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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Márcio Honaiser
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

X - Comissão de Ética
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Fábio Braga
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adelmo Soares
Deputado Adriano Sarney

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares Suplentes

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Wellington do Curso
Deputada Mical Damasceno
Deputada Helena Duailibe
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 30 / 03 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........17 MINUTOS
2. BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO............24 MINUTOS
3. BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE............07 MINUTOS 
4. ESCALA RESERVA.
1.PROGRESSISTA............................................................5 MINUTOS
2.SOLIDARIEDADE.........................................................5 MINUTOS
3.PSDB...............................................................................5 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 30.03.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDAS PROVISÓRIAS
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 372/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 123 /2021, QUE AL-
TERA A LEI Nº 11.416 DE 03 DE MARÇO DE 2021, QUE INSTITUI, 
NO ÂMBITO DO PROGRAMA NOSSO CENTRO, O BENEFÍCIO 
ALUGUEL NO CENTRO. COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

2. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 374/2021, ENCAMINHA-
DA PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 130  /2021, 
QUE DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE CARGOS 
E SOBRE A TRANSFORMAÇÃO DE UNIDADES NA ESTRUTU-
RA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – 
RELATOR DEPUTADO WENDELL LAGES.

II - PARECER EM REDAÇÃO FINAL
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

ÚNICO TURNO

3. PARECER Nº  028/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO 
PROJETO DE LEI Nº 360/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CESAR PIRES, QUE DISPÕE SOBRE A CAPACITAÇÃO ESCO-
LAR DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES PARA IDENTIFICAÇÃO 
E PREVENÇÃO DE SITUAÇÕES DE VIOLÊNCIA INTRAFAMI-
LIAR E ABUSO SEXUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.       - 
RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.

III – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 68/2022)

4. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 004/2022, DE 
AUTORIA DO PODER JUDICIÁRIO, QUE ALTERA A LEI COM-
PLEMENTAR Nº 14, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991 (CÓDIGO DE 
DIVISÃO E ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIAS DO MARANHÃO), 
PARA CRIAÇÃO DE SETE NOVOS CARGOS DE DESEMBAR-
GADOR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.. DEPENDE DE PARE-
CER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.

IV – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 70/2022)

5. PROJETO DE LEI Nº 072/2022, DE AUTORIA DO PO-
DER EXECUTIVOS (MENSAGEM Nº 011/2022), QUE INSTITUI 

O ZONEAMENTO ECOLÓGICO-ECONÔMICO DO BIOMA CER-
RADO E SISTEMA COSTEIRO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - DEPENDE DE PARECER DAS 
COMISSÕES DE TÉCNICAS.

V – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

6. REQUERIMENTO Nº 69/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA REALIZADA UMA SES-
SÃO SOLENE NO DIA 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA 
A ENTREGA DA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MA-
NUEL BECKMAN, AO JORNALISTA, ESCRITOR E POETA PER-
GENTINO HOLANDA.

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

7. REQUERIMENTO Nº 45/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO PREFEITO DE MIRINZAL/MA, AMAURY ALMEIDA, SOLICI-
TANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE OS MOTIVOS DA REMO-
CÃO DE TRÊS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-
NO DE SUAS LOTAÇÕES ANTERIORES, NO ÚLTIMO MÊS DE 
FEVEREIRO. TRANSFERIDO DA O. D.  DE 09 E 16/03/22, POR  
FALTA DE QUORUM E DA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

8. REQUERIMENTO Nº 46/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PREFEITO DE MIRINZAL-MA, AMAURY ALMEIDA, 
SOLICITANDO ESCLARECIMENTOS SOBRE COMO E ONDE 
FORAM UTILIZADOS OS RECURSOS DO FUNDO DE MANU-
TENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA – 
FUNDEB ENVIADOS AO MUNICÍPIO NO ANO DE 2021. TRANS-
FERIDO DA O. D.  DE 09 E 16/03/22, POR  FALTA DE QUORUM 
E DA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

9. REQUERIMENTO Nº 54/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO PRESIDENTE DO SINDICATO DOS TRABALHA-
DORES EM EDUCAÇÃO DO MARANHÃO - SINPROESEMMA, 
RAIMUNDO NONATO COSTA OLIVEIRA , SOLICITANDO CÓ-
PIA DOS OFÍCIOS ENVIADOS AO GOVERNO DO ESTADO E A 
SECRETARIA DO ESTADO DE EDUCAÇÃO  QUE REQUER  PRO-
VIDÊNCIAS ACERCA DO CUMPRIMENTO DA LEI NACIONAL 
DO PISO E CONCESSÃO DE REAJUSTE AOS PROFESSORES DA 
REDE ESTADUAL DE EDUCAÇÃO NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) 
ANOS. TRANSFERIDO DA O. D.  DE 16/03/22, POR  FALTA DE 
QUORUM E DA ANTERIOR A PEDIDO DO AUTOR.

10. REQUERIMENTO Nº 63/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO E A SECRE-
TÁRIA DE ESTADO DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLE, SRA. 
LÍLIAN RÉGIA GONÇALVES GUIMARÃES, SOLICITANDO TO-
DAS AS INFORMAÇÕES SOBRE AS MUDANÇAS OCORRIDAS 
NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO GOVERNO DO ESTADO 
DO MARANHÃO NO DIA 09/03/2022, UMA VEZ QUE, EM CON-
SULTAS REALIZADAS EM DIAS ANTERIORES, VERIFICOU-SE 
QUE DIVERSOS DADOS SALARIAIS FORAM MODIFICADOS 
NA DATA SUPRAMENCIONADA, DESTA FORMA, QUE ENCA-
MINHE TODAS ESSAS MODIFICAÇÕES OCORRIDAS E SUAS 
RAZÕES. TRANSFERIDO A PEDIDO DO AUTOR.

11. REQUERIMENTO Nº 64/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO 
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E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO INFORMAÇÕES SOBRE OS MOTI-
VOS PELOS QUAIS ALGUNS PROFESSORES QUE SÃO MEM-
BROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NÃO APARECEM 
NA CONSULTA DE REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA 
EDUCAÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO NO PORTAL DO 
SIOPE (SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS 
PÚBLICOS EM EDUCAÇÃO) E FNDE (FUNDO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO). TRANSFERIDO A PE-
DIDO DO AUTOR.

12. REQUERIMENTO Nº 65/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO  
E AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO TODAS AS ORDENS BANCÁRIAS 
REFERENTES A TODOS OS PAGAMENTOS DOS PROFESSO-
RES MEMBROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NO ANO 
DE 2021, SENDO ELES APOSENTADOS OU NÃO, CEDIDOS OU 
EFETIVOS. SEGUE EM ANEXO TODOS OS PROFESSORES QUE 
COMPÕE A DIRETORIA DO SINPROESEMMA.TRANSFERIDO 
A PEDIDO DO AUTOR.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 29/03/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 143/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A “SOCIEDADE ESPORTIVA ATLÂNTICO”.

PROJETO DE LEI Nº 144/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE AUTORIZA A CRIAÇÃO DO FUNDO 
ESTADUAL DE INCENTIVO AO ESPORTE.

PROJETO DE LEI Nº 145/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A “ASSOCIAÇÃO DE TÊNIS DE MESA”.

PROJETO DE LEI Nº 146/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE INSTITUI CARTEIRA DE 
IDENTIFICAÇÃO DE PESSOAS COM DOENÇAS RARAS NO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 147/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, DISPÕE SOBRE O DIREITO DO 
PORTADOR DE DISTÚRBIOS MENTAIS A INGRESSAR E PER-
MANECER EM AMBIENTES DE USO COLETIVO ACOMPANHA-
DO DE CÃO DE SUPORTE EMOCIONAL, NO ESTADO DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 140/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DR. YGLÉSIO, QUE DISPÕE SOBRE O INCENTIVO À 
PRÁTICA DE CORRIDAS DE RUA NO ESTADO.

PROJETO DE LEI Nº 141/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE ESTABELECE AS DIRETRIZES PARA A 
POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMI-
LIAR, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 142/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO JOSÉ SARAMAGO A ASSISTÊNCIA SOCIAL E PO-
LÍTICAS PÚBLICAS - IJS, NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 135/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE TORNA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A AÇÃO SOCIAL DA DIOCESE DE PINHEIRO - MA.

PROJETO DE LEI Nº 136/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A REALIZAÇÃO DE EXA-
ME DE COLONOSCOPIA NA REDE PÚBLICA DE SAÚDE DO 
ESTADO DO MA.

PROJETO DE LEI Nº 137/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, EQUIPARA AS MÁS-FORMAÇÕES CONGÊ-
NITAS FENDA PALATINA E FISSURA LABIOPALATINA ÀS DE-
FICIÊNCIAS FÍSICAS, PARA EFEITOS JURÍDICOS, NO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 138/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A DIVULGAÇÃO DE 
INFORMAÇÕES INDIVIDUALIZADAS RELATIVAS A VIAGENS 
AÉREAS CUSTEADAS POR ÓRGÃOS E ENTIDADES DA ADMI-
NISTRAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DE MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 139/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DISPÕE SOBRE A PRESTAÇÃO DE AU-
XÍLIO ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E/OU MOBILIDADE 
REDUZIDA NOS SUPERMERCADOS E ESTABELECIMENTOS 
CONGÊNERES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 11/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO, QUE CONCEDE 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN AO 
SENHOR WASHINGTON LUÍZ DE OLIVEIRA. 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 131/2022, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO NETO EVANGELISTA, CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O “CENTRO EDUCACIONAL COMUNITÁRIO SONHO 
MEU”, COM SEDE E FORO NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS, NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 132/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, DISPÕE SOBRE O PROGRAMA DE 
PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM IDOSOS E ORIENTAÇÕES 
DE PRIMEIROS SOCORROS NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 133/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO GLALBERT CUTRIM, PROÍBE NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO, A COMERCIALIZAÇÃO DE BRINQUEDOS E 
ACESSÓRIOS INFANTIS, COMPOSTO POR ÁCIDO BÓRICO, BO-
RATO DE SÓDIO, TETRABORATO DE SÓDIO OU BÓRAX, SEM 
CERTIFICAÇÃO DE ÓRGÃO OU ENTIDADE FEDERAL COMPE-
TENTE.

PROJETO DE LEI Nº 134/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADRIANO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O 
INSTITUTO “ACIRIA PRADO-IAP”.

Diretoria Geral de Mesa, 29 de março de 2022.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Edivaldo 

Holanda.

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, Daniella, Doutor Leonardo Sá, 
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, Pastor 
Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Detinha, Doutora 
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Thaíza Hortegal e Paulo Neto. 

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a 
leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (lê texto bíblico e Ata) – Ata 
lida, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Senhor Primeiro 
Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005 / 2022

Estabelece diretrizes para que os 
cartórios sediados no Estado do Mara-
nhão, incluam nas escrituras públicas o 
nome e a inscrição no Conselho Regio-
nal de Corretores de Imóveis – Creci da 
pessoa física ou jurídica responsável pela 
intermediação de negócio imobiliário.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Ficam os cartórios sediados no Estado do Maranhão 
obrigados a incluir, nas escrituras públicas a serem lavradas, o nome e 
o número de inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
- CRECI da pessoa física ou jurídica responsável pela intermediação de 
negócio imobiliário.

