estão sendo suspensas por uma semana. Isso é um verdadeiro 
contrassenso, do ponto de vista médico, tendo em vista que a variante 
Ômicron principalmente na faixa etária de jovens, ela praticamente não 
possui mortalidade. Então, quando eu estou em um ritmo de aulas, os 
alunos, suspendem as aulas por conta de um colega, na verdade, isso 
atrapalha completamente a turma e dificulta ainda mais o aprendizado. 
Nós estamos falando hoje de um problema de aprendizado que vai 
ser sentido nos próximos 5 a 10 anos: 2020, 2021 e agora 2022 já são 
períodos em que os estudantes estão completamente desmotivados em 
decorrência dessas incertezas em relação à pandemia. O que precisa ser 
feito? Um protocolo adequado levado inclusive à Casa Civil, porque, por 
exemplo, ontem teve uma escola particular que suspendeu as aulas. Eu 
entrei em contato com eles e disseram: Concordamos com a sua visão, 
mas estamos de mãos atadas por conta de um protocolo da Casa Civil. 
Então, hoje, nós enviaremos como Indicação. Vou entrar em contato 
também com o Secretário Diego Galdino para que façam-se as adequações 
nesta portaria da Casa Civil, inclusive seguindo exemplos como de São 
Paulo. São Paulo agora fez um protocolo em que apenas o aluno que 
está sabidamente infectado, que testa positivo para o coronavírus, ele é 
afastado da sala e os outros colegas continuam. Por que isso acontece? 
Um colega que esteja acometido de covid-19, não é porque ele foi 
testado positivamente que ele vai deixar de transmitir. Provavelmente, 
por conta da alta transmissibilidade da ômicron, todos os colegas de 
turma ou a imensa maioria deles já foram de fato contaminados. Então, 
esse é um modo mais correto, da minha forma de ver, de conduzir a 
questão das aulas. Nós precisamos voltar para a normalidade, dentro da 
educação, seja ela básica, ensino médio ou ensino superior. Da mesma 
forma, digo para a Ufma, Universidade Federal do Maranhão, onde os 
alunos estão completamente prejudicados, pois já são mais de dois anos 
sem aulas presenciais de fato. Pessoal do internato reclama, pois voltou 
para o presencial, mas os outros estudantes têm dificuldades até hoje. O 
déficit de aprendizado é visível. Tivemos a notícia boa também de que o 
Governador Flávio Dino convocou 300 policiais do cadastro de reserva, 
dos 1700 que vinham aguardando a convocação, foram convocados 
300 para assumir esse ano. Isso foi possível, também, graças à Lei 
nº 11.270, de nossa autoria, que suspendeu os prazos dos concursos 
públicos. Para que se tenha ideia, esse concurso de 2017 hoje é válido 
e será válido até o começo do ano de 2024. Vitória das pessoas que 
estudaram, das pessoas que passaram, das pessoas que abandonaram os 
seus empregos para fazer o curso de formação. A gente tem a confiança 
de que, se não for o Governador Flávio Dino, o Governador Carlos 
Brandão chamará mais pessoas do cadastro de reserva, garantindo 
mais oportunidades a todos que se destacaram. E não poderia deixar 
de repudiar aqui, na tribuna, a informação que nós tivemos da falta de 
diálogo da prefeita de Araioses com a classe dos professores. Da mesma 
forma, em Governador Eugênio Barros, os professores que têm o direito 
à reposição, ao reajuste de salários dos 33,3%, sancionado inclusive 
pelo Presidente da República, eles precisam, de fato, ter esse direito 
garantido nos seus contracheques. A atitude da prefeita de Araioses e do 
prefeito de Governador Eugênio Barros tem sido inaceitável, e nós nos 
posicionamos contra esses gestares e a favor de todos os professores e 
professoras que lutam por melhores condições e por uma educação de 
muita mais qualidade. Eram essas as minhas palavras. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhores e senhoras deputados e internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, temos travado uma 
luta, nos últimos dias, que na verdade já é uma ratificação do nosso 
trabalho em defesa dos professores do estado do Maranhão. Nós 
somos o único deputado que lutamos pela descompressão para que os 
professores tivessem seus direitos garantidos, a luta pelo pagamento 
dos precatórios do Fundef. Inclusive, na semana passada, denunciamos 
o ex-prefeito de Codó, Francisco Nagib, pelo sumiço de 27 milhões 
de reais dos cofres públicos da Prefeitura de Codó da aplicação dos 
precatórios do FUNDEF. E temos travado essa luta em defesa dos 
professores. E, nos últimos 45 dias, temos percorrido muitas cidades, 
a exemplo de Palmeirândia, a exemplo de Peri Mirim, a exemplo de 
Bequimão, a exemplo de Pinheiro, a exemplo de Monção, a exemplo 
de Vitória do Mearim, a exemplo de Bacabal, a exemplo de Lagoa do 
Mato. E amanhã estaremos, mais uma vez, na cidade de Monção em 
reunião com a Prefeita e com os professores para debater esse reajuste. 
Estaremos também na cidade de Santa Inês. Estamos tomando as 
devidas providências. E quero aqui fazer o registro, Senhor Presidente 
Othelino, que havia feito a solicitação, na última sexta-feira, para que 
a Prefeita de Pinheiro, Prefeita Ana Paula, pudesse dar atenção aos 
professores e fazer uma revisão na aplicação dos recursos do FUNDEB, 
nas sobras que ocorreram e que o ex-prefeito Luciano Genésio não fez 
a aplicação devida. Não deu atenção aos professores, e refizemos a 
solicitação por meio da indicação na última sexta-feira. E solicitamos 
também a atenção à aplicação da Lei do Piso, o reajuste de 33,24%. 
E, hoje, a Prefeita de Pinheiro encaminhou à Câmara Municipal uma 
mensagem de reajuste de 33,24%. Então parabéns à Prefeita de Pinheiro 
pela sensibilidade em mandar uma mensagem para a Câmara Municipal, 
aprovando o reajuste de 33,24%, a exemplo de outros prefeitos que 
também já anunciaram, a exemplo do Prefeito de Codó, a exemplo de 
São Luís, o Prefeito Eduardo Braide. Então essa luta em defesa dos 
professores, da aplicação dos recursos do FUNDEB, do pagamento 
dos precatórios do FUNDEF e também do reajuste de 33,24%. A 
nossa luta continua firme e permanente em defesa dos professores. 
Por falar, por último, no Prefeito Eduardo Braide, aproveito também 
para parabenizá-lo pela iniciativa da criação do Hospital Veterinário 
Municipal de São Luís. Uma luta nossa desde o início do mandato. 
Realizamos audiências públicas. Eles não têm direitos, mas falam. E 
nós utilizamos o nosso mandato, a tribuna de forma séria, de forma 
correta, não de forma midiática como outras pessoas fazem. Então, de 
forma séria, de forma correta , desde o início do mandato, nós lutamos 
pela criação do Hospital Público Veterinário. Foi plano de governo 
quando fomos candidato a prefeito de São Luís em 2016. Estava nessa 
pauta para 2020 quando não deixaram que nós saíssemos candidato, 
mesmo estando em segundo lugar para disputar a Prefeitura de São 
Luís. E, quando foi dado apoio ao Prefeito Eduardo Braide no segundo 
turno, nós encaminhamos uma pauta, elencamos uma pauta e, dentre 
essas pautas, estava o Hospital Público Veterinário Municipal de São 
Luís. Então parabéns, Prefeito Eduardo Braide. A nossa luta, Marcinha. 
A você eu rendo também as minhas homenagens. Você que cuida dos 
nossos anjos aqui na Assembleia, nosso cachorro aqui na Assembleia. 
Marcinha, te amamos. Então, Prefeito Eduardo Braide, parabéns. E, por 
último, Senhor Presidente, uma pauta de luta do Deputado Wellington, 
entrincheirado em defesa dos aprovados em concurso público. Parabéns 
aos trezentos aprovados que foram nomeados ou que vão ser nomeados 
pelo Governador Flávio Dino. Parabéns pelos que vão ser nomeados 
na Polícia Civil. Parabéns pelos nomeados que vão ser nomeados na 
AGED. Mas é pouco, é pouco, é ínfimo. A luta continua. Governador 
Flávio Dino, falta a nomeação de 1.400 homens, 1.400 policiais. V.Exa. 
acha que vai conseguir suprir a quantidade de policiais que estão 
indo embora, que estão sendo aposentados? E V.Exa. que mentiu, que 
enganou na campanha de 2014. Só um minuto, Senhor Presidente, eu 
vou concluir, Senhor Presidente. Senhor Presidente, só um minuto, por 
gentileza, e eu concluo, por favor, já estou só concluindo, por gentileza. 
V.Exa. que na campanha de 2014 anunciou que ia dobrar o efetivo da 
Polícia Militar, foi o maior engodo, o maior estelionato eleitoral de 
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todos os tempos, a maior mentira pregada no Estado do Maranhão. O 
Governador Flávio Dino mente, mente que dá bom dia a jumento. Disse 
que ia dobrar o efetivo, não dobrou. Prometeu, prometeu e enganou, 
ludibriou um monte de maranhenses que estudou para passar no 
concurso, largaram emprego, faculdade, e está aí. 2018, ele disse que 
ia nomear, na hora que ele se elegeu começou a chamar esses cidadãos 
de cadastro de reserva. E agora a nossa luta impiedosa, incessante, 
diária, permanente, lutando para o governador Flávio Dino nomear, 
nomeia, nomeia, nomeia. Ele nomeia 300. Parabéns pelos 300. Mas a 
luta continua para a nomeação de mais 1.400 policiais militares, e mais 
o restante da Polícia Civil para completar os 200 e mais na AGED; 
na AGED eram 100 vagas só havia nomeado 22, sobraram 78, agora 
nomeou 36, ainda faltam 36 na AGED. Ainda falta no DETRAN que é 
aquele puxadinho do Palácio dos Leões onde o governador Flávio Dino 
deu o Detran para um aliado político... Eu concluo. Eu vou voltar, e 
agora, graças a benevolência do nosso Senhor Deus, a ti, Senhor, toda 
honra e toda a glória no ano de 2022, vamos ter mais tempo, sob a 
presidência do Bloco do meu amigo Deputado Vinícius Louro, estou 
como vice-líder do Bloco Parlamentar Democrático, o maior bloco 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, teremos mais 
tempo para discutir e chamar a base do Governo para discutir projetos, 
propostas para melhorar o Maranhão, sem enganação, sem engodo 
do governador Flávio Dino, que está com os dias contados, está indo 
embora e não vai fazer falta, e, pelo contrário, vai sair deixando um 
legado de destruição no Estado do Maranhão. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Deputado 
Wellington do Curso, V. EXª vai ter 70 minutos, por dia.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Roberto Costa, por cinco minutos, sem apartes. Então, 
permutar com o Deputado Marco Aurélio que terá cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, todos que acompanham esta sessão. Hoje, o meu 
Facebook me fez uma lembrança que exatamente há três anos, nós 
anunciávamos uma grande vitória que era confirmada pelo Tribunal 
Regional Federal da Primeira Região, em Brasília, que garantia 
liminarmente a bonificação nas notas do Enem para os estudantes do 
Maranhão. E hoje, três anos depois, venho a esta tribuna lamentar o 
cancelamento dessa política afirmativa. Estive acompanhando, desde o 
início e por quase quatro anos, batendo nessa tecla, permanentemente, 
desta tribuna, em diálogo com a reitoria da UFMA. Na época que 
começamos esse debate, o reitor era o Dr. Natalino Salgado e não 
conseguimos avançar. Depois, quando entrou a Reitora Nair Portela, 
ela foi muito acolhedora com esse pleito e nós conseguimos aqui, 
nesta Casa, muitos deputados e deputadas que abraçaram esta causa, 
como Deputado Roberto, Deputado Wellington, Deputado Presidente 
Othelino, Deputado Zé Inácio, o então Deputado estadual Bira do 
Pindaré, hoje deputado federal, enfim, vários colegas desta Casa se 
uniram a essa importante luta. Nós dialogamos com a UFMA, fizemos 
audiência pública. Em Imperatriz, fizemos audiência gigante com 
estudantes, com professores, com os cursinhos, com as universidades, 
isso porque, nos cursos mais concorridos do estado do Maranhão, na 
UFMA, a grande maioria dos estudantes que passam vem de fora, vem 
do Sul, do Sudeste, do Centro-Oeste, das outras regiões do país. A 
universidade que tem, sobretudo os cursos mais concorridos, a exemplo 
de Medicina que precisa formar aquele profissional e ele se radicar, ele 
estar presente naquela região em que foi formado, ele se radicar, ele 
conseguir mudar a realidade dos problemas daquela região, mas, no 
formato que se tinha, o estudante vinha e, na primeira oportunidade, 
transferia-se, ia embora, ou, mesmo se ficasse, quando formava, ia 
embora e não mudaria em nada a região. Era assim em Imperatriz, 
em Pinheiro, em São Luís. Nesses três anos dessa grande luta tanto na 
UFMA como também na Justiça, Deputado Antônio, Deputada Valéria, 
todos participaram ativamente dessa luta na época. Nesses três anos, eu 
pude perceber uma mudança total nesse paradigma. Nós percebemos, 
em Imperatriz, por exemplo, que cerca de 20% apenas dos estudantes de 
Medicina, da UFMA de Imperatriz, eram do nosso estado, mas passou 

