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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 31/03/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 150/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DO 
SISTEMA DE INCLUSÃO ESCOLAR “ABA” PARA CRIANÇAS E 
JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) NAS ESCOLAS DA 
REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO.

PROJETO DE LEI Nº 151/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO 
E RESERVA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE 
EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 152/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO 
DE GRATUIDADE DE ENTRADA NOS ESTÁDIOS, GINÁSIOS 
ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E SEU ACOM-
PANHANTE.

PROJETO DE LEI Nº 153/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE OBRIGA AS INSTITUIÇÕES PÚ-
BLICAS E PRIVADAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS EM LOCAIS 
DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA ÀS PESSOAS COM 
SÍNDROME DE DOWN.

PROJETO DE LEI Nº 154/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES 
PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENSO DE PESSOAS 
COM T21 - SÍNDROME DE DOWN - E DE SEUS FAMILIARES, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 155/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE O VALE T21 – 
SÍNDROME DE DOWN, COMO TRANSFERÊNCIA DE RENDA 
PARA FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS COM ESTA TRISSO-
MIA DO CROMOSSOMO 21, EM SITUAÇÃO DE VULNERABILI-
DADE SOCIAL.

PROJETO DE LEI Nº 156/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS POLÍTICAS 
DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E ATENDIMENTO MULTIPROFIS-
SIONAL PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 157/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILI-
DADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX-
CEPCIONAIS – APAE, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PORTO                                                                                    
FRANCO/MA.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 005/2022, DE 

AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, ESTABELECE 
DIRETRIZES PARA QUE OS CARTÓRIOS SEDIADOS NO ESTA-
DO DO MARANHÃO, INCLUAM NAS ESCRITURAS PÚBLICAS 
O NOME E A INSCRIÇÃO NO CONSELHO REGIONAL DE COR-
RETORES DE IMÓVEIS – CRECI DA PESSOA FÍSICA OU JURÍ-
DICA RESPONSÁVEL PELA INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIO 
IMOBILIÁRIO.

ORDINÁRIA - 3ª 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 - 4ª E ÚLTIMA 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.

Diretoria Geral de Mesa, 31 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 trinta e um de março de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Hélio 
Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará 
Figueiredo, Pastor Cavalcante,  Professor Marco Aurélio, Professora 
Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius 
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Ro-
lim. 

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ciro Neto, Da-
niella, Detinha, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, 
Edson Araújo, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Othelino Neto, Paulo 
Neto e Rildo Amaral.

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - 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 do texto bíblico e da Ata da sessão 
anterior.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
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O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 

DEPUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 151 /2022

Dispõe sobre a inclusão e reserva 
de vagas na rede pública e privada de edu-
cação para crianças e jovens com síndro-
me de Down, e dá outras providências. 

Art. 1º As instituições públicas e privadas de ensino ficam obri-
gadas a incluírem em seu ensino regular crianças e/ou jovens com sín-
drome de Down, no âmbito do Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Para os efeitos do caput deste artigo, os estabe-
lecimentos de ensino deverão reservar o mínimo de 2 vagas por turma. 

Art. 2º O Canal de Relacionamento da Secretaria de Estado da 
Educação poderá ser utilizado para reclamações de pais, familiares 
e responsáveis, na recusa de matrícula para alunos com síndrome de 
Down pela Rede pública e privada de educação. 

Art. 3º O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei em 
todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

JUSTIFICATIVA

Trata-se de proposição objetivando assegurar direitos às pessoas 
com síndrome de Down no âmbito do Estado do Maranhão.

A Lei 7.853, de 24 de outubro de 1989, estabelece normas gerais 
para assegurar os direitos das pessoas com deficiências, e sua efetiva in-
tegração social, determinando que cabe ao poder público e seus órgãos 
assegurar a essas pessoas o pleno exercício de seus direitos básicos, 
inclusive o direito à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previ-
dência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, 
decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, 
social e econômico.

 A síndrome de Down é decorrente de uma alteração genética 
ocorrida durante a gestação, caracterizada pela presença de um 
cromossomo 21 a mais. Registre-se que, cerca de 300 mil brasileiros 
nascem com a síndrome de Down, segundo o IBGE. 

A síndrome de Down não é uma doença, e sim uma condição ine-
rente à pessoa, que possui uma série de direitos garantidos por lei. Eles 
incluem direito de acesso à educação e escolas inclusivas.

Ressalta-se que, a Lei nº 13.146/2015, conhecida como Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 
Deficiência), prevê que incube ao poder público assegurar, implemen-
tar, incentivar, acompanhar e avaliar um sistema Educacional Inclusivo 
em todos os níveis e modalidades, além de outras garantias relacionadas 
ao Direito à Educação. Senão vejamos: 

Art. 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, 
implementar, incentivar, acompanhar e avaliar: I - sistema educacional 
inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o aprendiza-
do ao longo de toda a vida; [...] (grifo nosso)

Dessa forma, é válido destacar que a Lei Federal estabelece aces-
so amplo, haja vista ser obrigatória a matrícula, sendo imprescindível o 
direito à inclusão e reserva de vagas na rede pública e privada de educa-
ção para crianças e adolescentes com síndrome de Down. 

Assim, quanto à competência, a presente proposição dispõe, es-
sencialmente, sobre a educação, proteção e integração social das pes-
soas com síndrome de Down, nos termos do art. 24, IX e XIV, da Cons-
tituição Federal: 

Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal le-

gislar concorrentemente sobre: [...]; IX - educação, cultura, ensino, 
desporto, ciência, tecnologia, pesquisa, desenvolvimento e inovação; 
XIV - proteção e integração social das pessoas portadoras de defi-
ciência; [...] (grifo nosso).

Pelo o exposto, vemos que a aprovação da presente propositu-
ra, consolida os direitos previstos em leis às pessoas com síndrome de 
Down.

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 23 de março de 2022. - DUARTE JUNIOR - Deputado 
Estadual

PROJETO DE LEI Nº 158 / 2022

Institui e inclui no calendário de 
Eventos do Estado do Maranhão o “Dia 
Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Epilepsia”.

Art. 1º Fica incluído no Calendário de Eventos do Estado do 
Maranhão o “Dia Estadual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epi-
lepsia”.

Art. 2º O evento que trata o artigo anterior será comemorado 
anualmente, no dia 26 de março.

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

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, 31 / 03 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

JUSTIFICATIVA

A presente proposição pretende promover a conscientização 
da sociedade do Estado do Maranhão quanto à incidência de doenças 
epiléticas, que afetam milhares de pessoas e seus familiares. Busca-se 
diminuir o preconceito e disseminar informações sobre essa doença, 
de modo a promover orientação e apoio aos portadores de epilepsia, 
buscando a promoção da saúde, através da formação de multiplicadores 
da informação.