Parágrafo único. Caso não haja intermediação da pessoa refe-
rida no art. 1º, este fato deve constar da lavratura da escritura pública.

Artigo 2º - O descumprimento do disposto nesta Lei implica ao 
cartório multa de 05 (cinco) salários mínimos, que pode ser dobrada em 
caso de reincidência.

Artigo 3º - O valor da multa deverá ser revestido para o Fundo 
Estadual de Combate ao Câncer do Estado do Maranhão, conforme re-
gulamenta a Lei Complementar Nº 232 DE 28/06/2021.

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

Sala das Sessões, em 25 de março de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo especificar na es-
critura pública lavrada nos Cartórios no âmbito do Estado do Mara-
nhão o nome e registro no Conselho Regional de Corretores de Imóveis 
– CRECI do corretor de imóveis ou da imobiliária responsável pela 
intermediação do negócio. Caberá ao tabelião, no ato da lavratura da 
escritura fazer constar os referidos dados do profissional ou da empresa 
que intermediou a transação. Com tal medida será possível identificar 
o responsável pela intermediação em cada transação imobiliária, bem 
como, observar a regularidade do seu registro junto ao órgão de classe. 
O corretor de imóveis é o profissional habilitado por lei para interme-
diação de qualquer negócio imobiliário, quais sejam, venda, permuta e 
administração. A legislação imobiliária é extensa e complexa e os con-
tratos de compra e venda são documentos legais. O presente projeto de 
lei visa reconhecer os serviços prestados pelos corretores de imóveis no 
exercício de suas atribuições, ao tempo em que, resguarda a sociedade 
nas operações imobiliárias. Cumpre ainda destacar que estre projeto de 
lei é um avanço para a categoria, pois facilita o trabalho do corretor de 

imóveis e evitará o aumento de corretores sem qualificação técnica a 
exercer a função, bem como evitar que pessoas idôneas que ao adqui-
rirem seus imóveis de boa-fé, possam perdê-lo em função de possíveis 
fraudes ocorridas no negócio imobiliário. Neste viés, pelo exposto aci-
ma conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação do presente 
Projeto de Lei.

Sala das Sessões, em 25 de março de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 070 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado 
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada 
logo após a aprovação do presente Requerimento, os Projetos de Lei nº 
072 e 115/2022,ambos de autoria do Poder Executivo. 

                            
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 25 DE março de 2022. - Deputado Rafael 
Leitoa - Líder do Governo

REQUERIMENTO N° 071 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado 
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realizada 
logo após a aprovação do presente Requerimento, os Projetos de Lei 
nº 148 e 149/2022,ambos de autoria do Tribunal de Contas do Estado . 

                            
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 25 DE março de 2022. - Deputado Neto 
Evangelista 

REQUERIMENTO N° 072 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a V. Exa. que, após ouvido o Plenário, seja discutido e votado 
em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a ser realiza-
da logo após a aprovação do presente Requerimento, o Projeto  de Lei  
Complementar nº 004/22,de autoria do Poder Judiciário . 

                            
PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM 24 DE março de 2022. - Deputado Ricar-
do Rios   

INDICAÇÃO Nº 2008 / 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 SÃO VICENTE 
FERRER, o Senhor(a) ADRIANO MACHADO DE FREITAS, 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 
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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 2009 / 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(a) Prefeito(a) de AÇAILÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) ALUÍSIO SILVA SOUSA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2010 / 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(a) Prefeito(a) de BARREIRI-
NHAS, o(a) Senhor(a) AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2011 / 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(a) Prefeito(a) de HUMBERTO DE 
CAMPOS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2012 / 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(a) Prefeito(a) de ICATU, o(a) 
Senhor(a) WALACE AZEVEDO MENDES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, 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 2013 / 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(a) Prefeito(a) de IGARAPÉ DO 
MEIO, o(a) Senhor(a) JOSE ALMEIDA DE SOUSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2014 / 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(a) Prefeito(a) de IGARAPÉ 
GRANDE, o(a) Senhor(a) ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2015 / 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(a) Prefeito(a) de IMPERA-
TRIZ, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2016 / 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(a) Prefeito(a) de ITAIPAVA 
DO GRAJAÚ, o(a) Senhor(a) JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA 
JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2017 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ITAPE-
CURU MIRIM, o(a) Senhor(a) BENEDITO DE JESUS NASCIMEN-
TO NETO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2018 / 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(a) Prefeito(a) de ITINGA DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUCIO FLAVIO ARAUJO OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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

 Na qualidade de representante do município no Parlamento Es-
tadual, solicito de Sua Excelência, 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 2019 / 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(a) Prefeito(a) de JATOBÁ, o(a) 
Senhor(a) CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2020 / 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(a) Prefeito(a) de JENIPAPO 
DOS VIEIRAS, o(a) Senhor(a) ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2021 / 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(a) Prefeito(a) de JOSELÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
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no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2022 / 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(a) Prefeito(a) de JOSELÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2023 / 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(a) Prefeito(a) de JUNCO DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ANTONIO RODRIGUES DO NAS-
CIMENTO FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 
11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que 
hospitais e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofe-
reçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações 
e/ou treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamen-
to, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2024 / 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(a) Prefeito(a) de LAGO DA PE-
DRA, o(a) Senhor(a) MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2025 / 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(a) Prefeito(a) de LAGO DO JUN-
CO, o(a) Senhor(a) MARIA EDINA ALVES FONTES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, 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 2026 / 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(a) Prefeito(a) de LAGO DOS 
RODRIGUES, o(a) Senhor(a) VALDEMAR SOUSA ARAUJO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2027 / 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(a) Prefeito(a) de LAGO VERDE, 
o(a) Senhor(a) ALEX CRUZ ALMEIDA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que 
“Determina que hospitais e maternidades, localizados no estado 
do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2028 / 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(a) Prefeito(a) de LAGOA 
DO MATO, o(a) Senhor(a) ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2029 / 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(a) Prefeito(a) de LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FRANCISCO NERES 
MOREIRA POLICARPO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei 
n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que 
hospitais e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofe-
reçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações 
e/ou treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamen-
to, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2030 / 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(a) Prefeito(a) de LAJEADO 
NOVO, o(a) Senhor(a) ANA LÉA BARROS ARAÚJO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2031 / 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(a) Prefeito(a) de LIMA CAM-
POS, o(a) Senhor(a) DIRCE PRAZERES RODRIGUES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2032 / 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(a) Prefeito(a) de LORETO, o(a) 
Senhor(a) GERMANO MARTINS COELHO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2033 / 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(a) Prefeito(a) de LUÍS DOMIN-
GUES, o(a) Senhor(a) GILBERTO BRAGA QUEIROZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2034 / 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(a) Prefeito(a) de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO CARVALHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
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des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2035 / 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(a) Prefeito(a) de MARA-
CAÇUMÉ, o(a) Senhor(a) RUZINALDO GUIMARÃES DE MELO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2036 / 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(a) Prefeito(a) de MARAJÁ 
DO SENA, o(a) Senhor(a) LINDOMAR LIMA DE ARAUJO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2037 / 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(a) Prefeito(a) de MARA-
NHÃOZINHO, o(a) Senhor(a) MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2038 / 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(a) Prefeito(a) de MATA ROMA, 
o(a) Senhor(a) BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, 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 2039 / 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(a) Prefeito(a) de MATINHA, 
o(a) Senhor(a) LINIELDA NUNES CUNHA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2040 / 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(a) Prefeito(a) de MATÕES, 
o(a) Senhor(a) FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2041 / 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(a) Prefeito(a) de MATÕES 
DO NORTE, o(a) Senhor(a) SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2042 / 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(a) Prefeito(a) de MILAGRES 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSÉ AUGUSTO CARDOSO 
CALDAS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 
03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais 
e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos 
pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou trei-
namento para primeiros socorros em caso de engasgamento, aspi-
ração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2043 / 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(a) Prefeito(a) de MIRADOR, 
o(a) Senhor(a) MARIA DOMINGAS GOMES  CABRAL SANTANA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2044 / 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(a) Prefeito(a) de MIRANDA 
DO NORTE, o(a) Senhor(a) ANGELICA MARIA SOUSA BOMFIM, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2045 / 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(a) Prefeito(a) de MIRINZAL, 
o(a) Senhor(a) AMAURY SANTOS ALMEIDA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2047 / 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(a) Prefeito(a) de MONTES 
ALTOS, o(a) Senhor(a) DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que 
segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, lo-
calizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos res-
ponsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2048 / 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(a) Prefeito(a) de MORROS, o(a) 
Senhor(a) MILTON JOSE SOUSA SANTOS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
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do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2049 / 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(a) Prefeito(a) de NINA RODRI-
GUES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2050 / 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(a) Prefeito(a) de NOVA COLI-
NAS, o(a) Senhor(a) JOSEI REGO RIBEIRO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) 
que “Determina que hospitais e maternidades, localizados no esta-
do do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-
-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros socorros em 
caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2051 / 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(a) Prefeito(a) de NOVA IOR-
QUE, o(a) Senhor(a) DANIEL FRANCO DE CASTRO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 (  que segue em 
Anexo) que “Determina que hospitais e maternidades, localizados 
no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para primeiros so-
corros em caso de engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2052 / 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(a) Prefeito(a) de NOVA OLIN-
DA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) IRACY MENDONÇA WEBA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, 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 2053 / 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(a) Prefeito(a) de OLHO D’ÁGUA 
DAS CUNHÃS, o(a) Senhor(a) GLAUBER CARDOSO AZEVEDO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.581 de 03/11/2021 
(  que segue em Anexo) que “Determina que hospitais e maternida-
des, localizados no estado do maranhão, ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações e/ou treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, aspiração de corpo 
estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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 Sua Excelência, 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 2054 / 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(a) Prefeito(a) de OLINDA 
NOVA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CONCEIÇÃO DE MARIA 
CUTRIM CAMPOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 
11.581 de 03/11/2021 (  que segue em Anexo) que “Determina que 
hospitais e maternidades, localizados no estado do maranhão, ofe-
reçam aos pais e/ou aos responsáveis de recém-nascidos orientações 
e/ou treinamento para primeiros socorros em caso de engasgamen-
to, aspiração de corpo estranho e prevenção de morte súbita”.

Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 
possamos capacitar os pais ou responsáveis por recém nascidos sobre 
procedimentos de primeiros socorros, podendo assim salvas várias vi-
das.

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

 Na qualidade de representante do município no Parlamento Es-
tadual, solicito de Sua Excelência, 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.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À publicação. 

III – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Senhores deputados, nós já estamos iniciando a Ordem do Dia. Eu vou 
só aguardar aqui dois minutos para que seja liberado o Diário para que 
V. Exas. possam acompanhar. Já registro a presença de representantes 
aqui dos Procuradores do Estado, assim como da Associação dos 
Magistrados e também da Defensoria Pública. Sejam todos muito bem-
vindos e bem-vindas ao plenário da Assembleia Legislativa. Projeto 
de Lei Complementar nº 15/2021, de autoria do Poder Judiciário, 
encaminhado pela Mensagem Governamental nº 012/2021. Já tem 
parecer da CCJ. Em discussão. Em votação. Os Deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Fico feliz, 
Dr. Holídice, de aprovar projeto de lei tão esperado pela magistratura. 
Projeto de Lei Complementar nº 003 de autoria do Poder Executivo 
(lê). Com Parecer favorável da CCJ. Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, Questão de Ordem, professor e deputado estadual 
Wellington do curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
– Na verdade como eu ia fazer inscrição e aí V. Ex.ª havia feito a 
recomendação, mas eu me sinto no dever e na obrigação pelo menos de 
fazer esse registro, se V. Ex.ª me permitir, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
De antemão, eu já agradeço a gentileza de V. Ex.ª ter permitido que 
começasse logo a Ordem do Dia, deputado e professor Wellington, 
fique à vontade.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Presidente, é só agradecer a presença dos nossos 
procuradores e defensores públicos, promotores, magistrados que estão 
na manhã de hoje na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
a grata satisfação em recebê-los na nossa Casa e em nome de todos 
os deputados e em nome da presidência recepcioná-los e fazer um 
agradecimento especial ao amigo que eu tenho e costumo falar que 
muito antes de ser deputado e hoje eu tenho um amigo na magistratura, 
um amigo juiz e não tenho amigos juízes, eu tenho um juiz que é o meu 
amigo e muito antes de ser deputado, que é o juiz Holídice Cantanhede 
Barros, grande professor, mestre, um dos maiores professores que o 
Curso Wellington já teve e aqui eu faço aqui a minha referência, a 
minha homenagem ao Doutor Holídice e extensivo a todos os servidores 
públicos do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Cumprimento também todos os procuradores aqui presentes. 
Cumprimento todos, em nome do Presidente da Associação, Procurador 
João Ricardo. Feliz em poder, hoje, ter aprovado o projeto de lei tão 
importante para esta categoria de tamanha relevância para o estado. 
Item 3 da pauta: Projeto de Lei nº 545/2021, de autoria do Poder 
Executivo (lê). Com Parecer favorável da CCJ. Inscrito para discutir o 
Deputado Duarte Júnior. 

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, 
membros da imprensa. Feliz de ver a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, mais uma vez, aprovando importantes projetos 
aqui, nesta Casa, importantes para a sociedade, projetos em defesa 
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das prerrogativas dos defensores públicos, dos procuradores, dos 
magistrados. Empoderar essas categorias é garantir mais força ao 
cidadão. Neste momento, Senhor Presidente, eu venho a esta tribuna 
para fazer um breve encaminhamento sobre a importância do projeto 
que está sendo votado, meu querido amigo Deputado Fábio Macedo, 
projeto que trata sobre o GNV, o Gás Natural Veicular. Há muito 
tempo, no nosso estado, nós lutamos para que o consumidor pudesse 
ter a oportunidade de ter mais uma alternativa de abastecimento dos 
seus veículos. Infelizmente, com o aumento da inflação, a cada dia que 
passa, o combustível está mais caro. Quando nós poderíamos imaginar 
abastecer um veículo pagando quase R$ 9,00, R$ 10,00 por litro de 
combustível? Então, o que fazer para, de fato, defender o consumidor, 
garantir que o consumidor possa ter um menor custo de vida? Quando 
há um aumento do valor de combustível, aumenta uma série de produtos 
e serviços, aumenta o frete, aumenta a cesta básica. Por essa razão, eu 
peço a sensibilidade de todos os deputados e deputadas na apreciação 
do Projeto de Lei nº 545/2021, de autoria do Poder Executivo, pois 
envia para esta Casa uma mensagem governamental, um projeto que 
garante a você, consumidor maranhense, a oportunidade, eu diria, 
histórica, de abastecer o seu veículo com o gás natural veicular. O 
Maranhão é um Estado que tem produção suficiente para garantir não só 
o funcionamento das indústrias, mas também garantir o abastecimento 
de milhares de veículos diariamente. É por essa razão que este projeto 
aqui eu quero dedicar um agradecimento muito especial ao meu 
querido amigo Secretário Madeira que hoje ocupa uma importante 
pasta do governo Flávio Dino, do governo Carlos Brandão, que é 
a Gasmar. E com a aprovação desse projeto, nós vamos conseguir 
garantir, com maior brevidade possível, aqui na cidade de São Luís, na 
região metropolitana, em todo o Estado do Maranhão, a oportunidade 
do consumidor abastecer o seu veículo com gás natural. Significa 
uma economia que pode chegar a mais de 63%, meu querido amigo 
Deputado Hélio Soares. É por essa razão que, hoje, eu muito me alegro 
com a oportunidade que nós estamos tendo de aprovar este projeto 
nesta Casa. Projeto que precisa ser apreciado com urgência. Por isso 
que, como deputado, como parlamentar, como defensor do consumidor, 
nós apresentamos um requerimento de urgência. E é por isso que eu 
agradeço, também, ao nosso Presidente Deputado Othelino Neto por 
incluir na Ordem do Dia de hoje. Está em nossas mãos a oportunidade de 
garantir ao consumidor maranhense uma alternativa de abastecimento 
de seu veículo com menor custo, em especial aos taxistas, em especial 
aos motoristas por aplicativo, em especial àqueles que utilizam os seus 
veículos como meio de subsistência, como meio de sobrevivência, com 
uma forma de angariar mais recursos para melhoria da sua qualidade de 
vida. É uma vitória para o consumidor. É uma vitória para o maranhense. 
O gás natural se tornará uma realidade. É por isso que eu quero, mais 
uma vez aqui, chamar atenção ao meu querido amigo Deputado Fábio 
Macedo, que está eufórico hoje, pois ocupa a presidência do Podemos. 
E sim, Fábio Macedo, nós podemos abastecer via gás natural veicular. 
V. Ex.ª, meu amigo, que em 2017, 2018 eu ainda estava no Procon, 
utilizava esta tribuna para demonstrar a importância desta alternativa do 
abastecimento via GNV. Hoje esse sonho, o nosso sonho se torna uma 
realidade. Vamos ter oportunidade de votar, aprovar esse projeto e logo, 
logo, com fé em Deus, o consumidor maranhense vai poder abastecer 
via GNV. Um forte abraço. Viva o consumidor maranhense e bora votar 
e bora resolver. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, muito obrigado pela 
benevolência, pelo tempo. Pode ter certeza que não vou tomar todo tempo 
de cinco minutos. Na verdade, é só para fazer referência a uma luta, 
desde o início do nosso mandato, na tribuna da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, fazendo referência à defesa da população, à 
defesa do consumidor, à defesa do motorista de aplicativo, à defesa 
do motorista de táxi, à defesa do consumidor maranhense. Então todo 
aquele que no seu dia a dia utiliza o meio de transporte veicular para 
fazer o seu trajeto de casa para o trabalho, para a faculdade, para deixar 

as crianças na escola, eu faço de forma muito respeitosa e atenciosa a 
essa população. E é por isso, Senhor Presidente, que eu ocupo nesse 
momento para sensibilizar os demais deputados pela importância desde 
projeto. A importância desse projeto, que já é palco de discussão na 
Assembleia Legislativa já há bastante tempo e principalmente, a partir de 
agora, nós teremos uma alternativa para o motorista de aplicativo, uma 
alternativa para o motorista de táxi, uma alternativa para o consumidor 
maranhense, no abastecimento e, com certeza, vai ter uma economia, 
vai ter uma diferenciação no seu dia a dia. Uma luta pautada, já desde 
o início do nosso mandato, da fiscalização, inclusive da fiscalização 
da própria Gasmar, na fiscalização do procedimento adequado para 
que nós pudéssemos chegar a ter esse momento de suma importância. 
Então, parabenizo todos os envolvidos, mas quero parabenizar, Senhor 
Presidente, de forma especial o Deputado Fábio Macedo. O Deputado 
Fábio Macedo, Senhor Presidente, que bem antes de todos, chamou 
atenção nessa pauta, trouxe para a Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. E começou uma discussão, uma discussão pautada na 
seriedade, pautada na responsabilidade e principalmente, um olhar 
voltado para a população e voltado para o consumidor. Então nesse 
momento, nesse dia de hoje é muito importante para a sociedade, para a 
população, mas eu quero fazer aqui um registro da luta travada aqui nesta 
Casa, pelo Deputado Fábio Macedo. Na realização de uma audiência 
pública, Deputado Fábio Macedo, realização de audiência pública, a 
preocupação e eu tenho certeza que se hoje estamos chegando aqui, 
a parcela de contribuição maior foi dada por V. Ex.ª. Então parabéns 
a V. Ex.ª por captar essa demanda, por trazido essa demanda para a 
Assembleia e pode ter certeza que nós hoje temos um reconhecimento, 
parabéns ao Deputado Fábio Macedo, se tem alguém que deve receber 
reverências e elogios nesse momento é o deputado Fábio Macedo, 
que trouxe a primeira discussão. Acredito, Deputado Neto, que a 
Assembleia Legislativa como um todo ganha, é um Projeto importante 
para o Estado do Maranhão, para o motorista de táxi, motorista de 
aplicativo, para o condutor de veículos no Estado do Maranhão, que 
vai ter uma alternativa. Mas eu faço referência ao brilhante trabalho 
de um deputado que lá atrás levantou essa bandeira, e precisa ser neste 
momento pelo seu reconhecimento, Deputado Fábio Macedo, parabéns! 
Estamos juntos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO – Presidente, 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Fábio Macedo.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (Questão de 
Ordem) - Gostaria só de agradecer pela referência, o Deputado Duarte 
também que se irmana nesse Projeto, que todos aqui sabem que na 
verdade se tornou um grande sonho, principalmente num momento 
que estamos vivendo com o combustível, nunca chegou tão alto como 
está, e agora com o GNV aqui tendo mais essa alternativa para os 
maranhenses, com certeza, será uma vitória para todos os maranhenses. 
E eu peço aqui aos membros da CCJ, que possamos votar esse Projeto 
e aprovar, muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, nós temos aqui quatro 
Projetos, constando aqui da Ordem do Dia, são os itens 4, 5, 6, 7, e 8, 
então são cinco que precisam de um Parecer, vou suspender a Sessão 
para que possamos emitir os Pareceres desses Projetos todos e aí 
retomaremos a Sessão.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (Questão 
de Ordem) - Senhor Presidente, Questão de Ordem. Levando em 
consideração que a Ordem do Dia hoje está muito cheia em razão do 
acúmulo dos trabalhos, na Sessão de ontem V. Ex.ª incluiu na pauta os 
requerimentos de urgência sobre projetos que tratam sobre a trissomia 
do cromossomo 21, a Síndrome de Down. O requerimento de urgência 
foi aprovado, mas, levando em consideração essa quantidade de 
projetos, deveria ser votado hoje. Eu gostaria de pedir que fosse adiado, 
então, para a sessão de amanhã, e aí a gente uniria todos esses projetos 
que tratam dessa temática, inclusive um deles é uma mensagem 
governamental enviada pelo Governador Flávio Dino, o Projeto nº 
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129/2022, que altera o Estatuto do Servidor. Esse projeto não teve 
aprovada a sua urgência ontem. Então, eu queria pedir a V. Ex.ª que, 
levando em consideração que este mês de março é o mês que traz o dia 
21 como o dia nacional e internacional da conscientização da síndrome 
de Down, eu queria pedir a V. Ex.ª que a gente pudesse unir todos eles 
e votar em alguma sessão ainda esta semana, se possível amanhã ou na 
sessão de quarta-feira.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O item 9 da pauta, então, fica transferido para a sessão de amanhã, a 
pedido do Deputado Duarte Júnior que é o autor. Aí eu peço, Deputado 
Duarte, que V. Ex.ª converse com o Bráulio para ver quais projetos já 
estão em condições de virem ao plenário amanhã. Tudo bem?