a ter de 60% a 70%, quer dizer, mudou totalmente a inclusão, mas, 
infelizmente, a oportunidade dessa política afirmativa foi cancelada. Eu 
faço questão de lamentar porque, há mais de ano, eu venho dialogando 
com a atual reitoria, e não percebi na atual reitoria um esforço para 
manter a bonificação. É verdade que a decisão que veio retirar essa 
política afirmativa é judicial, mas eu não percebi na atual reitoria o 
interesse para mantê-la. Senti que não foi prioridade e eu venho lamentar 
porque inúmeros estudantes do nosso estado perderão a oportunidade 
de estar aqui. A alegação do Ministério Público Federal era rediscutir 
essa política afirmativa, e eu respeito. E nessa rediscussão que se queria, 
a UFMA criou uma comissão. E essa comissão iria discutir percentual, 
forma de inclusão. A resolução do Conselho de Ensino, Pesquisa e 
Extensão da UFMA que foi aprovado à época previa a bonificação 
tanto na ampla concorrência como também nas cotas, a bonificação de 
20%. O SISU e o MEC não aceitaram nas cotas. Aceitaram apenas na 
ampla. E hoje um dos questionamentos era que apenas os estudantes 
das escolas privadas estavam entrando. Mas isso é porque o próprio 
MEC não aceitou a bonificação nas cotas das escolas públicas ou etnias. 
A bonificação que foi aprovada previa. Agora enquanto de repente se 
questiona...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Marco Aurélio concluir 
o pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
- ...Enquanto se questionam que, de repente, só estariam entrando 
os alunos das escolas privadas, pois bem, agora virão os alunos das 
escolas privadas de outro estado. Teremos perdas enormes. Temos, 
sim, que continuar investindo na melhoria da qualidade do ensino; é a 
prioridade. A rede pública, por exemplo, deu um salto significativo na 
própria avaliação do IDEB. Mas nós não podemos perder a perspectiva 
de que as políticas afirmativas são para corrigir distorções. Nestes três 
anos em que tivemos bonificação de 20%, eu percebi a quantidade de 
estudantes que poderiam não ter entrado na Universidade Federal e 
tiveram essa oportunidade e estão agora em formação num curso no 
seu estado. Estado em que eles vão ficar depois para morar, para viver, 
para transformar. Perdemos uma grande oportunidade, mas quero dizer 
que esta luta continua viva e a gente vai continuar reforçando. Lamento 
esta decisão e lamento porque não percebi que a UFMA priorizou essa 
política afirmativa na atual gestão. Nós vamos continuar, vamos lutar e 
acredito, porque, do contrário, se não fosse algo viável, o Pará não teria, 
o Pernambuco não teria, a Bahia não teria essa política afirmativa e tantas 
universidades federais do país todo que priorizam os seus estudantes. 
E aqui no Maranhão a gente perde uma oportunidade de priorizar os 
estudantes do Maranhão. Lamento profundamente, estou entristecido, 
mas maior do que minha tristeza é minha vontade de continuar lutando. 
Estaremos sempre à disposição e esta Casa. E faço questão e agradecer, 
Presidente, a sua participação, a de todos os deputados, inclusive, da 
Procuradoria da Assembleia Legislativa, o Dr. Tarcísio, que sempre nos 
ajudou. A Assembleia se aprofundou no processo como amicus curiae, 
que muito contribuiu. E nós estaremos nessa trincheira, lutando pelos 
estudantes de nosso estado. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César Pires, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do 
orador) - Que Deus abençoe todos nós! Senhores, meus pares, galeria, 
imprensa, senhores servidores, eu vim aqui, Senhor Presidente, reavivar 
e reafirmar a candidatura do deputado, do ex-deputado, ex-vereador, 
e ex-prefeito Edivaldo Holanda. Estivemos ontem na sede do PSD, 
partido que eu ingressarei a partir do dia 3 de março, sem nenhum ranço 
histórico com o meu partido, pelo contrário, com respeito muito grande 
ao meu presidente Adriano Sarney, a equipe de convivência que tivemos 
ali, mas ingressarei no PSD, e ali ontem, avivamos a candidatura do 
Edivaldo Holanda Júnior, reafirmando o nosso compromisso com o 
Maranhão, e também montando as nossas nominatas, fizemos um pacto 
dessa construção, dessas nominatas, e o presidente Edilázio Júnior, 
amanhã estará e quinta-feira, na Região Tocantina, sedimentando as 
outras candidaturas tanto em nível de deputado estadual e nível de 
deputado federal, já somos hoje 16 candidatos a deputado estadual, com 
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a perspectiva de alcançarmos, talvez na vinda do nosso presidente mais 
4 candidaturas, o que totalizaria 20, abrindo espaço gigantesco também 
para as mulheres, é um partido que espera novas filiações, vamos 
publicizar essas oportunidades agora nos quatro cantos do Maranhão. 
E já temos em torno de 09 ou 10 candidaturas de deputados federais. 
Por enquanto, só 2 deputados de mandato, 01, eu no campo estadual, e 
Edilázio no campo federal. É uma forma de atrair novas candidaturas 
vivendo perspectivas novas, de novos mandatos, de novas pessoas. Aos 
céticos, àqueles que não acreditavam na volta de nossa candidatura, eu 
digo, não voltamos, sempre estivemos candidato, quando eu me refiro 
evidentemente ao deputado Edivaldo Holanda Júnior. Peregrinou, 
está fazendo as situações com muita moderação, com muita calma, 
muitas vezes sem dar publicidade aos atos que estamos trabalhando, 
só ontem tivemos a oportunidade de passar de 09h até as 14h, onde 
foi um atendimento gigantesco no campo do PSD, ingressos ontem 
foram mais 04 pessoas relevantes na política do Maranhão ingressadas 
no PSD, que resolvendo apoiar a candidatura do Edivaldo Holanda 
Júnior, e eu saí dali extremamente satisfeito, renovado dentro de mim 
mesmo, acreditando ainda mais naquela candidatura, renovando o meu 
espírito de que voltarei a essa Casa Legislativa pela forma com que 
o presidente Edilázio deixa conduzir a situação. A prova disso é que 
ninguém consegue montar a chapa. Essa coordenação da construção 
dessas nominatas está caindo nas minhas mãos. E a construção da 
candidatura do Deputado Edvaldo, nas mãos do Deputado Edilázio 
Júnior. Assim, nós vamos seguindo, nos falando duas ou três vezes no 
dia, discutindo as nossas ações sem vaidade, sem posto ou sobreposto, 
mas, na verdade,, paritariamente, para que nós possamos chegar a 
um denominador comum e na caminhada nossa rumo à Assembleia 
Legislativa de volta, à Câmara Federal e ao Governo do Estado. Eu 
acredito na candidatura por tudo aquilo que eu estou vendo. Algumas 
pessoas ainda ficam, cada um tem o seu modus operandi, cada um tem 
o seu estilo de trabalho, cada um tem o seu jeito de trabalhar e ele tem 
o dele e vai continuar assim. Foi assim quando muitos não acreditavam 
que ele voltaria à prefeitura, mas voltou. Quando muitos pensavam 
que ele saía descreditado, mas voltou com mais de 75% de aprovação. 
Assim que nós vamos conduzir. Uns definham, outros desidratam, e 
nós vamos subindo com humildade, sem arroubos, sem demonstração 
de forças que às vezes não se tem, mas na verdade, moderadamente, 
galgando espaços e espaços, como assim deve ser a peregrinação de 
uma vida saudável, de uma vida proba, de uma candidatura cada vez 
mais consolidada pelas mãos do povo do Maranhão e pela consolidação 
divina. Fica aqui o meu testemunho de que voltamos com força total 
ontem. Vamos fazer reunião agora, semanalmente, de duas a três 
reuniões para consolidar. Já mapeamos o Maranhão a novas adesões. Só 
agora, sentado ali, eu recebi mais três possibilidades. Recebo mais duas 
agora, no meu gabinete, de candidatura de deputado estadual. Confesso 
que, de ontem para cá, eu reanimei minha alma, minha esperança e 
minha certeza de que eu teria agora um governador ao meu lado. Muito 
obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Não havendo oradores inscritos, vamos dar abertura à 
Ordem do Dia. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 