A epilepsia é uma patologia neurológica com vários tipos de ma-
nifestações, sendo o mais visível pelo leigo à convulsão. A causa pode 
ser congênita ou traumática, o que quer dizer que qualquer pessoa pode 
se tornar epilética ao longo da vida.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia é uma das 
doenças neurológicas sérias mais comuns que afeta cerca de 50 milhões 
de pessoas no mundo todo. As pessoas com epilepsia estão sujeitas a 
todo tipo de preconceito e estigmas devido à falta de conhecimento em 
relação à doença e enfrentam dificuldades na educação, no mercado de 
trabalho, no casamento, entre outros setores da vida pessoal.

Caracterizada pela ocorrência de convulsões, e também por sua 
recorrência, a epilepsia é classificada como um transtorno convulsivo. 
Convulsão é a atividade neuronal anormal, rítmica, síncrona e transitó-
ria no Sistema Nervoso Central (SNC). Os distúrbios convulsivos já fo-
ram classificados em mais de 40 tipos distintos com base em sintomas, 
espécie de crise, idade de surgimento e padrões eletroencefalográficos.

Quase a metade dos portadores de epilepsia não recebem nenhum 
tipo de assistência. Aliado a transtornos intrínsecos da patologia, exis-
te a desinformação dos pacientes, de suas famílias e da população em 
geral o que causa preconceito e estigmatização do portador da doença, 
agregando sofrimento ao paciente.

Ao instituir um dia dedicado para a defesa dos direitos da pessoa 
com epilepsia, se viabiliza a criação de campanhas educativas à po-
pulação, incluindo trabalhos nas escolas, comunidades e associações. 
Assim, promovendo a divulgação da doença se ajuda as pessoas a lidar 
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com os portadores desta enfermidade. E comum ver pessoas fugirem 
dos epilépticos quando estes estão em crise, porque têm medo de con-
trair a doença. A epilepsia é provocada por uma anormalidade do siste-
ma neurológico, mas não é contagiosa.

Torna-se relevante instituir o dia 26 de março como “Dia Esta-
dual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia”, por ser um 
dia de esforço internacional dedicado a conscientizar pessoas sobre a 
epilepsia e combate ao preconceito. Portanto, é de suma importância o 
apoio desta casa para a criação e implementação de políticas públicas 
em defesa dos direitos da pessoa com epilepsia.

Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, 31 / 03 / 2022. - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTA-
DUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012 /2022.

Concede o título de cidadão ma-
ranhense LAHESIO RODRIGUES DO 
BONFIM.

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta:
Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão maranhense LAHE-

SIO RODRIGUES DO BONFIM, natural de Marcos Parentes no 
Piaui.

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

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O senhor Lahesio Rodrigues Bonfim, 43 anos, natural de Marcos 
Parentes Piaui, filho de Leocardio Almeida do Bonfim e de Elsione da 
Silva Rodrigues Bonfim, irmãos de Leano Bonfim e Eliane Bonfim, 
marido de Juliana Lopes de Morais Bonfim, pai do Lucas, Leticia e 
Lavinia. 

Lahesio Bonfim chegou na cidade de São Pedro dos Crentes no 
ano de 2009, veio como medico trabalhar no hospital de nossa cidade, 
o mesmo alavancou a saúde de nossa cidade, fazendo São Pedro dos 
Crentes uma referência na área da saúde, no ano de 2016 foi eleito pre-
feito nas eleições de outubro do corrente ano com 55,37% dos votos, 
durante os anos de 2017 a 2020, Dr. Lahesio Bonfim fez uma gestão 
de chamar a atenção do maranhão e do Brasil, sendo um dos melhores 
gestores do Nordeste,

No ano de 2020, na sua reeleição, Lahesio Bonfim obteve 90,11% 
dos votos nas eleições de novembro do corrente ano, se tornando o pre-
feito mais bem votado no estado do maranhão, assim é Lahesio Bonfim, 
um homem de visão, um sonhador e um grande gestor, parabéns Dr. 
Lahesio Bonfim, São Pedro dos Crentes nesses 27 anos lhe parabeniza 
pelo grande gestor que se tornou, um forte abraço dos Sãopedrocreten-
se, vai em frente sonhador.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 30 de março de 2022. 
- WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 076 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração ao 
TV Mirante, através do Fundador Fernando Sarney, pelos 35 anos 
da TV Mirante, de existência completados no dia 15 de março do cor-

rente ano.
Cumpre mencionar que TV Mirante São Luís é uma emissora de 

televisão brasileira sediada em São Luís, capital do estado do Maranhão 
e é afiliada à TV Globo. O surgimento da emissora foi dado em 1983, 
quando José Sarney, através de uma sociedade entre seus filhos Fernan-
do Sarney, Roseana Sarney e sua nora Teresa Sarney, recebeu a outorga 
do canal 10 de São Luís. 

A TV Mirante foi oficialmente inaugurada na tarde do dia 15 de 
março de 1987, com uma cerimônia realizada em seus estúdios no São 
Francisco e transmitida ao vivo pela emissora. O arcebispo de São Luís, 
Dom Paulo Eduardo Andrade Ponte batizou os estúdios e os equipa-
mentos, importados do Japão, e logo em seguida foi exibido o primeiro 
programa, o telejornal Mirante Notícias, apresentado por Valéria Pedro-
sa e Nilton Serra.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 de março de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 077 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
enviada Mensagem de Aplausos, manifestando extensa admiração a 
Excelentíssima Professora LUCILÉA FERREIRA LOPES GON-
ÇALVES, pela posse como reitora da UEMASUL. 

Parabenizo a Excelentíssima Senhora Professora LUCILÉA 
FERREIRA LOPES GONÇALVES, tomou posse como a primeira 
reitora eleita na Universidade Estadual da Região Tocantina do Mara-
nhão (Uemasul). Porém ganhou notoriedade pela sua trajetória de vida 
que saiu de uma colônia de pescadores no litoral maranhense, nasceu 
na comunidade de pescadores Ilha do Peru, no município de Cururupu. 
A quarta de sete irmãos deixou o vilarejo aos 10 anos de idade para 
estudar na cidade, com o suporte do pai pescador. 

Contudo Luciléa é professora da instituição desde 1990, a univer-
sidade foi fundada em 2016 após ser desmembrada da UEMA (Univer-
sidade Estadual do Maranhão). Ela começou como professora substituta 
de geografia e hoje está no posto máximo de uma universidade pública.

Cumpre mencionar que a coroa a trajetória de uma mulher que se 
dedica há 32 anos ao ensino de geografia nos níveis médio e superior 
demonstrando assim a relevância na educação no Estado do Maranhão. 