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Obrigado, 
Senhor Presidente. Assim fica mais rápido, mais produtivo, melhor para 
todo mundo. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- A sessão está suspensa. De já, constituo uma comissão especial, 
tendo em vista que as demais comissões ainda não estão oficialmente 
constituídas, para que possamos emitir o parecer conjunto referente ao 
mérito dos projetos de lei. Pelo Bloco Democrático, compõem essas 
comissões especiais o Deputado Edivaldo Holanda, o Deputado Rafael 
Leitoa e a Deputada Mical Damasceno. Bloco Unidos pelo Maranhão, 
Deputado Neto Evangelista e Deputado Antônio Pereira. Pelo Bloco 
Independente, Deputado Socorro Waquim e também indico o Deputado 
Ciro Neto para compor a comissão para emissão de pareceres. A sessão 
está suspensa. Reaberta a Sessão. Concedo a palavra ao Deputado 
Rafael para conferir o resultado da apreciação.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor 
Presidente, os seguintes projetos de Lei n.º 115/22; Projeto de Lei 
n.º 071/22; Projeto e Lei n.º 148/22; Projeto de Lei n.º 149/22 foram 
aprovados por unanimidade na Comissão Especial, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
O Projeto de Lei n.º 072, ele saiu da Ordem do Dia em razão e ter sido 
feito o pedido de vista na reunião da CCJ. Item 5. Projeto de Lei nº 
115, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Submeto 
à apreciação da redação final em razão de ter havido duas Emendas. 
Em discussão. Em votação os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Item 6. Projeto de Lei nº 071/2022 
de autoria da Defensoria Pública (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
sanção. Doutor Alberto Bastos, os senhores defensores aqui presentes 
felizes, estamos todos felizes em aprovar esse projeto de lei tão importante 
para os Defensores Públicos do Estado do Maranhão. Parabéns por essa 
conquista. Projeto de Lei nº 148/2022, de autoria do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto 
de Lei nº 149/2022, de autoria do Tribunal de Contas do Estado (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 394/2022, de 
autoria do deputado Duarte Júnior (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 
16/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do Curso. 
Se V. Ex.ª pudesse me conceder cinco minutos, para eu poder fazer o 
encaminhamento do referido requerimento, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos. Já alerto os senhores deputados e as senhoras 
deputadas que esse requerimento foi indeferido pela Mesa e está em 
recurso para o Plenário. Cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, telespectadores que nos acompanham 
por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom dia, que Deus 
seja louvado. Senhor Presidente, a nossa luta incessante, permanente, 

nesta Casa, por transparência, pois não tem transparência nos gastos 
do governo do Estado, não tem transparência na aplicação do recurso 
público. É obrigado entrar com ação, com representação nos órgãos de 
fiscalização e controle, no Ministério Público, no Tribunal de Contas do 
Estado, prova disso é que estou aguardando ainda o Deputado Rafael 
Leitoa, V. Ex.ª que havia me prometido trazer aqui os documentos que 
pudessem colaborar com a nossa fiscalização. Na semana passada, 
nós cobramos, e nada. Na semana anterior, nós cobramos, e nada. Já 
estamos completando 21 dias, e até hoje o governo do Estado não se 
pronunciou. Denunciamos o escândalo dos supersalários envolvendo 
o Sindicato dos Professores do Maranhão, a diretoria do sindicato 
recebendo supersalários que chegam de R$ 14 até R$ 34 mil, e eles 
não atacaram a denúncia, tentaram atacar o denunciante, tentaram me 
desqualificar promovendo ataques nas redes sociais de todas as formas, 
achando que iam calar a voz do Deputado Wellington. Prova disso é 
que o Secretário Felipe Camarão foi se utilizar do PT para tentar calar 
a voz do Deputado Wellington. Senhoras e senhores, o que me trouxe 
aqui foram as dificuldades. Eu não tenho sangue na política, não tenho 
sobrenome na política e não vão me calar. Se hoje eu fiscalizo e cobro 
as ações do governo do Estado, o todo poderoso ex-juiz federal Flávio 
Dino, com seus pecados, com seus desmandos, eu vou me calar diante 
do Secretário de Educação do Sinproesemma? Eu quero que provem, 
eu quero que tragam os elementos, as informações. Denunciamos aqui 
que, ao fazer uma consulta no Portal da Transparência, identificamos 
altos salários, supersalários pagos aos diretores do Sinproesemma. 
Logo após a nossa denúncia os dados, as informações, foram retiradas 
do portal da transparência. É assim que age o governo do Estado? 
Na última semana do Governador Flavio Dino, na sua derrocada, no 
seu desespero, o seu legado de destruição do estado do Maranhão 
aumentou a extrema pobreza, nós temos um milhão e quatrocentos mil 
maranhenses vivendo na extrema pobreza. E assim age o Governador 
do estado do Maranhão. Deputado Rafael Leitoa, estou aguardando 
ainda a ordem bancária para que nós possamos fiscalizar, verificar, 
os pagamentos que foram feitos ao diretor do Sinproesemma durante 
todo o ano de 2021. Não adianta mostrar contracheque. Contracheque 
pode ser qualquer um. Nós precisamos verificar a ordem bancária, o 
que foi feito com o pagamento desses servidores públicos do Estado 
do Maranhão. E mais ainda: solicitar ao Governo do Estado o reajuste 
de 33,24%. Solicitar ao Governo do Estado que possa conceder esse 
aumento para os professores, que todos os professores do Maranhão 
ganhem quatorze, quinze mil reais, igual à diretoria do Sinproesemma. 
Onde estão os defensores do Governador Flávio Dino? Onde estão os 
defensores do Secretário Felipe Camarão? Onde estão os defensores 
que se alvoraram, que subiram a tribuna da Assembleia para tentar 
defender e até agora não mostraram provas? Estão dizendo que eu 
fraudei documento. O documento original está aqui pronto para a 
perícia. Já solicitei a perícia da Assembleia Legislativa, da diretoria 
de Tecnologia de Informática, de Informação. Já fizeram perícia nos 
meus computadores. E eu esperei até hoje. Não espero mais. Hoje irei 
à Polícia Federal para denunciar o que está acontecendo na Secretária 
de Educação do Estado do Maranhão. Deputado Wellington, V. Ex.ª é 
contra um professor ganhar quinze mil? Claro que não! Então vamos 
pagar quinze mil a cada professor do Estado do Maranhão. Vamos pagar 
quinze mil a cada professor, igual está aqui no Portal da Transparência 
que os professores ligados ao sindicato estão recebendo altos salários. 
E é por isso que solicitamos a benevolência dos deputados que possa 
aprovar o requerimento, solicitando transparência com os recursos do 
Fundeb do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Os deputados que mantêm a decisão da Mesa, ou seja, indeferindo 
o requerimento permaneçam como estão. Mantida a decisão da Mesa 
com o voto contrário do Deputado Wellington do Curso. Requerimento 
nºs 68 e 72/2022, de autoria do Deputado Antônio Pereira e Ricardo 
Rios (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. O projeto de lei fica incluído 
na Ordem do Dia de amanhã. Requerimentos à deliberação da Mesa: 
Requerimento nº 42/2022, de autoria do Deputado Edson Araújo (lê). 
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Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO - Eu também voto a favor, deferido o requerimento. Item 13: 
Requerimento n° 67/2022, de autoria do Dr. Yglésio, (lê). Como vota a 
Deputada Cleide Coutinho? 

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido o Requerimento. Encerrada a Ordem do Dia. Eu gostaria de 
sugerir, solicitar ao Presidente da CCJ, Deputado Ariston, que avalie 
a possibilidade de fazer uma extraordinária da CCJ, amanhã, tendo 
em vista que temos muitos projetos dependendo de parecer, se V.Exa. 
concordar, Deputado Ariston.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON RIBEIRO - Bom dia, 
Presidente. Vamos convocar essa reunião para amanhã, às 08h30. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Muito grato. Os membros da CCJ já têm conhecimento, embora o 
Presidente fará a convocação formalmente, reunião da CCJ, amanhã, 
às 08h30. Deputada Socorro Waquim, V. Ex.ª havia pedido inscrição 
no Grande Expediente e o Deputado Ciro Neto também. A Deputada 
Socorro pode vir à tribuna e o Deputado Ciro, se V. Ex.ª não se 
incomodar falará logo em seguida, tudo bem? 

IV – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Deputada Socorro Waquim, pelo Grande Expediente. V. Ex.ª tem 30 
minutos, com apartes.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem revisão 
da oradora) - Senhor Presidente, demais colegas deputados, deputadas, 
imprensa, demais presentes, hoje eu uso essa tribuna para dois assuntos. 
O primeiro, um assunto de extrema importância em minha vida, foram 43 
anos militando no MDB, pensei que não faria essa fala algum dia. Nesse 
grande partido que lutou pelo retorno da democracia, fui vereadora, fui 
prefeita, deputada estadual, num primeiro mandato, deputada estadual 
agora, mandatos que foram dados a mim pelo povo e que exerci 
com muito orgulho esses mandatos em favor do povo de Timon e do 
Maranhão. O MDB que agora assim e chama, Deputado Arnaldo Melo, 
forneceu para mim todas as condições para que eu trabalhasse em prol do 
Maranhão e do Brasil. No MDB tive conquistas e vitórias, muitas lutas, 
empoderamento das mulheres, empoderamento político e tantas outras 
bandeiras das mulheres, como saúde, educação, trabalho. O MDB faz 
parte da minha história de vida, por isso hoje eu digo: muito obrigada, 
MDB. O MDB, que antes era PMDB, aqui no Maranhão, eu tive como 
líderes, quando estava no partido, José Sarney, João Alberto, Lobão, 
Roseana, Olga Simão, presidente do MDB Mulher, do qual eu fazia 
parte, Vossa Excelência Arnaldo, Roberto e tantos outros. Confesso 
que, ontem, não foi um dia fácil para mim, mas eu precisava tomar uma 
decisão em virtude de que a legislação partidária mudou, e mudou muito, 
e por consequência disso faço a opção clara e transparente de ingressar 
hoje num outro partido, que é o PP, Partido Progressista. A mudança de 
partido, vale ressaltar, ocorre em virtude dos desafios trazidos pela nova 
legislação. Todavia, ressalto, chego ao PP com a mesma disposição que 
sempre tive no MDB, chego inteira, chego para ser partícipe, chego 
para levantar novamente as bandeiras necessárias em função, em 
valor da democracia. Nesse novo partido, não me faltarão dedicação, 
transparência, vontade de fazer o melhor para a população maranhense 
e, quiçá, do Brasil. Sigo em frente trabalhando em prol da população 
do Maranhão, este Maranhão que amo, a que me dedico, que me traz 
tanta alegria. O Maranhão, nos últimos anos, avançou muito com o 
Governador Flávio Dino. Eu já disse isso em outras oportunidades. 
Não votei nele nas duas eleições, mas, no meu município, eu tenho 
que reconhecer que foram muitas as obras, foram muitas ações que 
não dá para nominar. E ações estruturantes para o desenvolvimento 
do meu município. E seguirá, eu tenho certeza, avançando com o 
Carlos Brandão. Sou testemunha dessas ações, como acabei de dizer, 