NETO - Projeto de Lei nº 511, de autoria do Deputado Edson 
Araújo (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 001, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em 
votação. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimento nº 002, 003 e 004/2022, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 005/2022, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Assim que o projeto estiver com os pareceres, 
será incluído na Ordem do Dia. Requerimento nº 008/2022, de 

autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Requerimento nº 009/2022, de autoria da Deputada Dra. Helena 
Duailibe (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da 
Mesa. Requerimento nº 007/2022, de autoria do Deputado Ariston 
Ribeiro (lê). Em Discussão. Aliás é à deliberação da Mesa. Deputado 
Paulo Neto, V. Ex.ª está em plenário? V. Ex.ª pode se manifestar daí. É 
um requerimento do Deputado Ariston para que retire de tramitação os 
Projetos de Lei nº 556 e 586, de autoria do próprio Deputado. Como 
vota V. Ex.ª?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PAULO NETO – Deferido. 

V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 

Questão de Ordem, Senhor Presidente. Se não tiver ninguém inscrito 
no Grande Expediente, que V. Ex.ª pudesse me conceder o Grande 
Expediente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O Deputado Rafael está inscrito, Deputado Wellington. Eu é que não 
havia chamado. Ele até assinou aqui o livro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa, por 30 minutos, com apartes. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Presidente Othelino Neto, senhoras e senhores deputados, 
galeria, imprensa. Senhor Presidente, gostaria de destacar, hoje, nesta 
tribuna, que, apesar de todas as dificuldades econômicas, financeiras, 
pandemia, o Governo do Maranhão não para um dia de fazer 
investimentos, seja na área da saúde, como a recente entrega do Hospital 
de Barra do Corda, seja na infraestrutura como diariamente faz, seja 
no reajuste dos servidores, concedido no ano passado, aprovado pela 
Assembleia Legislativa, e ontem o Governador Flávio Dino anunciou a 
convocação de mais 300 integrantes do cadastro de reserva da Polícia 
Militar, concurso feito por este governo. As nomeações da Polícia 
Militar na gestão do Governo Flávio já são a maior da história da 
Polícia Militar, a recomposição dos efetivos, o número de promoções, 
de graduações, e ontem o Governador anunciou a convocação de mais 
de 300 candidatos para ingressar no concurso da Polícia...que foram 
aprovados no concurso da Polícia Militar, além disso, mais de 41 
aprovados para a Polícia Civil; 10 delegados, 30 investigadores e 1 
escrivão. Além disso, 36 novos servidores aprovados em concurso da 
AGED; 10 auxiliares, 20 técnicos sendo 5 fiscais, engenheiro agrônomo 
e 1 fiscal engenheiro florestal, ou seja, a atualização da máquina pública, 
o incremento de forças policiais, isso dará um reforço considerável, 
substancial na nossa Polícia Militar, além da sua valorização constante 
onde antes tínhamos soldados com mais de 25 anos de serviço hoje em 
dia nós temos pouquíssimos soldados PM/14, a maioria já é promovido 
a cabo mostrando a valorização do profissional das forças de segurança. 
E isso só é possível porque esse governo tem responsabilidade fiscal 
sem esquecer, obviamente, todas as políticas sociais, restaurantes 
populares já são mais de 70, todos os dias o governo do Estado faz 
investimento no estado do Maranhão. Então, fiquei muito feliz com a 
convocação de ontem, obviamente, a gente cria também nesse cenário 
uma expectativa dentro do cadastro que esses policiais serão também 
convocados no próximo governo, creio que o governador Brandão 
assumindo também em abril, fará uma nova avaliação fiscal, havendo 
a possibilidade de mais nomeações, com certeza, o fará, porque tem 
a mesma responsabilidade de fazer a continuidade do governo da 
mudança do Maranhão. Então, Senhor Presidente, era este o meu 
pronunciamento, muito satisfeito destacar esse importante anúncio que 
o Governador Flávio Dino fez na noite de ontem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
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Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio. Bloco Parlamentar 
Democrático Republicanos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Deputado Vinícius, alguém inscrito aí, deputado Vinícius?