E por acreditar que a educação pública de qualidade é fundamen-
tal para assegurar a formação dos menos favorecidos deste país, é dever 
de gestores da universidade pública ter a responsabilidade de formar 
bons professores, para que eles tenham essa compreensão e o entendi-
mento da responsabilidade que é formar uma pessoa.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração a LUCI-
LÉA FERREIRA LOPES GONÇALVES, pela posse como reitora da 
UEMASUL, e o total respeito a professora pela sua trajetória de vida e 
incentivo dentro da Educação no nosso Estado do Maranhão.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 28 de março de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual 

INDICAÇÃO Nº 2065/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encaminha-
dos ofícios aos Excelentíssimos Prefeitos de São Luís, Raposa, Paço 
do Lumiar e São José de Ribamar, Senhor Eduardo Salim Braide, 
Senhor Eudes da Silva Barros, Senhora Maria Paula Azevedo Des-
terro e Senhor Júlio César de Souza Matos, respectivamente, solici-
tando adotar todas as medidas administrativas necessárias a implemen-
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tar isenção de Imposto de Serviços de Qualquer Natureza para empresas 
que prestam serviços públicos de transporte de passageiros na Grande 
Ilha de São Luís. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de março 

de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2066 / 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 PAÇO DO 
LUMIAR, o(a) Senhor(a) MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO, 
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 2067 / 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 PALMEI-
RÂNDIA, o(a) Senhor(a) EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO 
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.

INDICAÇÃO Nº 2068 / 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 PARAIBANO, 
o(a) Senhor(a) VANESSA QUEIROZ FURTADO FERRO, 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 2069 / 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 PARNARAMA, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA, 
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.
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INDICAÇÃO Nº 2070 / 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 PASSAGEM 
FRANCA, o(a) Senhor(a) MARLON SABA DE TORRES, 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 2071 / 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 PASTOS BONS, 
o(a) Senhor(a) ENOQUE FERREIRA MOTA 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 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 2072 / 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 PAULINO 
NEVES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DE OLIVEIRA 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 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 2073 / 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 PAULO 
RAMOS, o(a) Senhor(a) ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA, 
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 2074 / 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 PEDREIRAS, 
o(a) Senhor(a) VANESSA DOS PRAZERES 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 
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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 2075 / 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 PEDRO DO RO-
SÁRIO, o(a) Senhor(a) DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA, 
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 2076 / 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 PENALVA, o(a) 
Senhor(a) RONILDO CAMPOS 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 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 2077 / 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 PERI MIRIM, 
o(a) Senhor(a) HELIEZER DE JESUS SOARES, 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 2078 / 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 PERITORÓ, o(a) 
Senhor(a) JOSUÉ PINHO DA SILVA 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 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.



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                        SEXTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2022 9
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 2079 / 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 PINDARÉ-MI-
RIM, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE COLARES BEZERRA JÚNIOR, 
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 2080 / 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 PINHEIRO, o(a) 
Senhor(a) JOÃO LUCIANO SILVA SOARES, 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 2081 / 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 PIO XII, o(a) 
Senhor(a) AURELIO PEREIRA 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 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 2082 / 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 PIRAPEMAS, 
o(a) Senhor(a) LUÍS FERNANDO ABREU CUTRIM, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2083 / 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 POÇÃO DE 
PEDRAS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS LIMA PINHEIRO, 
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 2084 / 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 PORTO 
FRANCO, o(a) Senhor(a) DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO 
MACEDO, 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 2085 / 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 PORTO RICO 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ALDENE NOGUEIRA PASSINHO, 
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 2086 / 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 PRESIDENTE 
DUTRA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO ALVES 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 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 2087 / 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 PRESIDEN-
TE JUSCELINO, o(a) Senhor(a) PEDRO PAULO CANTANHEIDE 
LEMOS, 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 
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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 2088 / 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 PRESIDEN-
TE MÉDICI, o(a) Senhor(a) JANILSON DOS SANTOS 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 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 2089 / 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 PRESIDENTE 
SARNEY, o(a) Senhor(a) VALÉRIA MOREIRA 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, 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 2090 / 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 PRESIDEN-
TE VARGAS, o(a) Senhor(a) FABIANA RODRIGUES 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 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 2091 / 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 PRIMEIRA 
CRUZ, o(a) Senhor(a) RONILSON ARAUJO 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.
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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 2092 / 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 RAPOSA, 
o(a) Senhor(a) EUDES DA SILVA BARROS, 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 2093 / 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 RIACHÃO, 
o(a) Senhor(a) RUGGERO FELIPE MENEZES 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 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 2094 / 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 RIBAMAR 
FIQUENE, o(a) Senhor(a) COCIFLAN SILVA DO AMARANTE, 
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 2095 / 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 ROSÁRIO, o(a) 
Senhor(a) JOSE NILTON PINHEIRO CALVET 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, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2096 / 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 SAMBAÍBA, 
o(a) Senhor(a) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS, 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 2097 / 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 SANTA FI-
LOMENA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) SALOMÃO BARBOSA 
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 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 2098 / 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 SANTA HELE-
NA, o(a) Senhor(a) ZEZILDO ALMEIDA 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 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 2099 / 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 SANTA INÊS, 
o(a) Senhor(a) LUIS FELIPE OLIVEIRA DE 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 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 2100 / 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 SANTA LUZIA, 
o(a) Senhor(a) FRANCILENE PAIXAO DE 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 
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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 2101 / 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 SANTA LU-
ZIA DO PARUÁ, o(a) Senhor(a) ANTONIO VILSON MARREIROS 
FERRAZ, 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 2102 / 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 SANTA QUITÉ-
RIA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) SAMIA COELHO MOREIRA 
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 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 2103 / 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 SANTA RITA, 
o(a) Senhor(a) HILTON GONCALO DE SOUSA, 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 2104 / 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 SANTANA DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) MARCIO JOSE MELO SANTIAGO, 
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 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 2105 / 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 SANTO 
AMARO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LEANDRO OLIVEIRA 
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 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 2106 / 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 SANTO ANTÔ-
NIO DOS LOPES, o(a) Senhor(a) EMANUEL LIMA 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 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 2107 / 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 SÃO BE-
NEDITO DO RIO PRETO, o(a) Senhor(a) WALLAS 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, 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 2108 / 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 SÃO BENTO, 
o(a) Senhor(a) CARLOS DINO PENHA, 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.
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INDICAÇÃO Nº 2109 / 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 SÃO BERNAR-
DO, o(a) Senhor(a) JOÃO IGOR VIEIRA 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 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 2110 / 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 SÃO DO-
MINGOS DO AZEITÃO, o(a) Senhor(a) LOURIVAL LEANDRO 
DOS SANTOS 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, 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 2111 / 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 SÃO DO-
MINGOS DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) KLEBER ALVES DE 
ANDRADE, 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 2112 / 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 SÃO FÉLIX 
DE BALSAS, o(a) Senhor(a) MARCIO DIAS PONTES, 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 2113 / 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 SÃO 
FRANCISCO DO BREJÃO, o(a) Senhor(a) EDINALVA BRANDÃO 
GONÇALVES, 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 
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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 2114 / 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 SÃO FRANCIS-
CO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ADELBARTO RODRIGUES 
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 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 2115 / 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 SÃO JOÃO 
BATISTA, o(a) Senhor(a) EMERSON LIVIO  SOARES PINTO, 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 2116 / 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 SÃO JOÃO 
DO CARÚ, o(a) Senhor(a) ANTONIO BRUNO CARDOSO 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 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 2117 / 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 SÃO JOÃO DO 
PARAÍSO, o(a) Senhor(a) ROBERTO RÉGIS DE 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 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 2118 / 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 SÃO JOÃO DO 
SOTER, o(a) Senhor(a) JOSERLENE SILVA BEZERRA DE 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 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 2119 / 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 SÃO JOÃO DOS 
PATOS, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE MAGNO PEREIRA GOMES, 
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 2120 / 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 SÃO JOSÉ 
DE RIBAMAR, o(a) Senhor(a) JULIO CESAR DE SOUZA MATOS, 
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 2121 / 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 SÃO JOSÉ DOS 
BASÍLIOS, o(a) Senhor(a) CREGINALDO RODRIGUES DE ASSIS, 
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.
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INDICAÇÃO Nº 2122 / 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 SÃO LUÍS, 
o(a) Senhor(a) EDUARDO SALIM BRAIDE, 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 2123 / 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 SÃO LUÍS 
GONZAGA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FRANCISCO PE-
DREIRA MARTINS 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 orienta-
ções e/ou treinamento para primeiros socorros em caso de engasga-
mento, 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 2124 / 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 SÃO MA-
TEUS DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) IVO REZENDE ARAGÃO, 
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 2125 / 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 SÃO PEDRO 
DA ÁGUA BRANCA, o(a) Senhor(a) MARILIA GONÇALVES 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, 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 2126 / 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 SÃO PE-
DRO DOS CRENTES, o(a) Senhor(a) LAHESIO RODRIGUES DO 
BONFIM, 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 
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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 2127 / 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 SÃO RAIMUN-
DO DAS MANGABEIRAS, o(a) Senhor(a) ACCIOLY CARDOSO 
LIMA E 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 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 2128 / 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 SÃO RAIMUN-
DO DO DOCA BEZERRA, o(a) Senhor(a) SELITON MIRANDA 
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 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 2129 / 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 SÃO ROBERTO, 
o(a) Senhor(a) DANIELLY COELHO TRABULSI NASCIMENTO, 
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 2130 / 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 SÃO VICEN-
TE FERRER, o(a) Senhor(a) ADRIANO MACHADO DE FREITAS, 
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 2131 / 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 SATUBINHA, 
o(a) Senhor(a) ORLANDO PIRES FRANKLIN, 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 2132 / 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 SENADOR 
ALEXANDRE COSTA, o(a) Senhor(a) ORLANDO MAURO SOUSA 
AROUCHE, 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 2133 / 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 SENADOR 
LA ROCQUE, o(a) Senhor(a) BARTOLOMEU GOMES ALVES, 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 2134 / 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 SERRANO 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) VALDINE DE CASTRO 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 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.