principalmente no meu município: na saúde, na segurança, na educação 
e no desenvolvimento econômico de lá e do estado. O Maranhão tem 
conquista e eu tenho certeza de que precisa conquistar cada vez mais. 
As decisões da vida precisam ter propósitos porque sem propósitos não 
chegamos a lugar nenhum. Não é mudar de partido, é ter a certeza de 
que onde você estiver você precisa estar grande e você precisa fazer 
pela população. Desde que entrei na política, o meu propósito era e 
é muito claro: trabalhar intensamente pela população de meu estado, 
pela população e meu Timon cada vez mais e melhor. E assim fiz. Na 
política, defendo a inclusão social, a educação de qualidade, a saúde 
para todos, a valorização e o respeito aos professores, como professora 
que sou, luto por uma sociedade que respeita a mulher, que garanta os 
seus direitos. Foram muitas as bandeiras, como eu já disse aqui, que 
podemos enumerar de conquistas, mas ainda há muitas conquistas a 
alcançar, afinal, vivemos numa democracia e é importante destacar: 
temos que lutar arduamente por essa democracia. Por meio dela é que 
o povo pode ter vez e pode ter voz. E a minha voz aqui, nesta Casa, 
tem sido exatamente nessa direção. Hoje, como eu já frisei, vejo que o 
Maranhão avança em vários âmbitos. Digo “sim” e daí sigo em frente, 
colocando cotidianamente o meu propósito em praticar, contribuir e 
praticar para a contribuição que o Maranhão avance cada vez mais. 
Afinal o Maranhão é terra de gente aguerrida, trabalhadora dedicada, 
é uma terra rica. Só precisa, cada dia mais, encontrar o seu futuro. O 
Maranhão merece homens e mulheres que se dediquem e se dediquem 
sem parar. E é nisso que eu acredito, a cada dia, ao me levantar. Mais 
uma vez, eu quero aqui agradecer ao MDB por todas as oportunidades. 
Sei que estive lá fazendo o que precisava ser feito e sei que saio agora 
de cabeça erguida com a certeza que esse novo rumo que eu preciso 
vai com transparência, mas vai em busca de um novo momento, de 
uma reeleição para, cada vez mais, trabalhar pelo Maranhão. Obrigada a 
Timon, minha terra natal que tantos votos me deu. Obrigada a todos, as 
mulheres do MDB nacional, Fátima Pelaes, Deputado Baleia, o nosso 
presidente, que comigo lutaram lá em Brasília para que a mulher tivesse 
30% de cotas, para que a mulher não fosse deputada, cada vez mais, 
vilipendiada, fosse respeitada na política. E eu sei o quanto eu lutei 
por essas bandeiras. Eu sei o quanto contribui. Quero assim, também, 
chegando ao PP, dar mesma contribuição, ter esse mesmo vigor, ter esse 
mesmo entendimento e buscar conquistar novas conquistas para que as 
mulheres e para que a sociedade cada vez tenha mais paz e mais justiça 
social. Assim eu vou seguir em frente com essa atitude, que não foi 
fácil, mas que foi necessária. E a gente tem que ser assim. É preciso dar 
o passo, porque se você não der, você depois vai se só lamuriar. O meu 
segundo assunto hoje que eu trago aqui, Deputado Vinícius Louro, é 
uma conquista sua, minha, da OAB e de tantos outros deputados que se 
juntaram em favor da não extinção das varas de Timon, de Pedreiras e 
de Açailândia. Lembro-me, em dezembro, eu já estava tratando com Dr. 
Carvalho Neto sobre esta possibilidade e levantando a minha voz contra 
isso, eu não podia admitir Timon perder a instituição do TRT, que lá 
faz tantas ações importantes. E nós lutamos bastante. Aqui Vinícius 
convocou uma audiência pública. Eu estive com o Desembargador 
Carvalho Neto, o então Presidente do TRT, no mês de fevereiro. E, 
quinta-feira, ele publica um edital já reeditando, não desobedecendo 
o CNJ, mas reavaliando dentro legalidade, porque ele é um homem 
culto, é um homem íntegro, é um homem cirúrgico, mas é um ouvinte. 
E ele ouviu a sociedade e viu que era importante continuar essas varas. 
Portanto, está de parabéns o Desembargador Carvalho, que é hoje é o 
Presidente. Está de parabéns o município de Timon, o município de 
Pedreiras, o município de Açailândia, porque conseguiram, mesmo com 
toda a situação complexa e amparada pelo CNJ, ter uma atitude do TRT 
capaz de revisionar e manter essas instituições. O prazo dado foi de 30 
dias para Timon. Inclusive já nomeou o juiz, mas esse prazo eu poderia 
dizer que, além de ser 30 dias, também seria de você ter um prazo bem 
maior que possa se tornar, inclusive, um prazo permanente. E, assim, 
nós temos a certeza que, nessa condição, nós vamos manter essas três 
instituições que vão servir à sociedade. Portanto, eu ressalto aqui, ao 
finalizar a minha fala, a importância da fala desta Casa, a importância 
da Assembleia Legislativa, a importância dos deputados estarem atentos 
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a essas questões, porque é nessa hora que a gente efetivamente faz da 
nossa voz, do nosso acreditar, da nossa luta, o bem para o povo do 
Maranhão, assim eu faço esse registro, deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Um aparte, 
deputada.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Senhor 
Presidente, um aparte concedido ao deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (aparte) - 
Deputada, primeiramente, deputada Socorro Waquim, eu quero 
parabenizá-la pelo seu pronunciamento, uma conquista como V. 
Ex.ª colocou do povo de Timon, do povo de Pedreiras, do povo de 
Açailândia, uma mobilização aqui sem cor partidária, uma mobilização 
que como V. Ex.ª se prontificou, se colocou à disposição, correu nas 
autoridades competentes para que a Vara de Trabalho de Pedreiras, 
Timon e Açailândia não pudessem ser extintas, da mesma forma, 
nós o fizemos, quero aqui também falar o nome do deputado Rafael 
Leitoa, que também esteve presente, preocupado na audiência pública, 
nós fizemos essa mobilização por meio da Amatra, que é a Associação 
dos Magistrados da Vara do Trabalho, como também o sindicato 
dos servidores do direito do trabalho, as ACIAPS, os municípios, as 
prefeituras como a Câmara de Vereadores, as entidades organizadas e 
tiveram a presença dos deputados federais como o Zé Carlos da Caixa, 
o Bira do Pindaré, o próprio senador Weverton entrou de forma online, 
por videoconferência, e a OAB, onde eu quero parabenizar aqui os 
advogados, o presidente também dessa entidade. Foi um momento 
muito difícil, deputada Socorro Waquim, haja vista que a gente tinha 
tudo, vamos dizer assim, o entendimento dentro da presidência do TRT-
Maranhão, sobre a extinção dessas varas do trabalho, ia para o pleno para 
os desembargadores votar, mas a gente já tinha o conhecimento de que já 
tinha voto vencido para o fechamento dessas varas, um argumento que 
não tinha tanta resolutividade, demandas, para que essas varas pudessem 
estar funcionando e essa mobilização foi de suma importância, essa 
audiência pública, todos os deputados envolvidos, correndo atrás para 
que pudesse chegar no desembargador e convencê-lo a não fechar essas 
varas do trabalho. Eu quero aqui parabenizar também o Dr. Leonardo, 
que é o juiz de direito da vara trabalhista da cidade de Pedreiras, como 
também Dr. Carlos Eduardo, que é o presidente da Amatra, que foram 
incansáveis nessa luta do não fechamento. Então, graças a Deus, nós 
tivemos um resultado na quinta-feira passada, como V. Ex.ª colocou aí 
o próprio presidente Dr. Carvalho, o desembargador Dr. Carvalho já se 
pronunciou, realmente hoje é realidade o não fechamento dessas varas, 
já estão sendo aí designados como substâncias mais eficácias dessas 
varas do trabalho no funcionamento dessas varas, de forma onde já 
foram feitas diligências e isso a gente fica muito satisfeito. A gente tem 
que parabenizar mesmo todos que tiverem envolvidos, V. Ex.ª Rafael 
Leitoa, nós somos deputados, cada um com sua ideologia. A casa é 
plural, mas deixamos de lado as bandeiras partidárias e fomos atrás do 
bem comum, V. Ex.ª que representa uma região, eu que represento uma 
outra região, como a região do Médio Mearim, mas, neste momento, vai 
trazer prejuízo à população e, principalmente, para essas pessoas que 
mais precisam num momento de vulnerabilidade, que é quando perde 
seus empregos, a gente não poderia aceitar, em hipótese alguma, que 
essas varas fossem extintas. Parabéns, deputada. Muito obrigado pelo 
aparte.