O SENHOR DEPUTADO ZE INÁCIO LULA – Pela Ordem, 
Senhor Presidente, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputada Mical por 10 minutos e deputada Betel, por 
5 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Deputado Ciro, 
eu estou inscrito pelo nosso Bloco.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Nosso 
Bloco tem deputada Betel por 5 minutos e o restante do tempo se não 
tiver ninguém inscrito, eu me habilito a usá-lo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputada Mical, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Senhor 
Presidente, eu me inscrevi pelo nosso Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, uma vez que o Deputado Marco Aurélio se ausentou. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Dar 
o Tempo da Liderança do Bloco para o nobre parlamentar, o Deputado 
Zé Inácio.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Deputado Zé Inácio foi o primeiro a ser chamado e não 
houve manifestação e nem tem nada em formação aqui na Mesa.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Eu solicitei ao 
líder Marco Aurélio, porque ele se ausentou e não registrou. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Então, ao final do Tempo dos Partidos, será concedido.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, deputados 
e deputadas, eu inicio mais uma vez aqui, nesta tribuna, louvando a 
Deus com o hino, como sempre eu subo à tribuna no início de cada 
ano, de cada semestre. Estamos aqui e vamos iniciar louvando a Deus 
para que a gente possa ter os nossos trabalhos em paz e harmonia. 
Eu quero oferecer também ao nosso partido, PTB 14, que temos 
passado por muita dificuldade, daqui eu ofereço ao nosso líder maior, 
o ex-deputado e preso político, presidente de honra do nosso PTB, 
Roberto Jefferson. Muito interessante a letra desse hino que fala assim: 
“Avançai, fiéis soldados, contra as hostes infernais. Ouve-se de guerra, 
brados. Homens de Gideão sejais. Deste mundo, a ilusão. O terror da 
própria morte não nos turba o coração. Torna Deus o fraco forte. Pelo 
sangue do Cordeiro, nós vamos, sim, triunfar. O Senhor, ao vencedor, 
vai coroar. Hei de vencer com Jesus, o verdadeiro. Hei de vencer pelo 
seu poder. Senhores deputados, eu quero aqui falar de dois temas que 
para nós são importantíssimos, principalmente agora que nós estamos 
passando por muitas dificuldades. Eu me refiro ao nosso PTB, a maior 
casa, a única casa conservadora que defende Deus, Pátria, família. O 
nosso presidente de honra, Roberto Jefferson, preso político, vítima do 
sistema, sofreu mais um duto golpe agora por parte da ex-Presidente 
Graciela Nienov que, em conluio com alguns poucos membros da 
Executiva Nacional, projetava se manter no poder a qualquer custo, 
mesmo que isso tivesse que custar a liberdade do Presidente Roberto 
Jefferson. Além disso, a ex-presidente Graciela dobrou a aposta de erro 
ao pedir ao Poder Judiciário que aumentasse as medidas restritivas 
contra Roberto Jefferson. Por isso aqui eu venho, nesta tribuna, repudiar 
veemente as ações covardes da ex-presidente Graciela. E defendo 
aqui, em alto e bom som, que a liberdade de Roberto Jefferson deve 
ser restabelecida na sua integridade, pois não cometeu nenhum crime. 
Apenas tem utilizado o direito à liberdade de expressão, que, diga-se de 
passagem, ainda está previsto na nossa Constituição. Todos os ataques 
foram depois que o presidente Roberto Jefferson resolveu alterar esse 
estatuto. Ficou aqui uma mudança total. Até as cores do nosso partido 
o nosso presidente de honra, o ex-deputado Roberto Jefferson, mudou. 
E na capa tem aqui: “Deus, família, pátria e liberdade”. A esse homem 
nós devemos muita coisa, porque ele tem feito justiça, defendido os 
valores éticos e também defendendo os princípios cristãos. Eu aqui, 
como mulher, me sinto envergonhada pelas atitudes da ex-presidente 

Graciela Nienov. Por que eu chamo ela de “ex-presidente”? Porque no 
dia 2, agora, de fevereiro, a maioria absoluta dos membros da executiva 
nacional renunciaram os cargos partidários, acarretando aqui também 
para ela. Nós renunciamos. Nós renunciamos a presidência da Graciela 
Nienov. Foi uma vitória esmagadora. E agora, dia 11, haverá uma nova 
convenção e ela será derrota mais uma vez, por quê? Nós só estávamos 
juntos sendo liderados por ela porque, antes do nosso presidente ser 
preso, ele deixou um áudio pedindo para nós seguirmos as orientações 
dela. Mas, infelizmente, ela traiu a nossa confiança, traiu a confiança 
do nosso líder presidente Roberto Jefferson. E outro assunto que eu 
gostaria de tocar é a respeito da intolerância religiosa que aconteceu no 
estado do Paraná, a atitude em Curitiba, a atitude infeliz do vereador 
Renato Freitas, que agiu de forma covarde contra um grupo de fieis que 
estavam participando de uma missa na igreja católica Nossa Senhora 
do Rosário, tumultuando a missa e suas liturgias. Isso é vandalismo 
religioso. Isso é um ato de cristofobia. Isso é o PT, é o partido do Lula, 
é o modus operandi da esquerda extremista. Repudio também veemente 
esse ato reprovável, o ataque aos católicos. Nós cristãos devemos 
aqui nos alertar sobre isso. Isso é só o começo. Imaginem, cristãos, 
católicos e evangélicos, se esse povo assumir. Então tomemos cuidado 
- as eleições estão aí, beirando - para nós não deixarmos que esse povo 
retorne ao Congresso Nacional, e assim também à Presidência. Meu 
amigo, eu já encerrei, eu sei que se eu lhe der a palavra você não vai 
compartilhar e não vai comungar do que eu penso, então eu não vou te 
apartear, está bom.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputada Betel, por cinco minutos, por vídeo. Peço que 
libere o áudio da deputada Betel.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) – Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, TV Assembleia, e a todos que nos acompanham 
pelas redes sociais, a honra e a glória sejam sempre para o Senhor, 
agradeço a Deus pelo milagre da vida, hoje ocupo o Tempos dos Blocos 
para compartilhar com os nobres deputados e deputadas, e a todos que 
nos acompanham pelas redes sociais, que o governador Flávio Dino e 
sua comitiva estiveram em Buriticupu, próximo ao início do recesso 
para inaugurar algumas obras, dentre elas, o Restaurante Popular, uma 
ferramenta indispensável e que foi muito bem-vinda, considerando 
altíssimo índice de insegurança alimentar, hoje o Restaurante Popular 
fornece mil e cinquenta refeições diárias, motivo assim de grande 
alegria para essas pessoas que tanto precisam, ele inaugura também 
o sistema de abastecimento de água nos bairros que irá beneficiar a 
população dos bairros do Açude, Caiminha e Bairro Centro que 
corresponde a mil e quinhentas famílias. E tudo isso fruto das minhas 
indicações, eu aproveito para agradecer ao governador Flávio Dino. 
Quero também ressaltar que foi assinada a ordem de serviço de 
algumas obras oriundas de Emendas Parlamentares, de minha autoria, 
destinei trezentos mil reais para o sistema de abastecimento de água 
da comunidade do segundo núcleo, duzentos mil reais para uma rua na 
Vila Pindaré e cento e cinquenta mil reais para implantação de meio-fio 
e sarjetas. Então, assim motivo de grande felicidade essas conquistas, 
aproveito o momento também para destacar uma outra conquista que 
foi a promulgação da Lei nº 11. 651/2022. Projeto de Lei, de minha 
autoria, que foi transformado em lei ocorrido no último dia 3 que 
garante a passagem gratuita para maiores de sessenta anos de idade 
no transporte coletivo do modal ferroviário no âmbito do Estado do 
Maranhão em viagens intermunicipais, o direito de gratuidade também 
no transporte ferroviário intermunicipal é uma conquista para o público 
idoso do nosso estado, soma-se ao direito de passagens gratuitas nos 
modais rodoviário e aquaviário, que é fruto do trabalho da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. A instituição da Lei 11.651/2022 
faz cumprir o objetivo de viabilizar o direito do idoso ao transporte 
gratuito conforme alínea “d” do inciso V, artigo 13, da Lei estadual nº 
8.368/2006, que estabelece a Política Estadual do Idoso. Anualmente, 
caros colegas, são transportados 350 mil passageiros pela Estrada de 
Ferro Carajás, que se inicia no município de Parauapebas, no estado do 
Pará, e corta o estado do Maranhão com maior parte de sua extensão. 
Quase 697 quilômetros da estrada Carajás estão compreendidos no 



  28       QUARTA-FEIRA, 09 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 28
Maranhão, do total de seus 892 quilômetros, perpassando os municípios 
de São Pedro da Água Branca, Vila Nova dos Martírios, Cidelândia, 
Açailândia, São Francisco do Brejão, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, 
Alto Alegre do Pindaré, Pindaré Mirim, Tufilândia, Santa Inês, Monção, 
Igarapé do Meio, Vitória do Mearim, Miranda do Norte, Santa Rita, 
Arari, Itapecuru Mirim, Anajatuba, Bacabeira...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Por favor, Deputada Betel, seu áudio, cortou...