  22       SEXTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 22
INDICAÇÃO Nº 2135 / 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 SÍTIO NOVO, 
o(a) Senhor(a) ANTÔNIO COELHO 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 2136 / 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 SUCUPIRA 
DO NORTE, o(a) Senhor(a) MARCONY DA 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 2137 / 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 SUCUPIRA 
DO RIACHÃO, o(a) Senhor(a) WALTERLINS RODRIGUES DE 
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 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 2138 / 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 TASSO FRAGO-
SO, o(a) Senhor(a) ROBERTH CLEYDSON 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 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 2139 / 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 TIMBIRAS, 
o(a) Senhor(a) ANTONIO BORBA LIMA, 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 
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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 2140 / 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 TIMON, o(a) Se-
nhor(a) DINAIR SEBASTIANA VELOSO 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 2141 / 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 TRIZIDELA DO 
VALE, o(a) Senhor(a) DEIBSON PEREIRA FREITAS, 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 2142 / 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 TUFILÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) VILDIMAR ALVES RICARDO, 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 2143 / 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 TUNTUM, o(a) 
Senhor(a) FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, 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 2144 / 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 TURIAÇU, o(a) 
Senhor(a) EDESIO JOAO CAVALCANTI, 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 2145 / 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 TUTÓIA, o(a) 
Senhor(a) RAIMUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL, 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 2146 / 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 TUTÓIA, o(a) 
Senhor(a) RAIMUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL, 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 2147 / 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 URBANO SAN-
TOS, o(a) Senhor(a) CLEMILTON 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.
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INDICAÇÃO Nº 2148 / 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 VARGEM 
GRANDE, o(a) Senhor(a) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, 
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 2149 / 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 VIANA, o(a) Se-
nhor(a) CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA, 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 2150 / 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 VILA NOVA 
DOS MARTÍRIOS, o(a) Senhor(a) JORGE VIEIRA DOS SANTOS 
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, 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 2151 / 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 VITÓRIA DO 
MEARIM, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO  NONATO EVERTON 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 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 2152 / 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 VITORINO 
FREIRE, o(a) Senhor(a) LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE, 
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 2153 / 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 ZÉ DOCA, 
o(a) Senhor(a) MARIA JOSENILDA CUNHA 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, 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 2154/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Flávio Dino e a Secretária de Estado de Desenvolvimento Social - SE-
DES, Larissa Abdalla Brito, solicitando a Implantação de um Centro 
Especializado de Atenção Integral à Saúde da Pessoa Idosa (CREAIS-
PI)  no município de Pinheiro – MA.

      A presente indicação tem como objetivo a melhoria e amplia-
ção no cuidado com os idosos, que são uma parcela da população que 
necessita de um cuidado maior por parte das autoridades. O objetivo 
dessa indicação é resgatar a cultura de proteção ao idoso propiciar um 

local onde o mesmo possa ser acolhido e cuidado.
No “Centro Especializado de Atenção Integral à Saúde da Pessoa 

Idosa”, no modelo da que já temos implantada em São Luís -MA, fruto 
do meu  Projeto de Lei n°196/2019 que institui a política para Terceira 
Idade que foi sancionado como Lei Ordinária n° 11.075/19  que serão 
ofertadas diversas atividades voltadas para a promoção da saúde metal, 
física e psicológica da população idosa do município e adjacências. 

Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa 
proposição e conto com o apoio de todos e todas.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.
 