A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM – Então, é 
essa consciência, isso que engrandece os homens, isso que engrandece 
esta Casa, quando se unem em parceria todas as instituições para 
trabalhar para o bem comum. Assim conseguimos que essa decisão 
possa transformar em permanente. Com isso, continuam ganhando o 
município de Timon, município de Pedreiras, município de Açailândia 
e o Maranhão como um todo. Muito obrigada. Esse agradecimento 
é extensivo a todos que se irmanaram nessa grande causa. Com isso 
alcançamos esse grande sucesso. Por fim, eu encerro a minha fala, 
Deputado Ciro, para lhe conceder o espaço, tirando aquele broche que 
eu usei tanto, em tantos anos na minha vida, do MDB Mulher e do MDB 
para dedicar a ele, guardando num livro de ouro, e a todas as mulheres 
corajosas do meu Maranhão, do meu Brasil, que tiveram coragem de 

dizer sim à política, porque lugar de mulher também é na política.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Com a palavra, o Bloco Parlamentar Independente, 
líder Deputado Arnaldo Melo. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo 
Maranhão, líder Deputado Duarte Junior. Declina. Bloco Parlamentar 
Democrático, líder Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – E como líder do 
Bloco Parlamentar Democrático, como eu tenho colocado aqui a todos, 
o tempo desse bloco todo é direcionado ao Deputado Wellington do 
Curso. Como sempre, ele já é dono do tempo de 28 minutos. Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham pela TV Assembleia, o nosso 
mais cordial bom dia! Mais um dia na Assembleia Legislativa sem 
resposta por parte do governo do Estado. E aí eu pergunto: cadê aqueles 
que se arvoraram em defesa do governo do Estado, em defesa do 
Secretário Felipe Camarão, em defesa do Sinproesemma? Cadê o 
Deputado Rafael Leitoa? Cadê o Deputado Adelmo Soares? Só restou o 
Deputado Zé Inácio defender o Sinproesemma e defender o Secretário 
de Educação. Deputado Zé Inácio, até hoje não mandaram nenhuma 
documentação, até hoje estou aguardando o Secretário Felipe Camarão 
e o governo do Estado. As graves denúncias que fizemos nesta Casa da 
máfia dos supersalários da direção do Sinproesemma, e até agora nada. 
Tentaram nos calar, tentaram barrar a nossa voz de todas as formas. Só 
que hoje eu tomo as devidas providências. A partir de hoje, vou acionar 
na justiça o Presidente do Sinproesemma, porque ele disse que eu 
fraudei documento. Ele vai ter que provar qual foi o documento que eu 
fraudei. Ele vai ter que provar. E, além disso, também estamos 
acionando o Governo do Estado por ter alterado o Portal da 
Transparência. Estamos acionando também o Ministério Público 
Estadual, o Ministério Público Federal, a CGU, o TCU e também a 
Polícia Federal para que possa investigar. O Governador Flávio Dino 
está saindo essa semana e não tem explicação. Cadê os respiradores? 
Cadê o dinheiro dos respiradores? O Governo aumentou os impostos 
três vezes, não reduz o ICMS, não abaixa o preço dos combustíveis, 
aumentou a extrema pobreza no estado do Maranhão. O Governador 
Flávio Dino está deixando o Maranhão pior do que ele encontrou, um 
desastre. O Governador Flávio Dino, um desastre, destruiu o estado do 
Maranhão. E, mais uma vez, estamos solicitando, hoje, já pela sexta vez 
cadê a explicação dos supersalários na educação? Um silêncio sepulcral, 
um silêncio ensurdecedor por parte do Governo do Estado. A tática no 
início era querer me atacar. A tática no início foi tentar desqualificar 
quem está fazendo a denúncia, quem está fiscalizando. Vinte dias depois 
e nada. Aí estão achando que eu fiz a denúncia há mais ou menos 20 
dias, cobrei na penúltima semana, cobrei na última semana, aí eu vou 
esquecer? Vou martelar esse assunto todo dia aqui. Com um detalhe, 
com alguns ingredientes: hoje , eu estou indo à Polícia Federal e ao 
Ministério Público Federal para fazer essa grave denúncia. Estamos 
apresentando um requerimento também solicitando ao Secretário Felipe 
Camarão que venha à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
para que ele seja convocado a explicar por que desses altos salários, 
supersalários pagos à diretoria do Sinproesemma e porque não é pago a 
todos os professores. Para que o Secretário Felipe Camarão venha 
explicar por que não concedeu o reajuste de 33,24%, que o Secretário 
Felipe Camarão venha explicar a falta de transparência dos recursos do 
Fundeb. Para que ele venha explicar por que os professores que estão na 
diretoria do Sinproesemma não estão no sistema, não estão no Siope, 
não têm dados, não têm informações. Hoje, pela sexta vez, cadê as 
informações dos supersalários dos professores do Sinproesemma? 
Muitos se levantaram, muitos tentaram defender. E esses muitos que 
tentaram defender já se calaram por quê? Tem alguém aí? Tem alguém 
aí para defender o reajuste de 33,24%, para todos os professores do 
Maranhão. Vamos defender sim, o salário de 15 mil que está sendo pago 
à diretoria do Sinproesemma. E não sou eu que estou dizendo, é o Portal 
da Transparência, desmintam o Portal da Transparência. Estou 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                   QUARTA-FEIRA, 30 DE MARÇO DE 2022 21
aguardando, senhoras e senhores, destaco da manhã de hoje também a 
luta em defesa dos policiais militares e civis do Estado do Maranhão. O 
único Deputado que nos últimos 8 anos tem defendido a Polícia Militar 
e Polícia Civil do Estado do Maranhão, de forma séria, de forma 
responsável. Já destaquei que embaixo da minha farda, embaixo do meu 
terno, tem uma farda e embaixo de meu sapato tem um coturno, e eu 
defendo policiais militares e policiais civis no Estado do Maranhão. 
Estou apresentando hoje mais uma indicação solicitando ao governo do 
Estado redução da carga horária para 40h dos policiais militares e civis 
do Maranhão; auxílio-alimentação para os policiais civis e militares do 
Maranhão. Tem para o Detran, tem para outros órgãos, outras secretarias. 
Estamos solicitando para Polícia Militar e Polícia Civil. Revisão dos 
salários defasados desde 2015 para os policiais militares e civis do 
Estado Maranhão. Revisão do regulamento, revisão para alguns 
conhecido como Código de Ética. Revisão do regulamento disciplinar 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Deputado Wellington do 
Curso, defensor da Polícia Militar e defensor da Polícia Civil, na 
Assembleia Legislativa tem um deputado que representa os policias 
militares e os policiais civis na luta em defesa da Polícia Militar do 
Estado do Maranhão e ao defender a Polícia Militar nós estamos 
também solicitando o aumento do efetivo, é mais tempo do Policial 
Militar em casa com a esposa, com os filhos, com a mãe, com o pai, com 
a família, é um tempo maior de descanso e ao defender a nomeação de 
mais aprovados nós defendemos um tempo maior de descanso para os 
policiais militares que vivem uma situação de stress, uma situação 
totalmente de vulnerabilidade devido o cansaço, uma rotina desgastante 
e defendemos aqui a nomeação dos aprovados na Polícia Militar, na 
Polícia Civil dos 1.400 aprovados na Polícia Militar, dos aprovados na 
Polícia Civil, de todos os sub judice que aguardam na Justiça, que 
entraram na Justiça para serem nomeados, dos remanescentes, naqueles 
que estudaram, naqueles que fizeram concurso estão aguardando curso 
de formação, aos nossos amigos aprovados no concurso, aqueles 
remanescentes que merecem também o nosso respeito, a nossa luta, 
todos os remanescentes a nossa luta e respeito e também a realização de 
um novo concurso público. Nós detectamos que existem 4 mil vagas na 
Polícia Militar, nós detectamos que tem dois mil policiais que irão se 
aposentar nos próximos anos e com isso nós teremos uma carência de 6 
mil vagas na Polícia Militar. Então, estamos solicitando ao governo do 
Estado a nomeação de todos os aprovados, todos os sub judice 
remanescentes e realização de um novo concurso público, com, pelo 
menos, duas mil vagas. A nossa luta em defesa dos aprovados em 
concurso público da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Senhor 
Presidente, quero fazer também uma referência a nossa luta pelos 
professores do estado do Maranhão. Hoje, manifestação, na cidade de 
Araioses, aos nossos amigos professores, servidores públicos municipais 
na cidade de Araioses, contem com o nosso respeito, contem com o 
nosso apoio, contem com a nossa luta. Assim também, os professores da 
cidade de Açailândia, da cidade de Itinga, da cidade de Monção, da 
cidade de Buriti, da cidade de Afonso Cunha, da cidade de Magalhães 
de Almeida. Estamos concluindo representação contra o governo do 
Estado e também alguns municípios que não cumprem a lei do piso e 
não têm transparência na aplicação dos recursos do Fundeb. Senhor 
Presidente, por último, trago um assunto que veio à tona nas últimas 72 
horas no estado do Maranhão. Um assunto que trata da falta de respeito, 
da falta de atenção com o próximo e, principalmente, com o sonho do 
próximo. Ninguém tem o direito de abortar os sonhos de ninguém. 
Ninguém tem o direito de atrapalhar o sonho de ninguém. Ninguém tem 
o direito de prejudicar o sonho de ninguém. Senhoras e senhores, neste 
momento, eu trago à tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão uma situação que aconteceu com pais e mães do estado do 
Maranhão, na cidade de São Luís. E é de colocar a mão na cabeça, de 
desespero, de não ter a quem recorrer, de suplicar por ajuda e não ter a 
quem socorrer, não ter a quem recorrer, não ter quem possa ajudar. 
Ontem, eu estive reunido com pais e mães de crianças, de adolescentes, 
que fizeram as suas economias para realizar uma confraternização, para 
alegrar os corações dos familiares e amigos, para festejar a comemoração 
de aniversário de um ano, de dois anos, de 15 anos, e o pior de tudo com 