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES – ...findando no 
terminal da Ponta da Madeira, aqui em São Luís. Certamente, muitos 
desses passageiros são idosos. O direito reservado à passagem gratuita 
interestadual agora passa a valer para viagens intermunicipais dentro do 
estado do Maranhão. Por fim, quero agradecer ao Presidente Othelino 
e aos nobres deputados pelo apoio e aprovação do projeto, de forma 
unânime, que resultou na promulgação desta lei e dizer que para mim 
é razão de muita alegria poder contribuir com a população idosa do 
nosso estado. Reforço aqui o compromisso de atuar em favor do povo 
do Maranhão. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Wellington, por três minutos. Logo depois, 
o líder Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores 
que nos acompanham, eu quero tratar de dois assuntos muito importantes 
que norteiam nossos trabalhos aqui na Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão que é a defesa dos professores, defesa da educação 
pública de qualidade. Essa mesma educação pública de qualidade que 
me resgatou onde não tinha perspectiva, onde não tinha possibilidades. 
E a escola pública foi que me trouxe até aqui, a escola pública de 
qualidade. Então, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
tem um deputado estadual que estudou em escola pública, que ia para a 
escola pública por causa da merenda, pelas dificuldades em casa, pela 
pobreza. E a educação pública de qualidade me trouxe à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. E eu não virei as costas para a 
educação, para os professores. E à frente da educação, ao longo dos 
últimos 25 anos, realizamos um trabalho no Curso Wellington ajudando 
as pessoas a mudarem de vida, porque as pessoas mudam de vida por 
meio do concurso público, por meio da educação, da aprovação em 
concurso. É por isso que, ao chegar à Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, eu finquei os meus pés aqui em defesa dos professores, da 
educação, em defesa dos aprovados em concurso público, da nomeação 
dos aprovados. São esses dois temas que eu quero abordar nesses doze 
minutos que eu tenho pela frente. Então, primeiro, com relação à 
segurança pública do Estado do Maranhão, quando a gente defende a 
nomeação doa aprovados, quando a gente defende a segurança pública 
de verdade é para que a população tenha segurança para não acontecer 
o que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
onde uma deputada teve o seu carro furtado, para não acontecer o que 
aconteceu com o servidor da Assembleia, o subtenente da Assembleia 
do Estado do Maranhão, que foi assassinado, não acontecer o que 
acontece na própria Polícia Militar do Estado do Maranhão, onde o 
tenente-coronel foi assassinado na porta de casa. Na semana passada, 
um oficial da Polícia Militar teve seu carro furtado. Assassinaram um 
jovem no João Paulo, na semana passada, um agente de saúde, um 
jovem trabalhador dinâmico, alegre. E a tristeza para família, para sua 
comunidade, para sua igreja, Eu aproveito este momento agora para 
cobrar. Já fiz uma indicação, solicitando à Secretaria de Segurança 
Pública para que possa dar continuidade para apresentar os culpados, 
intensificar as investigações. Como é que um cidadão é assassinado, 
tendo seu celular furtado, vítima de latrocínio, e ninguém faz nada e 
ninguém diz nada? Quantos vão precisar morrer pela falta de segurança, 
pela incompetência do Governador Flávio Dino? Um candidato a 
governador que mentiu para a população. Eu acreditei em Flávio Dino. 
Flávio Dino disse: “Eu vou dobrar o efetivo da Polícia Militar.” Ele 
disse. Saiu da boca dele. Hoje eu vou divulgar esse vídeo, vou trazer à 
memória da população do Maranhão esse vídeo. Ele disse durante a 
campanha em 2014 que ia dobrar o efetivo da Polícia Militar. Mentiu. 