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 30 de março de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - 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 EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Expediente lido. Vai à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Professor Marco Aurélio, 
por cinco minutos, sem direitos a apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, venho, nesta oportunidade, de maneira muito 
feliz, parabenizar o Deputado Othelino Neto, Presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, pela decisão tomada e anunciada ontem, 
decisão de um líder, decisão de uma pessoa que tem uma enorme 
responsabilidade e uma grande contribuição no estado do Maranhão. 
Faço questão de dizer que este fato, que ontem tomou conta do 
noticiário em todo o estado do Maranhão, dada a relevância, a liderança 
do Presidente Othelino Neto, dada a sua dimensão política e, sobretudo, 
porque a sua decisão não envolve somente a sua decisão pessoal, 
mas um enorme grupo de muitos líderes que seguem a liderança do 
Presidente Othelino Neto. O Presidente Othelino Neto é protagonista 
neste grupo hoje, lidera e governa o estado do Maranhão, há mais de 
sete anos. No dia de amanhã, o Governador Flávio Dino entregará o 
governo do Estado ao Vice-governador Brandão com o compromisso 
de dever cumprido, de uma tarefa cumprida com muita dedicação, 
cujos frutos são os trabalhos nas mais diversas áreas. O Maranhão hoje 
é melhor do que quando o governador recebeu o governo do Estado 
do Maranhão. E o Presidente Othelino, que tem sido um apoiador 
fundamental nesta construção política na Assembleia Legislativa, com 
a sua liderança na base, sempre foi muito firme com o Governador 
Flávio Dino e com o grupo liderado por ele. O Governador Flávio Dino 
tem um enorme respeito pelo Presidente Othelino e por todos nós. E 
eu, de modo muito especial, porque tenho o Presidente Othelino como 
um grande amigo, uma pessoa que sempre reforçou a minha atuação, 
sempre ficava ali ressentido porque estaríamos, neste momento, em 
palanques diferentes, ainda que com a mesma causa, o propósito 
igual, e eu torcia para uma unidade do nosso grupo como um todo. 
Os diálogos aconteceram, muitas especulações, e a sensatez do líder 
Othelino sempre mantendo ali a calma e sempre muito preocupado com 
cada palavra dita. A construção política por meio do diálogo e do gesto 
foi feita e, no dia de ontem, o Presidente Othelino Neto, e a sua decisão 
não é sozinha, anunciou o apoio à reeleição do Vice-governador Carlos 
Brandão e ratificou o apoio à eleição, à pré-candidatura ao Senado do 
nosso querido líder Flávio Dino. Eu quero dizer que essa notícia nos 
alegra bastante, porque mostra, cada vez mais, a segurança, a confiança 
desse projeto da nossa pré-candidatura ao governo do Estado. No 
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sábado, tomará posse, nesta Casa, como governador, Carlos Brandão, e 
a presença do Deputado Othelino Neto, do Deputado Ricardo Rios, do 
Deputado Wendell Lages, de tantos líderes que acompanham a decisão 
política de Othelino, prefeitos e lideranças das mais diversas cidades 
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Marco Aurélio, caiu a sua conexão, por 
favor, retornar. Deputado Marco Aurélio sua conexão acabou. Vou lhe 
dar dois minutos, Deputado. Continue, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO - 
Presidente, eu agradeço. Desculpa, caiu a conexão. E eu faço questão de 
parabenizar essa decisão do Presidente Othelino Neto, líder respeitado. 
E essa posição dele reforça, cada vez mais, a nossa confiança, a nossa 
segurança para que o Maranhão continue avançando, para que o Vice-
Governador Brandão, ao assumir o Governo, continue avançando 
nas transformações sociais do Maranhão. E receber o Presidente 
Othelino Neto é para nós um motivo de grande alegria, é uma decisão 
que nos dá, cada vez mais, uma confiança de o Maranhão continuar 
vencendo. Vencendo não só batalhas eleitorais, mas vencendo, 
sobretudo, nas políticas públicas para o nosso povo. Há poucos dias, 
tivemos o congresso do nosso partido, o PSB. E, naquele congresso, o 
Governador Flávio Dino falou das vitórias importantes e das vitórias 
mais importantes. As vitórias importantes são as vitórias eleitorais 
que nos permitem construir as vitórias mais importantes, que são as 
políticas públicas, os hospitais, a escola digna, a universidade que se 
abre, as vagas que se abrem, as rodovias, as pontes que são criadas 
ajudando o nosso povo. E é por essas vitórias mais importantes que a 
gente luta e que a gente fica feliz, porque na vitória importante, que é a 
batalha eleitoral, a gente recebe guerreiros, pessoas respeitadas, líderes 
da maior importância do Maranhão. Hoje o Presidente Othelino é um 
dos maiores líderes do Maranhão. E recebê-lo, neste projeto, é motivo 
de grande alegria. Bem-vindos, Presidente Othelino, Deputado Ricardo 
Rios, Deputado Wendel Lages e todos que reforçam o time de apoio à 
pré-candidatura do Vice-Governador Brandão ao Governo do Estado, a 
pré-candidatura de Flávio Dino ao Senado. E reforçarmos as condições 
de eleição da maior bancada legislativa, seja na Assembleia, seja na 
Câmara dos Deputados. Avante, Maranhão. Parabéns, Presidente 
Othelino e bem-vindo. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, por 
cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, pressionado que fui por V. Ex.ª e esta Mesa, 
eu quero aqui fazer aqui, com grata satisfação, dizer da importância que 
o Deputado César Pires tem tido para o Maranhão, em todos os tempos, 
e hoje ele coloca a sua experiência à disposição do povo do Maranhão. 
E, dizer Deputado César Pires, que esta Casa e a nossa sociedade 
maranhense não pode prescindir de V. Ex.ª como representante. Eu 
espero que haja essa compreensão do povo do Maranhão nas próximas 
eleições. Deputado, eu ocupo essa tribuna nessa manhã porque 
preciso dar acolhimento, escute a palavra, acolhimento ao Deputado 
Presidente desta Casa, Deputado Othelino Neto, pela sua coragem, 
pela sua determinação de, por meio das redes sociais, ter anunciado 
a permanência nesse grupo político que ora faz parte. Por isso que 
não dou boas-vindas, porque ele nunca saiu desse grupo político, ele 
permaneceu e permanece no partido no PCdoB, e aí não posso dar 
boas-vindas, tenho que dar acolhimento e agradecê-lo por compreender 
que esse projeto maior desse grupo progressista que tanto tem feito 
pelo Maranhão precisa continuar. E precisa continuar com ajuda dele, 
Deputado Arnaldo Melo, do Presidente Othelino, por quê? Porque ele 
foi um dos construtores deste novo momento no Estado do Maranhão. 
O Othelino não está chegando, ele permanece. E ele permanece 
fortalecido. O Othelino é um visionário. Compreendeu o chamamento 
da sociedade. Compreendeu o chamamento do povo. Compreendeu 
o chamamento das suas lideranças, prefeitos, ex-prefeitos, segundo 
grupos políticos vereadores e lideranças tantas que ele tem por todo o 
Maranhão, ele compreendeu que esse povo, que essa sociedade gostaria 