as suas economias. Não é a população rica do estado do Maranhão, é 
uma população simples, uma população trabalhadora, homens e 
mulheres guerreiros, honestos, trabalhadores que fizeram as suas 
economias e pegaram essas economias e disseram: eu vou fazer uma 
festa de confraternização, uma festa de aniversário, para festejar o 
aniversário do bem mais precioso que ele tem, o filho e a filha. E aí, 
senhoras e senhores, depositaram essa confiança, depositaram esse 
dinheiro na mão de outra pessoa que começa a captar esse dinheiro de 
várias pessoas e some com o dinheiro de todas essas pessoas. Sumiu 
com o dinheiro, sumiu com o sonho. Desapareceu com o sonho dessas 
pessoas. Destruiu sonhos de homens e mulheres, de pais e mães que 
depositaram sua confiança numa empresa, uma casa de eventos para 
fazer o evento de seus filhos. E o que sobrou: a decepção, o desânimo, 
o desrespeito e, principalmente, a cara de pau de sumir dos seus 
compromissos. Senhoras e senhores, pais e mães contrataram uma 
empresa chamada de Lycia Festas para realizar a festa de aniversário de 
seus filhos. E essa empresa começou a marcar eventos no mesmo dia, 
mostrando a incompetência e talvez o golpe que seria aplicado no 
futuro. E no último final de semana, desde quinta-feira, começaram não 
a desmarcar, mas a encontrar decepção ao bater à porta do evento com 
os familiares, com os amigos e a porta do evento fechado, da recepção 
fechada sem nenhuma satisfação. E o pior de tudo é que durante o dia. 
No dia anterior e no dia, solicitando a complementação do pagamento, 
balões, falando normalmente. E a família chega no local do evento e o 
local está fechado sem dar satisfação nenhuma para quem contratou. 
Isso foi na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Começou a 
confusão, o desespero. Vieram até ao gabinete. Fizemos uma reunião 
ontem e estamos aqui em defesa desses pais e mães que foram lesados, 
que foram prejudicados, que foram enganados. Estamos solicitando 
uma audiência pela Assembleia para tratar desse assunto igual como 
fizemos com os consumidores maranhenses que foram prejudicados 
pela Cyrela e acionamos o Ministério Público, Promotoria do 
Consumidor e tivemos inclusive uma CPI na Assembleia Legislativa. E 
ontem eu prestei a minha solidariedade, o meu apoio. E vocês não estão 
sozinhos. Estamos levando ao conhecimento da Assembleia legislativa 
do Estado do Maranhão. Estaremos acionando, a partir de hoje, também, 
o Ministério Público, a Promotoria do Consumidor para que seja feita a 
responsabilização civil. Acionamos o Ministério Público por meio da 
Promotoria Defesa do Consumidor a fim de que seja instaurada uma 
ação civil pública com pedido de indenização por danos materiais e 
morais coletivos. Então estamos juntos nessa luta. Vocês não estão 
sozinhos. Hoje a minha assessoria já está entrando em contato com a 
assessoria jurídica, os advogados da empresa para que a gente possa 
tentar fazer uma composição. Marcarei uma reunião logo em seguida 
com vocês. Se hoje ainda conseguir essa audiência com a Dra. Lítia 
Cavalcante, promotora do consumidor, já vou comunicar a vocês. Pais 
e mães que foram prejudicados, que foram lesados, contem com nosso 
apoio incondicional. Estamos à disposição de vocês. Vou repetir: 
ninguém tem o direito de abortar o sonho de ninguém. E esse sonho de 
vocês vai ser realizado pode ter certeza disso. Vamos buscar reparação 
na Justiça, vamos buscar reparação para que vocês tenham o direito de 
vocês assegurado. Muito obrigado pela confiança, estamos juntos nessa 
luta, que Deus abençoe a todos! Senhoras e senhores, para finalizar, 
quero somente destacar a luta do trabalhador maranhense que utiliza o 
transporte público. Hoje, por exemplo, as salas de aula do Curso 
Wellington não tiveram aula, tiveram que ser canceladas, cancelaram 
aulas em faculdades, cursos, por conta da greve que hoje completa mais 
de 40 dias. Um prejuízo para economia, prejuízos para lojistas, para 
comerciantes, prejuízo para empresários, uma baita de uma dor de 
cabeça para usuários de transporte público, mais de 700 mil maranhenses 
que utilizam o transporte público. A nossa luta em defesa do transporte 
público de qualidade, do usuário de transporte público. Já estamos 
provocando uma audiência, a Assembleia Legislativa precisa se 
envolver e hoje estamos solicitando uma audiência pública pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, com a Prefeitura, com 
a Câmara Municipal, com o sistema de transporte. Solicitar à Assembleia 
Legislativa que possa ter um representante também dando apoio, 
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atenção à CPI que foi instaurada na Câmara Municipal de São Luís. Do 
jeito que está não tem mais como continuar, já tinha feito o meu 
posicionamento, já fomos ao Ministério Público fazer a denúncia cobrar 
o Ministério Público a fiscalização e atuação, mas a partir de agora 
vamos ter uma atuação mais firme, mais presente para ajudar na solução 
desse problema do transporte público em São Luís e da greve. Usuários 
de transporte público, contem com o deputado Wellington, contem com 
o professor e deputado Wellington nessa luta, estamos juntos nessa luta, 
e já estou provocando hoje a Prefeitura de São Luís para que possa 
solucionar o problema, a nossa luta em defesa da população e dos 
servidores, usuários do transporte público do Estado do Maranhão, 
principalmente de São Luís e da Região Metropolitana. E lembrando 
que a responsabilidade é da Prefeitura e do Governo do Estado, não 
adianta só vir aqui tacar pedra na Prefeitura. Prefeitura de São Luís e 
Governo do Estado o transporte semiurbano da Região Metropolitana 
de São Luís. Então estamos acionando hoje a Prefeitura de São Luís e o 
Governo do Estado e precisamos solucionar urgentemente esse 
problema e tem que ser construído com várias mãos, com a Assembleia, 
a com a Prefeitura, Governo do Estado, Câmara Municipal, Ministério 
Público, Sistema de Transporte construído com várias mãos para que 
nós possamos solucionar o problema de transporte público do Estado do 
Maranhão, era o que tinha para o momento, senhor presidente, que 
Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Com a palavra, o Deputado Ciro Neto na escala 
reserva do Partido Progressista, que tem até cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
– Bom dia, colegas internautas, Senhor Presidente, pessoas que nos 
assistem pela TV Assembleia. Eu peço que rodem um vídeo que motiva 
a minha vinda hoje aqui, porque marca a real situação do município, 
a infraestrutura totalmente comprometida, o atual prefeito abandonou 
a cidade, as pessoas de Presidente Dutra vivem caindo de buraco em 
buraco. O Ex-prefeito Juran, na sua gestão, fez mais de 200 quilômetros 
de asfalto, entre implantação e recapeamento na cidade. Só no último 
ano da gestão, foram feitos mais de 20 quilômetros de asfalto e foram 
deixados 10 para que o atual gestor fizesse, mas, infelizmente, esta é 
a cena das ruas de Presidente Dutra, cena lamentável, vídeo que vem 
sendo propagado pelas redes sociais. No dia de ontem, na reunião da 
Câmara de Vereadores de Presidente Dutra, todos os vereadores da 
oposição e a grande maioria dos vereadores da situação foram unânimes 
em dizer que Presidente Dutra está abandonada. Nós tivemos a fala de 
um vereador ontem, lá na sessão da câmara, o Vereador Tom Santos, 
reclamando não só da falta da manutenção das ruas em Presidente 
Dutra, da falta de aplicação de asfalto, mas também dos poucos locais 
que ainda é colocada piçarra, uma piçarra de péssima qualidade. 
Inclusive fez comparação com o nosso colega Fernando Pessoa que 
tem feito belíssimo trabalho na cidade de Tuntum que, mesmo com o 
inverno, está lá fazendo recuperação e implantação de várias ruas, o 
que não acontece na cidade de Presidente Dutra. Então, nós rogamos 
ao atual gestor que deixe o orgulho de lado e vá trabalhar pela cidade. 
O povo lhe confiou aquele mandato, pois trabalhe. O Ex-prefeito Juran 
saiu e deixou um recurso de mais de R$ 10 milhões frutos de uma 
parceria nossa, junto com o Senador Weverton, para recapeamento e 
implantação de asfalto naquela cidade, e ele simplesmente não executa 
porque não é uma obra dele, é uma obra que foi de recursos capitaneados 
por mim, o Senador Weverton e o Ex-prefeito Juran. Eu sou opositor 
dele, na cidade, mas só opositor à gestão e não ao povo de Presidente 
Dutra, por isso eu já destinei e peço aqui ao Governador Flávio Dino 
que, nesta semana que vai deixar o governo e vai estar em Presidente 
Dutra, que pague as minhas emendas destinadas ao povo de Presidente 
Dutra. Nós estamos aqui, uma emenda de R$ 500 mil destinada para 
a recuperação de estradas vicinais que o governo do Estado ainda 
não pagou. Governador, pague a emenda. A população da zona rural 
de Presidente Dutra necessita desse recurso para recuperar as estradas 
vicinais. Eu tenho aqui outra emenda destinada para Presidente Dutra 
no valor de R$ 1 milhão para recapeamento asfáltico dos bairros a fim 
de evitar que crianças como essas estejam no meio da rua banhando em 

poças de água. Governador, o senhor vai estar lá essa semana, anuncie 
aí o pagamento dessa emenda que o povo de Presidente Dutra precisa. 
Eu tenho aqui outra emenda de um milhão reais para recapeamento 
asfáltico para as ruas de Presidente Dutra. Governador, vá lá. V. Ex.ª vai 
estar. Anuncie essa daqui também o pagamento. O povo de Presidente 
Dutra precisa desse asfalto. E também temos mais uma outra emenda 
destinada esse ano de 660 mil reais para a pavimentação com bloquetes. 
Então, Governador, V. Ex.ª vai estar lá essa semana na cidade de 
Presidente Dutra se despedindo. V. Ex.ª está saindo do seu mandato. 
Dê esse presente à cidade de Presidente Dutra e pague as emendas do 
Deputado Ciro Neto para a cidade de Presidente Dutra, para que nós não 
venhamos ver cenas como essas de crianças no meio da rua banhando 
em poças de lama. Já que o prefeito da cidade não faz, pague as minhas 
emendas e faça obra na cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Pelo partido Solidariedade, Deputado Rildo 
Amaral, por até cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) – Bom dia a todos! Cumprimentos os colegas deputados que 
ainda se encontram na sessão. Cumprimento os funcionários desta 
Casa. Cumprimento o povo do Maranhão em nome das pessoas da 
minha cidade de Imperatriz, que ontem foi fortemente atingida por uma 
chuva torrencial que deixou várias pessoas ali com as casas alagadas. 
E aqui estimo toda a minha consideração cuidado e zelo por esse povo. 
Senhor Presidente, venho aqui parabenizar o CNJ, o Conselho Nacional 
de Justiça, pelo dia de ontem ter realizado uma audiência pública, uma 
audiência de conciliação entre o Tribunal de Justiça do Maranhão e 
o Tribunal de Contas do Estado, onde naquela audiência Pública, um 
ambiente neutro, um ambiente em que pudesse procurar soluções para o 
abandono do fórum de Imperatriz. O fórum de Imperatriz que, inclusive, 
já foi e é alvo constante de matérias da grande mídia nacional. Uma 
grande obra que estava abandonada pelo seu custo, estava abandonada 
por questões financeiras. E ontem, numa reunião, numa decisão que 
favorece o povo de Imperatriz, que favorece o judiciário do Maranhão, 
que favorece toda a Região Tocantina, foi deliberado um acordo onde o 
Tribunal de Justiça vai prosseguir com a obra até a sua conclusão, agora 
muito mais fiscalizada, muito mais próximo da população. Com certeza, 
a própria mídia, que fez várias denúncias a respeito disso, também vai 
ficar fiscalizando a conclusão da obra, vai estar fiscalizando os gastos 
dessa obra. E quem ganha com isso é o público de Imperatriz, Senhor 
Presidente. Quando a obra foi levada lá para o bairro que está sendo 
feita, ali na Grande Vila Nova, na verdade, no Bairro Sanharó, quando 
foi levado para lá, na Vila Fiquene, foi justamente para levar uma 
grande obra urbana, um grande empreendimento para um bairro mais 
periférico da cidade. Mas como não teve a sua conclusão, como não 
teve o término da obra, acabou ficando uma obra gigantesca ali naquele 
bairro popular, gigantesca e abandonada. E agora, com a liberação, 
vai prosseguir a conclusão. E quem ganha é o povo, quem ganha é o 
judiciário, quem ganha é a cidade de Imperatriz. Eu venho aqui externar 
a minha alegria, comunicar o feito. E logo, logo, nós estaremos com 
vários pais de família empregados nessa obra, que pode ser a solução 
definitiva para retirar do fórum no centro da cidade todo o aparato 
judicial dali, já que se tornou pequeno para o tamanho da comarca. E, 
com certeza, logo, logo, estaremos finalizando. Viva a justiça, viva a 
conclusão de uma grande obra.

V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO - Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Vigésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia vinte e oito de março de dois mil e vinte e 
dois.