durante os últimos sete anos, dizendo que nós tínhamos 15 mil policiais 
militares. Documento oficial da Polícia Militar mostra que temos menos 
de 11 mil homens, mostra que temos 4.200 cargos vagos, mostra que ele 
mentiu para quem fez o concurso da Polícia Militar e não nomeou. 
Convocou para fazer o curso de formação. Fizeram o curso de formação, 
receberam a matrícula do Estado, durante três meses indo para a 
academia foram jogados fora, foram abandonados. Mas durante a 
campanha de 2018 ele usou esses homens e ele disse: vou nomear todos 
vocês. Usando para benefício próprio durante a campanha de 2018, 
mentiu novamente. O governador Flávio Dino mente, mente que dá 
bom dia a jumento. E eu vou provar várias vezes que ele já mentiu pra 
a população do Maranhão. Após reeleito, em outubro de 2018, ele 
passou a chamar esses homens e mulheres de cadastro de reserva e disse 
que ia nomear de acordo com a necessidade, de acordo com as vagas. E 
aí vem embromando, vem enrolando, homens e mulheres que largaram 
seus empregos para estudar, pra se dedicarem à Polícia Militar. Homens 
que estão prontos, homens que estão hoje fazendo bico, homens que 
estão hoje desempregados, hoje estão ainda aguardando, esperando na 
esperança do governador nomear a todos. Temos somente até o dia 31, 
somente até o dia 31 de março para que o governador Flávio Dino possa 
nomear, possa melhorar a segurança pública do estado. Então você que 
está em casa nos acompanhando, quando o deputado Wellington 
defende a nomeação dos aprovados, entendam! Ao nomear mais 
aprovados, ao nomear mais policiais, ao colocar mais homens na Polícia 
Militar, ao comprar mais equipamentos, armamentos, viaturas, vai 
melhorar a segurança pública na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. O 
vídeo que eu vou divulgar, hoje, do governador Flávio Dino, em 2014, 
ele faz referência que alguns municípios do estado do Maranhão têm 
dois a três policiais, e essa realidade não mudou, ele estando no Governo 
do Estado. Essa realidade não mudou, continua a mesma ou até piorou. 
O governador Flávio Dino quando assumiu o Governo do Estado e a 
comparação pra agora está deixando a Polícia Militar com efetivo muito 
menor, com quantidade muito menor de policiais pela quantidade de 
pessoas os nossos 7 milhões se 100 mil habitantes no estado do 
Maranhão. Mas esse é o governador da mentira, esse é o governador da 
enganação. É o governador que enganou a população e ainda tem 
deputado que vem aqui defender Flávio Dino. Como é que pode? 
Deputado Rafael Leitoa, líder do governo, eu faço em nome de V. Ex.ª 
que é pra V. Ex.ª vir aqui novamente. Vossa Excelência vem dizer que o 
governo nomeou 300 pessoas, 300 homens, e que está bom! Está bom 
de quê, deputado? Verdadeira enganação. Verdadeira embromação. 
Hoje, já protocolamos ao Governo do Estado uma nova indicação 
refazendo número, que ele nomeie os 1400 novos policiais, além dos 
300 que ele nomeie mais 1400 policiais. Na Polícia Civil além dos 40 
que ele está nomeando delegados, escrivães, que ele possa nomear os 
outros que estão completando pra dar 200. Na AGED eram 100, só 
nomeou 22. Um monte de contrato temporário. A Justiça já tinha 
determinado para que ele pudesse nomear os aprovados, retirar os 
contratos temporários e agora ele vem dizer que é bonzinho está 
nomeando 36. Acabamos de protocolar indicação solicitando a 
nomeação, também, destes 36 na AGED. Protocolamos também 
nomeação no IPREV e na SEGED. nomeação também no Procon, 
nomeação no Detran. Então, hoje, refizemos todas as indicações ao 
Governo do Estado, em caráter de urgência, para que ele não possa cair 
num marasmo do esquecimento, da enganação eterna, da embromação 
para o fim dos tempos, para que ele não fique conhecido como o 
governador que mente, mente que dá bom dia a jumento. Ele só tem, até 
o dia 31 de março, para nomear os aprovados na Polícia Militar, na 
Polícia Civil, SEGEP, IPREV, Detran, Procon, AGED e todos os outros. 
Governador Flávio Dino, não bastam só os 300, não adianta só os 300, 
não adianta só a nomeação de hoje, há a necessidade, a população do 
Maranhão clama por segurança. Essa necessidade não é necessidade 
dos soldados formados, não é que eles precisam de emprego, não, são 
duas situações que se complementam: soldados formados estão 
treinados e aptos para ajudar a segurança pública do estado do 
Maranhão, e a população clama, a população pede socorro. Há caos na 
segurança pública do estado do Maranhão. Se os meios de comunicação 
tradicionais não mostram, nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, 
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constantemente nós acompanhamos jornalistas conceituados, blogs 
conceituados, como Gilberto Leda, Iury Almeida, do Atual7, Marcelo 
Minard, Luís Cardoso, Sílvia Teresa, publicam constantemente a 
situação da segurança pública do estado do Maranhão. Quando um 
jornalista, quando um blogueiro do nível da competência de Gilberto 
Leda, utiliza as redes sociais, utiliza o Instagram para poder postar isso, 
para poder mostrar, é porque é um clamor da sua cidade, ele capta isso 
da sociedade, uma sociedade que não aguenta mais pequenos furtos, 
pequenos delitos, assaltos, sequestros, atentado contra a vida de 
motoristas de Uber. O cidadão está chegando em casa, tem o seu carro 
furtado, tem o seu carro roubado. Semana passada, foi um policial 
militar, um oficial, uma deputada da Assembleia Legislativa já passou 
por este constrangimento e essa situação. Graças a Deus, que não 
atentaram contra a vida dela. E vamos ficar calados?! Até quando? 
Flávio Dino não precisa, um hipócrita, um incompetente, não precisa, 
tem mais de 30 seguranças na porta do palácio com dois carros saindo 
na frente para onde ele for. Está fazendo campanha eleitoral antecipada, 
cometendo crime eleitoral no interior do estado, chegando com 
aeronave, com helicóptero do CTA, pousando no interior do estado. 
Enquanto o crime organizado aumenta, a violência aumenta, o carro da 
segurança pública, aeronave do CTA está sendo utilizado pelo Governo 
do Estado para inaugurar obra, fazer campanha eleitoral antecipada. É 
para isso que serve helicóptero?! Gastando combustível, gastando hora 
de voo para transportar o Governador Flávio Dino em três cidades no 
mesmo dia? Pousando em campo de futebol, com um monte de gente 
indo lá para bater palmas para o governador mentiroso. É isso?! E eu 
posso provar. Na cidade de Palmeirândia, eu flagrei um crime: um 
ônibus de transporte escolar levando eleitores e apoiadores, lideranças 
e cabos eleitorais para bater palmas para o Governador Flávio Dino. Eu 
flagrei. Segui o ônibus, constatei e confirmei o crime. Fui à delegacia de 
Palmeirândia. Só tinha um escrivão. Quem responde pela delegacia de 
Palmeirândia é o delegado de São Bento. E eu comuniquei ao delegado 
de São Bento: “Sou o professor Wellington, cidadão Carlos Wellington 
de Castro Bezerra. Estou como deputado estadual. Estou na cidade de 
Palmeirândia e flagrei um crime e solicito providências de vossa 
excelência, a apreensão desses ônibus escolar agora e a condução dos 
motoristas para prestarem esclarecimentos”. Registrei o boletim de 
ocorrência. Os ônibus foram apreendidos, os motoristas levados para 
prestar esclarecimentos. E com a cópia do boletim de ocorrência que eu 
flagrei o crime. Ninguém disse. Eu flagrei o crime, eu vi, eu filmei, eu 
fotografei, eu registrei o boletim de ocorrência contra o Governador 
Flavio Dino, o Secretário de Educação, que estava lá, e o prefeito da 
cidade utilizando o transporte escolar para transportar apoiadores para 
bater palmas, para babar o Governador. E vou dar continuidade, fazendo 
a denúncia para que os envolvidos possam ser investigados e, de acordo 
com a Justiça, se constatarem o crime, para que possam ser investigados 
e punidos na forma da lei. Vou fazer a denúncia. Estou terminando a 
representação com fotos, vídeos, depoimentos, imagens para o 
Ministério Público Federal. É recurso federal, recurso do FNDE, 
recurso do Governo Federal mandados para o Maranhão para comprar 
ônibus escolar para transportar crianças e adolescentes para aula e está 
sendo usado para transportar apoiadores de Flávio Dino, o Prefeito de 
Palmeirândia. Denunciar à Polícia Federal para que possa investigar a 
aplicação desses ônibus. Os ônibus tinham sido tiradas as suas placas 
para dificultar a identificação, mas está tudo registrado, tudo 
documentado para que o Ministério Público Federal e Estadual e para 
que a Polícia Federal tomem as devidas providências. Então esse é o 
Governador Flávio Dino, que utiliza o helicóptero CTA para percorrer o 
Maranhão fazendo campo eleitoral antecipado. Enquanto isso a 
população padecendo com esse caos que é a segurança pública do 
Estado. E é por isso que estou aqui defendendo a Polícia Militar do 
Estado do Maranhão. E defendendo a Polícia Militar do Estado do 
Maranhão, senhoras e senhores, diante de uma Medida Provisória que 
ele mandou para esta Casa. O Governador Flávio Dino quer fazer 
alteração na Polícia Militar que não beneficia em nada a Polícia, que 
não beneficia em nada a sociedade, que não beneficia em nada a 
população e nem melhora a segurança pública. O Governador Flávio 
Dino quer extinguir trinta cargos de tenentes, quer criar doze cargos de 