que ele permanecesse onde estava e onde está e onde vai ficar, para 
continuar ajudando os comandantes maiores, que é o Governador Flávio 
Dino e o futuro Governador, a partir de sábado, Brandão, hoje Vice-
Governador. Parabéns Othelino! É importante dizer que V. Ex.ª tem 
estatura para discutir, para disputar qualquer cargo, dentro desse grupo 
político. V. Ex.ª tem estatura para ser candidato a Deputado Estadual 
na sua reeleição, a Deputado Federal, a colocar o seu nome para Vice-
Governador, colocar seu nome na chapa de suplente Senador, porque 
entendo que V. Ex.ª tem essa força e é chefe de um Poder. E certeza que 
esse Poder estará ao seu lado nas suas convicções e nas suas postulações 
diante desse grupo. Eu me coloco como um deles, porque entendo que 
V. Ex.ª toma uma posição acertada em favor do povo do Maranhão. 
Quero parabenizá-lo por esta posição e dizer que, assim como V. Ex.ª 
permanece no grupo, é preciso que façamos outros chamamentos. Aqui 
nós temos já o nosso querido Deputado Wendell Lages e o Deputado 
Ricardo Rios, que também, há alguns dias, norteavam e apontavam 
para seguir junto com o pré-candidato a governador, futuro governador, 
próximo governador Brandão. Eu quero parabenizá-lo também por essa 
decisão, porque este grupo, dito progressista no Maranhão, que tanto 
fez e faz, e pode fazer ainda muito mais, precisa do apoio de todos. Eu 
quero chamar a atenção, preciso chamar a atenção da nossa Senadora 
Eliziane Gama, eu já disse aqui e repito, filha legítima deste grupo 
político, Eliziane Gama. Feita, construída por este grupo político e 
que também ajudou a construir esse grande momento pelo qual passa 
o estado do Maranhão, de gestão e de política. Ela não pode se negar, 
neste momento que seus irmãos maranhenses, conterrâneos que são 
dela, precisam dela para continuar esse trabalho. Eliziane precisa, 
Eliziane Gama, senadora, precisa ser instrumento de união, de reunião 
ou do máximo de unidade para esse grupo político, respeitando, claro, 
as outras pessoas que têm o pensamento diferente, que ainda não 
adquiriram ou não viram, não têm ainda a maturidade de compreender 
esse grande chamamento que o Maranhão faz. Deputado Arnaldo Melo, 
do alto da sua experiência para a mais longínqua esperança do povo do 
Maranhão, eu quero parabenizá-lo porque, desde o início, V. Exª. tem 
essa compreensão, que é também das lideranças. Eu escutava ontem 
três prefeitos, que ainda não estão com o Brandão, mas que fazem parte 
desse grande grupo político, dizerem que o pensamento deles, que a 
vontade deles, que o querer deles é estar junto com o grupo, mas que 
ainda não têm clima para não ofender a sua liderança maior, não têm 
clima para vir aqui fazer essa adesão tão importante para o povo do 
Maranhão. Portanto, é isto que o grupo quer, é isto que o povo quer, que 
a sociedade quer, e é isto que nós esperamos que aconteça nos próximos 
dias, nas próximas semanas e nos próximos meses pelo Maranhão, que 
nós possamos continuar juntos, unidos, cada vez mais, trabalhando pela 
sociedade maranhense. Eu aqui quero fazer um agradecimento especial 
a todos aqueles deputados estaduais que iniciamos juntos, Rafael Leitoa, 
esse grande movimento que, a cada dia, é maior. Finalizo dizendo: 
Othelino, V. Ex.ª é um homem público por completo, V. Ex.ª, entende, 
diz assim a ciência política que o primeiro compromisso é com o povo, 
é com a sociedade, e V. Ex.ª teve e atendeu esse chamamento que o 
segundo compromisso é com o grupo político ao qual você pertence. V. 
Ex.ª teve e tem esse compromisso com o grupo político a que V. Ex.ª 
pertence. E o terceiro e último compromisso do homem público tem 
que ser com seus interesses pessoais. Se eu sou deputado estadual, eu 
posso querer ser deputado federal, eu posso querer nascer senador da 
República, eu posso querer ser candidato a vice-governador ou ser vice-
governador. Isso é normal, é natural. O que não pode é o meu interesse 
pessoal ser maior que o interesse do meu grupo, ou ainda pior: ser maior 
do que o interesse do povo do Maranhão. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do curso, cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, meu dileto amigo 
Deputado César Pires, nobres colegas, Membros da Mesa, senhoras e 
senhores deputados, venho de forma especial hoje, nobre parlamentar 
constitucionalista Edivaldo Holanda. Internautas, telespectadores que 
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nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial 
bom-dia. Senhoras e senhores, o quase ex-governador Flávio Dino 
insiste em descumprir decisão judicial. O quase ex-governador Flávio 
Dino, dizem que, a partir da próxima semana, volta a dar aula na 
Universidade Federal do Maranhão. E vai ensinar o quê? Vai ensinar 
descumprir lei? É só isso que ele vai fazer a partir da próxima semana: 
vai ensinar a descumprir lei. É só isso! Deputado César Pires, ontem 
o Sindicato dos Servidores do Detran, denunciou que o Departamento 
Estadual de Trânsito do Maranhão renovou, sem licitação, o contrato 
de terceirização ilícita com escritório de advocacia. Ocorre que existe 
uma decisão judicial. Já denunciamos aqui inúmeras vezes, inúmeras 
vezes. São várias as denúncias no Detran. Muda a direção do Detran e 
as denúncias permanecem, continuam. Existe uma decisão na Segunda 
Vara do Trabalho, proferida nos autos de uma Ação Civil Pública, 
ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, proibindo expressamente 
que o Detran renove ou contrate mão de obra terceirizada, incluindo 
advogados. Vão continuar a fazer a mesma coisa? Vão dar a continuidade 
aos ilícitos, às ilegalidades. O Detran reiterando o seu desapreço e 
insubordinação à Justiça do Trabalho, bem como ao Ministério Público 
do Trabalho, desobedeceu mais uma vez a uma decisão judicial, 
exatamente como já fez na recontratação da BR Terceirização. Fez isso 
outras vezes. Denunciamos aqui contratos milionários que passam de 12 
milhões de reais, aditivação do contrato com a BR. Senhoras e senhores, 
é muita falta de respeito com a legislação, o Governador Flávio Dino, o 
desprezo dos gestores do Detran às instituições sobretudo o Ministério 
Público é tão absurdo e certamente a razão e a impunidade que o nosso 
contrato foi realizado, e o contrato passou de dois milhões trezentos e 
vinte cinco mil, para dois milhões oitocentos e oitenta e oito mil. Um 
aumento superior a quinhentos mil reais e com um detalhe, proibido 
pelo Judiciário, ou seja, vão continuar descumprindo a lei e ninguém 
diz nada, e ninguém faz nada, esse é o desgoverno Flávio Dino, em 
final de mandato, esse é o desgoverno Flávio Dino no seu último dia a 
resistência do sindicato do Detran, o sindicato comprometido com os 
seus servidores, com os seus associados, diferente do Sinproesemma que 
não tem compromisso com os professores, diferente do Sinproesemma 
que não luta pelo reajuste dos professores, estamos entrando hoje com 
uma representação, com uma ação no Ministério Público Estadual, 
na Promotoria da Educação, para que o Governador Flávio Dino seja 
obrigado a conceder um reajuste de 33,24% antes de sair do governo. A 
nossa luta permanente em defesa da população dos servidores públicos 
e dos professores. Estamos hoje protocolando para que o Governo 
do Estado possa antes de sair reajustar os salários dos professores do 
Estado do Maranhão em 33,24%. Mas com essa denúncia do Detran, 
nós estamos aqui comprovando, constatando, confirmando que o 
Governador Flávio Dino não cumpre a lei, não cumpre decisão judicial, 
mas essas informações e outras serão palco de um novo pronunciamento 
do Deputado Wellington, para mostrar o legado do Governador Flávio 
Dino no Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Dr. Yglésio, cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) 
- Bom dia a todos, bom dia a todas! Eu não poderia deixar de comentar a 
respeito do fim da greve de ônibus na Ilha de São Luís, ocorrida no final 
da noite de ontem, anunciado pelo prefeito Eduardo Braide. Mas a gente 
precisa fazer uma reflexão, até quando nós vamos conseguir manter essa 
situação dos transportes controlada novamente? Nós já estamos vindo 
alguns meses com... que não consegue ser estruturalmente revertidas. 
O que foi a proposta de ontem que a prefeitura fez para o Sindicato dos 
Rodoviários com o SET? Foi um aumento de subsídio que ele vinha 
sendo pago em torno de um milhão e meio do chamado Cartão Cidadão 
e colocaram mais um milhão e meio de reais em transferência direta 
em valores. As empresas, elas já deixaram muito claro, eu tive uma 
conversa ontem, ainda na madrugada, com representantes do SET, e 
eles não saíram satisfeitos da negociação, acreditam que é uma solução 
tampão. No mês de setembro, já tem uma nova data base e creio que 
não será suficiente o valor para conseguir colocar os ônibus com a 
qualidade que a população merece. Foi aventada uma tarifa de R$ 5,10 