Presidente Senhor Deputado Othelino Neto. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo 
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Rios.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Ama-
ral.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Antônio Pereira, Ariston, Ar-
naldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá, 
Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Márcio Honaiser, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo 
Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo 
Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell 
Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Andreia Martins Rezende, César Pires, Ciro Neto, Da-
niella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Hélio Soares, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante e Professor 
Marco Aurélio. 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 concedeu a palavra 
aos Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Márcio Honaiser, 
Doutor Yglésio e Wellington do Curso inscritos no Pequeno Expedien-
te. Não havendo mais oradores inscritos neste turno dos trabalhos, o 
Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando que o Projeto 
de Lei Complementar nº 015/2021, de autoria do Poder Judiciário, o 
qual dependia de parecer das comissões técnicas, ficou transferido por 
acordo de lideranças. Em seguida, submeteu à deliberação do Plená-
rio, que aprovou: Requerimento nº 027/2022, de autoria do Deputado 
Neto Evangelista, solicitando que seja discutido  e votado, em regime 
de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a 
presente sessão, o Projeto de Lei nº 071/2022, de autoria da Defensoria 
Pública; Requerimento nº 028/2022, de autoria do Deputado Ricardo 
Rios, no mesmo sentido, para discussão e votação em regime de urgên-
cia do Projeto de Lei Complementar nº 003 /2022, de autoria do Poder 
Executivo; Requerimentos nºs: 037, 044 e 055/2022, todos de autoria 
do Deputado Duarte Júnior, solicitando que sejam discutidos e votados 
em regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se 
logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 545/2021, de autoria 
do Poder Executivo e os Projeto de Lei nºs: 394/2021; 120, 121, 122 
e 123/2022, todos de sua autoria; Requerimento nº 057/2022, de au-
toria do Deputado Zé Inácio Lula, no mesmo sentido, para discussão 
e votação, em regime de urgência, do Projeto de Lei nº 066/2021, de  
autoria do Deputado Adelmo Soares; Requerimento nº 058 e 059/2022, 
de autoria do Deputado Arnaldo Melo, solicitando que sejam subme-
tidos ao regime de tramitação de urgência os Projetos de Lei nos: 355 
e 075/2020, ambos de sua autoria; Requerimento nº 66/2022, de auto-
ria do Deputado Adriano, solicitando que seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência o Projeto de Lei nº 362/2017,  de sua autoria; 
Requerimento nº 068/2022, de autoria do Deputado Antônio Pereira, 
no mesmo sentido, para discussão e votação em regime de urgência o 
Projeto de Lei Complementar nº 004/2022, de autoria do Poder Judiciá-
rio; Requerimento nº 070/2022, de autoria do Deputado Rafael Leitoa, 
também para que sejam discutidos e votados em regime de urgência, em 
uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, 
os Projetos de Lei nos 072 e 115/2022, ambos de autoria do Poder Exe-
cutivo; Requerimento nº 071/2022, de autoria do Deputado Neto Evan-
gelista, no mesmo sentido, para que seja discutido e votado em regime 
de urgência os Projetos de Lei nos 148 e 149/2022, ambos de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado. Os Projetos de Lei aos quais se referem 
os Requerimentos ora aprovados, foram incluídos na ordem do Dia da 
Próxima Sessão Ordinária. O Requerimento nº 042/2022, de autoria do 
Deputado Edson Araújo, foi transferido devido à ausência do autor. Os 
Requerimentos nos: 016, 045, 46, 054, 063, 064 e 065/2022, todos de 
autoria do Deputado Wellington do Curso, foram transferidos, a pedido 
do autor.  No primeiro horário do Grande Expediente, não houve orador 
inscrito, assim como não houve manifestação dos Deputados no tempo 
dos Partidos e Blocos Parlamentares nem no Expediente Final. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-

sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 28 de março de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Ricardo Rios
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Rildo Amaral
Segundo Secretário, em exercício.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 028 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei Ordinária nº 360/2021, de autoria do Senhor Deputa-
do César Pires, que Dispõe sobre a capacitação escolar de crianças e 
adolescentes para identificação e prevenção de situações de violência 
intrafamiliar e abuso sexual e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 663/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva, bem como parecer 
de mérito favorável da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, 
Ciência e Tecnologia ( Parecer  nº 008 /2021).

Concluída a votação, com a emenda  substitutiva, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária  nº 360/2021) a Redação Final, na forma do anexo a este Pa-
recer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 360/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 29 de março de 2022.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Antonio Pereira                                    _____________
Deputado Marcio Honaiser                                   _____________
Deputado Zé Inácio                                               _____________
_______________________                                _________________________
_______________________                                _________________________

PROJETO DE LEI Nº 360/2021

Estabelece as diretrizes para a capa-
citação escolar de crianças e adolescentes 
para identificação e prevenção de situa-
ções de violência intrafamiliar e abuso 
sexual e dá outras providências.

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a capacitação escolar 
de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situações 
de violência intrafamiliar e abuso sexual.
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Art. 2º As diretrizes de que trata esta Lei tem por objetivo levar 

conhecimento sobre situações de violência intrafamiliar e abuso sexual 
às crianças e adolescentes do ensino fundamental e do ensino médio das 
escolas da rede estadual.

Art. 3º A capacitação escolar de que trata esta Lei deverá ser 
ministrada através de palestras com conteúdo que estimule a conscien-
tização, a identificação e a prevenção de situações que caracterizem vio-
lência intrafamiliar e abuso sexual, utilizando linguagem apropriada e 
adequada para cada idade escolar. 

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 048 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o Pro-

jeto de Lei nº 115/2022, de autoria do Poder Executivo, que Autoriza 
o Poder Executivo a consignar no Orçamento Geral do Estado recursos 
para as Academias de Letras situadas no Estado do Maranhão e para a 
Academia Maranhense de Ciências, que Dispõe sobre a capacitação es-
colar de crianças e adolescentes para identificação e prevenção de situa-
ções de violência intrafamiliar e abuso sexual e dá outras providências.

Concluída a votação, com a emenda modificativa, vem agora a 
esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o presente Projeto 
de Lei Ordinária, a fim de que, segundo a técnica legislativa, seja dada à 
matéria a forma adequada, elaboração do parecer, propondo a sua reda-
ção final, nos termos do art. 210, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Assim sendo, opinamos por se dar à proposição (Projeto de Lei 

Ordinária  nº 115/2022) a Redação Final, na forma do anexo a este 
Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 115/2022, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM” 

em 29 de março de 2022.                                                              
                                                                      
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Antonio Pereira

Vota a favor                                                           Vota contra
Deputado Zé Inácio                                              _____________
Deputado Wendell Lages                                      _____________
Deputado Marcio Honaiser                                   _____________

PROJETO DE LEI Nº 115/2022

Autoriza o Poder Executivo a 
consignar no Orçamento Geral do Es-
tado recursos para as Academias de Le-
tras situadas no Estado do Maranhão 
e para as Academias Maranhense de 
Ciências e Maranhense de Medicina e 
ao Instituto Histórico e Geográfico do 
Maranhão.

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a consignar, anual-
mente, no Orçamento Geral do Estado, a título de subvenção social, 
recursos às Academias de Letras situadas no Estado do Maranhão e 
às Academias Maranhense de Ciências e Maranhense de Medicina 
e ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão.

Parágrafo único. A liberação dos recursos de que trata este arti-

go será feita, para cada Academia, em parcelas mensais e sucessivas no 
valor entre R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e R$ 4.000,00 (quatro 
mil reais), conforme ato regulamentar.

Art. 2º Somente poderão receber as subvenções sociais de que 
trata esta Lei as Academias que comprovarem:

I - existência jurídica há mais de dois anos;
II - funcionamento regular e contínuo em, pelo menos, dois anos 

anteriores ao da percepção da subvenção, mediante documentos que 
atestem reuniões públicas periódicas, sessões de estudos, palestras, se-
minários, promoção de concursos, edição de livros e atos similares;

III - possuir diretoria, conselho fiscal e divulgação de prestação 
de contas via internet.

Parágrafo único. Os recursos recebidos pelas Academias de 
Letras e pelas Academias Maranhense de Ciências e Maranhense 
de Medicina e ao Instituto Histórico e Geográfico do Maranhão de-
vem ser utilizados exclusivamente para cumprimento de suas mis-
sões institucionais.

Art. 3º O não atendimento de quaisquer dos requisitos previstos 
no art. 2º desta Lei ensejará a perda do direito de recebimento da sub-
venção.

Art. 4º Em caso de fraude para recebimento dos recursos ou des-
vio de finalidade na utilização dos valores, a importância recebida deve 
ressarcida ao erário, com a devida atualização monetária, sem prejuízo 
da responsabilidade penal.

Art. 5º Caberá à Secretaria de Estado da Cultura - SECMA a 
concessão de subvenção às academias de letras e ao Instituto Histó-
rico e Geográfico do Maranhão, à Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia e Inovação - SECTI a concessão da subvenção à Acade-
mia Maranhense de Ciências e à Secretaria de Estado da Saúde a 
subvenção da Academia Maranhense de Medicina.

Art. 6º Para pleitear o recebimento da subvenção, a instituição 
deverá apresentar requerimento ao órgão competente no início do exer-
cício, devendo comprovar o desenvolvimento das atividades nos dois 
anos anteriores ao do pedido, sem prejuízo dos demais requisitos a que 
se refere o art. 2º desta Lei.

Parágrafo único. No exercício relativo à publicação desta Lei, o 
requerimento de que trata o caput poderá ser apresentado no prazo de 
30 (trinta) dias, a contar da citada publicação.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
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CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 16/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): M.F. MOREIRA (SETE OFFICE EIRELI). OB-
JETO:  O presente contrato tem por objeto o Registro de preços para 
aquisição de material gráfico (capa de processo, cartão, cartaz, cartilha, 
crachá, folder, impressos, livros, blocos, envelope, filipeta, informati-
vo, pasta e panfleto), em conformidade com as especificações técnicas 
e quantitativos do Termo de Referência. VALOR DO CONTRATO: 
R$ 1.801.348,54 (um milhão, oitocentos e um mil, trezentos e quaren-
ta e oito reais e cinquenta e quatro centavos). DOTAÇÃO ORÇA-
MENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. 
Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 
031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natu-
reza Despesa: 33.90.30.41–Material gráfico. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Re-

cursos Ordinários - Tesouro. Informações Complementares: Adesão 
às Atas de Registro de Preços nº 093/2021 e 110/2021-SEGEP, oriun-
das dos Pregões Eletrônicos nº 024/2021 e 025/2021 – SARP/MA. 
DO EMPENHO: Em 23.03.2022 foi emitida a Nota de Empenho nº 
2022NE000632, no valor de R$ 1.801.348,54 (um milhão, oitocentos e 
um mil, trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos) 
a conta da Dotação Orçamentária especificada no caput desta cláusula, 
para fazer face as despesas inerentes a este contrato durante o corren-
te exercício. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O prazo 
de vigência do Contrato terá início a partir da sua assinatura e findará 
em 31 de dezembro de 2022, tendo em vista o princípio da anualidade 
do orçamento previsto no art. 57, caput da Lei Federal nº 8.666/1993. 
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 e Processo Administrati-
vo nº 3354/2021-AL.  DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO: 
25/03/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino Nova Alves Neto– 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Marília 
Falcão Moreira representante legal da empresa M.F. MOREIRA (SETE 
OFFICE EIRELI., CNPJ nº 26.477.376/0001-85. São Luís – MA, 29 de 
março de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