tenentes-coronéis, quer criar nove cargos de major. Para quê? Para 
contemplar, para agregar, para arrumar, para arranjar um lugar...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Wellington, por favor, conclua. Estourou já. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Não, 
príncipe. Eram 13 minutos, ainda faltam 2 ali, príncipe. 11:08, eram 13. 
Se o Senhor olhar aí são 13, faltam 2.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Já passou 1 minuto.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO- Mas ali 
está errado então, são 11:08.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Perdemos a comunicação com o servidor.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Mas 
eu estou controlando. Dois minutos, eu concluo, Presidente. Presidente, 
depois do Presidente Othelino, o Senhor é o melhor presidente desta 
Casa. Conceda-me aí rapidinho, por favor. E ele mandou pra esta 
Casa uma Medida Provisória que ele está extinguido 30 cargos de 
tenentes, 12 de tenente-coronel, 9 de major. Pra quê? Para ajudar esses 
aliados que ele promoveu no final do ano. Deputado Wellington, isso 
muda em alguma coisa? Nada. E ele está transformando companhia 
em batalhões. Ao transformar companhia em batalhão, o governador 
do Estado precisava aumentar toda a estrutura, é mais oficiais, mais 
praças, mais soldados nomeados. Ele poderia aproveitar que ele está 
transformando companhia em batalhão para nomear mais soldados. 
Mas não, ele está mudando a estrutura simplesmente pra colocar 
major e tenente-coronel pra poder comandar a unidade maior, que é o 
batalhão. Governador Flávio Dino, não se faz segurança pública, não 
combate o crime organizado extinguindo 30 cargos de tenente, criando 
12 cargos de tenente-coronel e 9 de major sem aumentar a estrutura de 
companhia para batalhão, sem aumentar toda a estrutura do batalhão, 
viaturas, armamentos e equipamentos. Para a população, acha que 
criando, mudando de companhia para batalhão vai melhorar! Como, 
se não aumenta a estrutura? Como se permanece o mesmo quadro, a 
mesma estrutura? Mas como a Medida Provisória chegou agora, nós 
vamos começar a discutir, eu já denunciei na semana passada, vamos 
discutir com os aprovados em concursos da Polícia Militar, com as 
associações de cabos, soldados e sargentos, oficiais para discutir essa 
Medida Provisória que é um verdadeiro engodo, mas eu tenho certeza 
que a maioria da base do governo vai aprovar, mas eu não vou deixar 
de esclarecer para a população e mostrar o que é essa medida provisória 
na prática para a Polícia Militar. Atenção, hoje, protocolamos mais uma 
vez, ao Governador Flávio Dino, que possa fazer a nomeação do restante 
dos 1.400 aprovados na Polícia Militar, que fizeram curso de formação 
e estão aguardando a nomeação. Do restante, complementando os 
200 que faltam ser nomeados na Polícia Civil e os 36 que faltam ser 
nomeados na AGED e mais IPREV, SEGEP, DETRAN, PROCON, 
todos nomeados até o dia 31 de março, antes do Governador Flávio 
Dino sair. Policiais militares, policiais civis do Maranhão aqui nesta 
Casa, com a benevolência do meu Presidente Ciro, tem um deputado 
que defende praças e oficiais da Polícia Militar. Que Deus abençoe a 
todos, que Deus abençoe o Estado do Maranhão! 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Partido MDB. Deputado Roberto, cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, eu na verdade 
venho destacar que, amanhã, nós teremos inauguração de duas obras 
importantes para a cidade de Bacabal. Uma é o Shopping da Criança 
que vai ser inaugurado com a presença do Governador Flávio Dino. 
Essa obra se torna fundamental na vida da nossa cidade e das nossas 
crianças porque é um espaço público que servirá de apoio também 
para a saúde das crianças da cidade de Bacabal e de toda região, pois 
também termina sendo uma opção de lazer. O Shopping da Criança tem 
uma infraestrutura para atendimento na área da saúde, mas também tem 
dentro dessa estrutura todo um espaço para as crianças usufruírem na 
hora de uma consulta, na hora que a sua mãe leva para fazer todo esse 
acompanhamento médico, para que ela possa também se divertir. Para 
nossa alegria também, para nossa felicidade, teremos a inauguração da 
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Praça dos Pássaros que agora também, por indicação nossa, se tornou 
Praça dos Pássaros José Vieira Lins, uma homenagem ao ex-Prefeito 
Zé Vieira que teve a sua história marcada na cidade de Bacabal. Apesar 
de termos tido divergência, nós sempre reconhecemos a sua liderança 
e o trabalho que ele fez pela cidade. Essa homenagem também é em 
conjunto com o Governador Flávio Dino que fez a escolha desse nome. 
Eu fico feliz porque essa praça era muito desejada pela população. 
Ela fica localizada na principal avenida da cidade, a Avenida João 
Alberto, que é o maior lugar de concentração de pessoas para a prática 
de atividade física, como corrida, caminhada, bicicleta, patins. É para 
onde as pessoas vão se confraternizar. Era uma praça que não tinha 
uma infraestrutura adequada, mas agora esse novo projeto tem a nossa 
participação direta porque também colocamos uma emenda nossa, 
também uma emenda parlamentar, junto com o Governador Flávio Dino, 
para que pudesse reconstruir toda essa praça. Então, agora ela tem uma 
nova infraestrutura, tem área de lazer para as crianças, tem academia de 
saúde ao ar livre, tem dois quiosques completamente reformados, além 
de uma coisa importante que sempre foi reivindicada pela população 
que frequenta aquela região, que são os banheiros. Agora teremos 
também quatro banheiros nos quiosques para atender toda comunidade 
de Bacabal. É um investimento importante que o Governador Flávio 
Dino faz, na cidade de Bacabal. Como eu disse, eu fico muito feliz, 
porque também tem a nossa participação por meio da nossa emenda 
para que esse sonho pudesse se tornar realidade. Amanhã, estaremos 
todos nós juntos com o Prefeito Edvan, junto com os nossos vereadores, 
para inaugurar, junto com o Governador Flávio Dino, essa obra também 
que é importantíssima na vida da cidade de Bacabal. Muito obrigado, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – PV, Deputado Adriano. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Deputada Mical.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Deputado Zé Inácio.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente 
Sessão.

Ata da Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia três de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

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

Costa.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendel La-

ges.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, 
Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora So-
corro Waquim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Ro-
lim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Detin-
ha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Pastor Cavalcante 
e Ricardo Rios. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, 
no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Depu-
tados (as): Edson Araújo, Wellington do Curso, Ciro Neto, Professor 
Marco Aurélio, Rafael Leitoa, Daniella Tema, Doutor Yglésio, Márcio 
Honaiser e Vinícius Louro. Esgotado o tempo regimental destinado a 

este turno dos trabalhos, o Presidente declarou que não havia matéria 
para ser apreciada na Ordem do Dia e concedeu a palavra, no primeiro 
horário do Grande Expediente, ao Senhor Deputado Wellington do Cur-
so, que também falou pelo Partido da Social Democracia Brasileira. As 
demais agremiações declinaram do tempo a elas destinado. O Deputado 
Rafael Leitoa falou pelo e Liderança do Governo.  No Expediente Final 
não houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente 
encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 03 de fevereiro de 
2022.  

Senhor Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Roberto Costa
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Wendell Lages
Segundo Secretário, em exercício

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 06/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKE-
TING LTDA. OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato por 12 
(doze) meses com início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 31 
de janeiro de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 
031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natu-
reza de Despesas: 33.90.39.92 – Serviços Publicidade Institucional; 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legisla-
tiva no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO);  Fonte de Recursos: 
01.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico:  Objeto: 
Serviço de publicidade e propaganda para ALEMA. Informações Com-
plementares: valor para 11 parcelas do contrato. NOTA DE EMPE-
NHO: Para fazer face às despesas inerentes a este aditivo, foi emitida à 
conta da Dotação Orçamentária acima especificada, a Nota de Empenho 
n.º 2022NE000158, datada de 31.01.2022, no valor de R$ 8.041.912,50 
(oito milhões, quarenta e um mil, novecentos e doze reais e cinquen-
ta centavos). BASE LEGAL:  Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 
e Processo Administrativo n.º 3930/2021-ALEMA. DATA DA ASSI-
NATURA: 31/01/2022. ASSINATURA:  CONTRATANTE - Assem-
bleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Neto – Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e CONTRATADA 
–EMPRESA PROMPT COMUNICAÇÃO E MARKETING LTDA., 
CNPJ nº 28.975.460/0002-35. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 07/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA VITALE PROPAGANDA EIRELI-ME. 
OBJETO: Fica prorrogado o presente contrato por 12 (doze) meses 
com início em 01 de fevereiro de 2022 e término em 31 de janeiro 
de 2023. CLÁUSULA SEGUNDA - DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – 
Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de 
Despesas: 33.90.39.92 – Serviços Publicidade Institucional; Ação: 4628 
– Atuação Legislativa; Subação: 000011 Atuação Legislativa no Estado 
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do Maranhão (MANUTENÇÃO);  Fonte de Recursos: 01.01.000000 – 
Recursos Ordinários do Tesouro. Histórico:  Objeto: Serviço de publici-
dade e propaganda para ALEMA. Informações Complementares: valor 
para 11 parcelas do contrato. NOTA DE EMPENHO: Para fazer face 
às despesas inerentes a este aditivo, foi emitida à conta da Dotação Or-
çamentária acima especificada, a Nota de Empenho n.º 2022NE000159, 
datada de 31.01.2022, no valor de R$  1.418.625,00 (um milhão, qua-
trocentos e dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco reais). BASE LE-
GAL:  Art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/93 e Processo Administrativo 
n.º 3930/2021-ALEMA. DATA DA ASSINATURA: 31/01/2022. AS-
SINATURA:  CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Mara-
nhão - Deputado Othelino Neto – Presidente da Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão e CONTRATADA – EMPRESA VITALE 
PROPAGANDA EIRELI-ME., CNPJ nº 06.025.473/0001-20. São 
Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 039/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA PLANETA CONSTRUÇÕES CI-
VIS COMÉRCIO E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E CONDICIO-
NADORES DE AR EIRELI., firmam entre si primeiro apostilamento 
ao referido contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 
2022NE000212, de 31/01/2022, no valor de R$ 152.740,92 (cento e 
cinquenta e dois mil, setecentos e quarenta reais e noventa e dois cen-
tavos) para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, durante 
o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Progra-
ma: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.05 – 
Serviços Técnicos Profissionais; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; 
Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Ma-
nutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do 
Tesouro; Histórico: Objeto: serviço de manutenção preventiva, correti-
va e operação de equipamentos componentes do sistema de refrigeração 
do Complexo de Comunicação da ALEMA. Instrumento Legal: Con-
trato n.º 39/2021. Vigência: 16.09.2021 a 15.09.2022. Valor do Con-
trato: R$ 295.634,24. Informações complementares: valor solicitado 
pelo gestor para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0049/2022. DATA 
DA ASSINATURA: 04/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 041/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA G N ADMINISTRADORA DE ATIVOS 
PRÓPRIOS LTDA., firmam entre si o quarto apostilamento ao referido 
contrato. OBJETO: emissão da nota de empenho nº 2022NE000213 
de 31/01/2022, no valor de R$ 204.000,00 (duzentos e quatro mil 
reais), para fazer face às despesas inerentes a este Contrato durante o 
corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gesto-
ra: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesa: 33.90.39.10 
– Locação de Imóveis; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 