que como tarifa ideal é um claro absurdo, é impossível a população 
pagar uma tarifa de R$ 5,10 nos transportes. Imagina um trabalhador e 
uma trabalhadora gastando R$ 10,20 todo o dia para fazer duas viagens 
com o salário-mínimo. Consome praticamente 25% do salário apenas 
com transporte, o que não é razoável. Então, o que seria a solução? A 
solução seria a Prefeitura fazer um subsídio maior, criar, de fato, graças 
ao aumento de arrecadação que vem tendo nos últimos meses com a 
questão da inflação, que é natural esse aumento da arrecadação criar um 
Fundo de Transporte. Tive notícias de que esse fundo de transportes, 
até uma notícia muito favorável que o Vereador Álvaro Pires, que está 
conduzindo essa CPI de Transportes na Câmara, apresentou uma ideia 
que, em meu ver, é muito interessante. É uma ideia que cria uma taxa 
para os grandes empreendimentos no Maranhão que são responsáveis 
por alterações no tráfego de veículos, como grandes faculdades, 
os grandes shoppings, as megaempresas aqui instaladas na cidade. 
Esse fundo de compensação rapidamente conseguiria levantar aí R$ 
2 milhões, R$ 2,5 milhões por mês, por quê? Porque são várias as 
empresas que causam grandes transtornos e impactos ao nosso trânsito 
e que, na época que foram autorizados, lamentavelmente, não houve 
ação do poder público no sentido de normalizar aquilo ali, de cobrar 
taxas de aplicação, de adaptações de trânsito, tudo isso. Então, hoje, 
a gente precisa de alguma fonte de recursos, nova, para custear. Eu 
acho assim, eu subscrevo essa ideia do Vereador Álvaro Dias, vou 
passar a defender a ideia aqui na Assembleia Legislativa, claro, dando 
os créditos a ele que trouxe isso a essa discussão, trouxe esse assunto 
à baila. Portanto, a Prefeitura hoje vive um momento complicado, 
o prefeito enfrenta greves na educação, já tem indicativo de greve 
novamente na limpeza pública da cidade, essa questão dos transportes 
não está definitivamente resolvida, vai precisar de coragem política 
para enfrentar tanto o baronato dos transportes, que infelizmente são 
poucas empresas hoje financeiramente adequadas, praticamente o grupo 
Primor, as outras operam no vermelho, mas precisam enfrentar essa 
situação da mesma forma que essas grandes empresas devedoras. O 
Ceuma, que é provavelmente o maior devedor de tributos do município, 
que não gosta de pagar imposto mesmo, que protela pagamento, que 
atrapalha a cidade de São Luís com o que deve à Prefeitura, e isso é 
muito claro, infelizmente. Então vai ser uma discussão que o prefeito 
de São Luís vai ter que enfrentar. Ele naturalmente é oriundo desse 
estrato social mais alto da sociedade maranhense, infelizmente muitas 
vezes essas questões de amizade limitam a ação de quem é político e 
tem essa origem política, mas é preciso que enfrente, caso contrário, 
nossa população vai ficar penalizada. Daqui a alguns meses, vai se falar 
novamente em aumento de passagem, e a população não aguenta, o 
povo está empobrecido. Nós precisamos enfrentar, de uma maneira 
altiva e ativa, essa situação. Não dá para ficar parado, infelizmente. Em 
relação ao projeto do Tribunal de Justiça, tive oportunidade de ler a 
mensagem, de ontem para hoje, e vou registrar e já adiantar a minha 
abstenção em relação ao projeto, porque eu creio... Peço mais uns dois 
minutos, por favor, Deputado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Conceder dois minutos ao Deputado Yglésio Moisés.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Agradeço. Então 
tive a oportunidade de ler o projeto. O projeto cria cento e cinquenta 
e seis novas vagas de assessoria para o tribunal, cria sete novos 
gabinetes, sete novas vagas de desembargador, cria uma figura de 
um segundo vice-presidente. Ou seja, é um projeto que, pelos meus 
cálculos, minimamente, vai onerar a cada ano vinte e cinco milhões 
de reais. São vinte e cinco milhões de reais. E ontem foi dito por um 
colega deputado: “Ah! O TJ tem orçamento para isso.” Tem? Ok. 
Tem orçamento às custas de certidões caríssimas nos cartórios para 
arrecadação do Ferg, às custas de cobrança de acesso à Justiça cada 
vez maior. O Judiciário tem sido muito ativo nessa questão da cobrança 
de custas. Hoje o Judiciário, para quem é classe de baixa renda e 
classe de média baixa paga custas judiciais altíssimas. Então vai ter 
um orçamento o Judiciário? Ok. Vai ter, mas a que custo? A custo de 
custas judiciais caras, de cobrança dos cidadãos e cidadãs muito altas 
no acesso à Justiça. Então eu não considero que isso, nesse momento, 
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seja mais emergencial. Nós enfrentamos problemas de primeiro grau 
muito mais imediato. A gente sabe disso. Então essa questão de, no final 
de uma gestão, na transição de uma nova presidência, criar esses novos 
cargos de maneira, a meu ver, como não houve uma discussão com a 
sociedade, com os foros de justiça estaduais. A própria mensagem é 
muito vaga em termo do que ela coloca para a sociedade publicamente. 
Fez-se um estudo de base eminentemente populacional dizendo que tem 
menos vaga no Maranhão do que na maioria dos estados do Brasil. Mas 
não é só isso que tem que ser visualizado. Tem uma série de questões 
econômicas e sociais que precisam ser agregadas para se dizer que, de 
fato, a necessidade mais urgente do Judiciário é que sejam sete vagas de 
desembargador. Eu acho que tem coisa imediatamente mais importante. 
É a minha opinião e já deixo aqui registrado que não irei participar dessa 
votação, porque acho que precisa haver uma discussão mais adequada 
desse tema. Que a Mesa registre o meu voto caso vá para a Ordem do 
Dia antecipadamente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputada Dra. Helena Duailibe, cinco minutos, sem 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE (sem 
revisão da oradora) – Bom dia, Senhor Presidente. Colegas deputados, 
imprensa falada, escrita, internautas, funcionários desta Casa. Encerra-
se hoje o mês de março e eu queria registrar aqui duas datas muito 
importantes neste mês. A primeira foi o dia 25 de março, que há 50 
anos nós tivemos a implantação da Escola Eney Santana. Essa escola, 
permitiu 50 anos de inclusão social, porque é uma escola mantida pela 
Apae. Aquele casal, dona Antonina e seu Expedito, tiveram dois filhos 
com deficiência, e qual foi a preocupação deles? Não só cuidar dos 
seus filhos, mas a partir deste momento, cuidar também dos filhos dos 
outros que tinham deficiência. E aí partiram, porque há 50 anos tudo era 
muito difícil, como colocá-los numa escola? Como fazer com que eles 
tivessem essa socialização? Então, buscaram, fundaram uma instituição 
que hoje tem nome, que hoje faz com que o nosso Estado do Maranhão 
se destaque no tratamento, na atenção e, cada dia mais, que visitamos lá 
a Apae vemos os avanços que estão acontecendo lá. Por isso, no dia 25 
de março, que completou 50 anos e que coincidentemente nesse dia, a 
dona Eney Santana, Deputado Hélio, que deu o nome para essa escola, 
completou 99 anos, esposa do ex-governador Pedro Neiva de Santana. 
Nós queremos também destacar um exemplo de mulher, um exemplo 
de primeira-dama que muito dignificou o nosso Estado. Também quero 
lembrar, hoje, que a Jucema comemora 171 anos sendo a mais rápida do 
Brasil, todos nós sabemos, deputado Edivaldo, a importância da Jucema 
para as empresas, para os negócios, para os empreendedores. Então, 
com uma série de avanços na modernização do registro de empresas, a 
Junta Comercial do Maranhão completa hoje 171 anos de fundação, sob 
a coordenação do presidente também Secretário de Indústria, Comércio 
e Energia, Sérgio Sombra, a Jucema é hoje a Junta Comercial mais 
rápida do Brasil e uma referência para os demais estados, na prestação 
de serviços. Desde 2015 que o Sérgio Sombra vem coordenando ações 
para desburocratizar o ambiente de negócios no estado, a implantação do 
Empresa Fácil é um dos exemplos concretos desta atuação. O programa 
permite que a abertura de empresas e vários outros procedimentos 
do registro empresarial seja feito totalmente online em todos os 217 
municípios maranhenses. Hoje, o tempo médio de formalização de 
negócios no estado saiu de 90 dias para quatro horas, deputada Betel, de 
acordo com Sérgio Sombra, os esforços renderam ao Maranhão avanços 
históricos e o reconhecimento nacional como o estado que avançou mais 
na modernização dos serviços garantindo aos cidadãos, mais rapidez, 
comodidade e segurança jurídica na abertura de empresas. Portanto, 
é dia de se comemorar 171 anos de uma empresa que conseguiu, de 
uma instituição que conseguiu no governo Flávio Dino. Aqui eu quero 
estender os parabéns também ao governo que hoje está nos deixando, 
Flávio Dino, por ter priorizado, impulsionado e feito com que a Jucema 
hoje seja a empresa mais rápida do Brasil, a instituição mais rápida do 
Brasil. Esses são motivos que nos deixam alegres. Não poderia encerrar 
sem falar também da importância de termos, no mês de março, o Dia 
Internacional da Mulher, a mulher que hoje, no mercado de trabalho, 