000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTEN-
ÇÃO); Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Tesou-
ro. Histórico: Objeto: Locação de imóvel para atender a demanda de 
diversos setores da ALEMA. Instrumento Legal: Contrato n.º 41/2019, 
vigência 26.08.2021 a 25.08.2023. Valor: R$ 408.000,00. Informações 
complementares:  valor referente de janeiro a dezembro do exercício 
atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93. DATA 
DA ASSINATURA: 04/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 036/2021-
AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO e 
TRANSPORTE VITÓRIA LTDA. - EPP, firmam entre si o primeiro 
apostilamento ao contrato de prestação de serviços. OBJETO: emissão 
da nota de empenho Nº 2022NE000222 de 01/02/2022, no valor de R$ 
376.900,00 (trezentos e setenta e seis mil e novecentos reais), para cobrir 
as despesas do presente contrato no exercício financeiro de 2022. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO); Natureza de 
Despesas: 33.90.33.03 – Frete e locação de veículos para necessidade 
do serviço. Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos Ordinários – Te-
souro - 0101000000. Histórico:  Objeto: locação de veículo, com mo-
torista, sob demanda, tipo ônibus, van e micro-ônibus para este Poder. 
Informações Complementares:  saldo residual do contrato para 2022. 
BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 0061/2022. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO CONTRA-
TO N.º 020/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL 
DO MARANHÃO-CAEMA, firmam entre si o quarto apostilamento ao 
contrato de prestação de serviços. OBJETO: Emissão da Nota de Em-
penho n.º 2022NE000027, em 26/01/2022, no valor de R$ 27.000,00 
(vinte e sete mil reais) para fazer face às despesas inerentes a este Con-
trato durante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – 
Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despe-
sas: 33.90.39.44 – Serviços de Água e Esgoto ; Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no Estado do Mara-
nhão (MANUTENÇÃO); Fonte de Recurso: 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro. Histórico: Objeto: Serviços de abastecimento 
de água tratada e/ou coleta de esgoto para este Poder. Valor Contrata-
do: R$ 84.000,00; Instrumento Legal: CT 020/2018 3º TA. Vigência: 
04.09.2021 a 03.09.2022. Informações Complementares: Valor referen-
te ao saldo do CT para o exercício. BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei 
n° 8.66/1993 e Processo Administrativo nº 0045/2022-ALEMA. DATA 
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DA ASSINATURA: 03/02/2022. ASSINATURA:   Deputado Otheli-
no Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo– Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUARTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 030/2018-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA AMPF MARÃO (AGÊNCIA VIR-
TUAL) ME, firmam entre si o quarto apostilamento ao referido con-
trato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000211, 
de 01/02/2022, no valor de R$ 90.458,33 (noventa mil, quatrocentos e 
cinquenta e oito reais e trinta e três centavos) para fazer face às despe-
sas inerentes a este Contrato, durante o corrente exercício. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legisla-
tiva; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Sub-
função: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; 
Natureza de Despesas: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos Profissionais 
de TIC PJ; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000010 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (INFORMÁTICA); Fonte de 
recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: 
Objeto: desenvolvimento e criação de novos layouts; Instrumento Le-
gal: 5º TA Contrato n.º 30/2018; Vigência: 06/12/2021 a 05/12/2022; 
Valor do Contrato: R$ 97.500,00; Gestor: Jéssica Barros de Oliveira; 
Informações complementares: saldo residual ao 5º TA CT 30/2018. 
BASE LEGAL: Art. 65, §8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo 
Administrativo n.º 2743/2021. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2022. 
ASSINATURA: Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 08 de 
fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 035/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA WIKI TELECOMUNICA-
ÇÕES EIRELI, firmam entre si o primeiro apostilamento ao contrato 
de prestação de serviços. OBJETO: emissão da nota de empenho Nº 
2022NE000081 de 28/01/2022, no valor de R$ 53.593,00 (cinquenta 
e três mil, quinhentos e noventa e três reais), para fazer face as des-
pesas decorrentes deste contrato durante o exercício de 2022. DOTA-
ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – Assembleia 
Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; 
Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 000011 – Atua-
ção Legislativa no Estado do Maranhão (Informática); Natureza de 
despesa: 33.90.40.13 – Comunicação de dados; Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico:  Objeto: 
serviços de infraestrutura de telecomunicações em fibra ótica apagada, 
para utilização pelo Complexo de Comunicação da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão – ALEMA. Informações Complementa-
res: saldo remanescente de CT para o exercício atual. BASE LEGAL: 
Art. 65, § 8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 
3236/2020. DATA DA ASSINATURA: 04/02/2022. ASSINATURA: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 31/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDES-
TE LTDA., firmam entre si o primeiro apostilamento ao referido con-
trato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000099, de 
18/01/2022, no valor de R$ 51.820,00 (cinquenta e um mil, oitocentos 
e vinte reais) para fazer face às despesas inerentes a este Contrato, du-
rante o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade 
Gestora: 010101–Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Ge-
ral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Pro-
grama: 0318 – Gestão Legislativa; Natureza de Despesas: 33.90.39.47 
– Serviços de Comunicação em Geral; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários 
do Tesouro; Histórico: Prestação de serviços de tv por assinatura com 
transmissão via cabo em sinal digital de alta definição para 110 pontos 
de acesso com min de 25 canais, incluindo TV Brasil, TV Assembleia, 
TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e TV Escola para este Poder. Ins-
trumento Legal: CT 31/2021. Vigência: 01.09.2021 à 31.08.2022. Valor 
do Contrato: R$ 77.730,00 Informações Complementares:  Valor resi-
dual de contrato para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, §8° 
da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0066/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 03/02/2022. ASSINATURA: Deputado 
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO N.º 45/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA DIFUSORA COMUNI-
CAÇÃO S/A, firmam entre si o primeiro apostilamento ao contrato 
de prestação de serviços. OBJETO: emissão da nota de empenho Nº 
2022NE000105 de 31/01/2022, no valor de R$ 9.841.013,00 (nove mi-
lhões, oitocentos e quarenta e um mil e treze reais), para fazer face as 
despesas inerentes a 10 meses de execução deste contrato durante o cor-
rente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 
010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Programa: 
0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTEN-
ÇÃO); Natureza de despesa: 33.90.40.21 – Serviços Técnicos Profis-
sionais de TIC - PJ; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 Recursos Ordi-
nários do Tesouro; Histórico:  Objeto: serviços de natureza contínua de 
Radiodifusão de Sons e Imagens – Emissora de TV, que retransmita seus 
sinais no Estado do Maranhão através do Serviço de Retransmissão de 
TV com recepção do sinal via satélite – RTV, para transmitir, ao vivo, 
nas RTV’s as Sessões Ordinárias, Extraordinárias, Solenes, Audiências 
Públicas e dos Informativos de Utilidade Pública da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão – ALEMA. Instrumento Legal: 1º TA-CT 
045/2021 1ºTA Vigência: 25.10.2021 a 25.10.2022. Valor do Contrato: 
R$ 11.968.800,00. Informações Complementares:  saldo remanescen-
te de CT para o exercício atual. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 4179/2021. DATA 
DA ASSINATURA: 04/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão. São Luís–MA, 08 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
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             COMUNICADO 

Senhor presidente, 

Nos termos que dispõe o Art.90 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, comunico a inclusão do Partido Verde ao Bloco 

Parlamentar Independente. 

Plenário "Dep. Nagib Haickel", do Palácio "Manuel Beckman". em São 

Luís (MA) 01 de fevereiro de 2�22. 

// Cés r Pires 

!''.:>-__!)�ta a Esta i 

• • 

•

• 



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