na Assembleia, em casa, cada vez mais, tem ocupado o seu papel. Um 
bom dia a todos.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CÉSAR PIRES - Projeto de Lei nº 072/2022, de autoria do Poder 
Executivo, encaminhado pela Mensagem Governamental nº 011/2022 
(lê). Eu convido os Senhores Deputados Rafael Leitoa, Edivaldo 
Holanda, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Antônio Pereira, 
Socorro Waquim e Ciro Neto para emitir parecer acerca dos Projetos 
nº 071/2022 e 072/2022. A sessão fica suspensa até emissão e leitura do 
Parecer. Declaro reaberta a sessão. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Questão de Ordem, Senhor Presidente, Deputado Wellington do curso.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Deputado Wellington do curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Senhor Presidente, solicitar, por gentileza, 
conferência de quórum.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Zerar o painel. Sobretudo os que forem a favor, que 
confirmem suas presenças. O líder do Governo vai se manifestar? 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Pedir para os membros deputados presentes, os deputados 
que estão virtualmente e a Mesa registrar novamente a presença dos 
deputados que estão presentes virtualmente e os que estão aqui presentes 
em plenário registrar a presença para que a gente possa apreciar as 
matérias.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Que a Secretaria da Mesa tome essas providências. 
Vamos conceder mais dois minutos para registrar ou não suas 
presenças. Senhores, encerrada a conferência de quórum, não há 
quórum regimental para deliberar sobre a matéria, fica postergado para 
a sessão subsequente. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) - Senhor Presidente, pela ordem, só verificar os deputados 
virtualmente presentes.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não tem, foram registrados todos, pedi à Mesa 
e foi registrado, Deputado Rafael, todos os prazos foram dados, 
videoconferência registrada, o pessoal não quer votar.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
bem, Senhor Presidente, já passou, Presidente, muito bem, parabéns, 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Requerimentos à deliberação da Mesa. Não tem 
quórum na Mesa, porque só tem a Presidência na Mesa.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO - Uma 
Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Pois não, deputado Carlinhos. 

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO 
(Questão de Ordem) - A discussão do zoneamento é extremamente 
importante para o nosso estado. A Casa precisa fazer um trabalho e 
como foi feito na parte amazônica do zoneamento da parte amazônica 
onde a gente discutiu, detectamos problemas de comum acordo com 
a sociedade e o governo e chegamos a um consenso. Então, eu, por 
exemplo, gostaria de que a Mesa encaminhasse para mim o restante do 
zoneamento do Estado do Maranhão, porque eu preciso ler, a sociedade 
é parte interessada nesse zoneamento, mesmo porque isso aí depende 
de toda uma segurança jurídica que isso traz no sentido da aprovação 
disso. Então, eu peço que a Casa me envie esse zoneamento para que a 
gente possa entender melhor e conhecer melhor isso. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor 
Presidente, Questão de Ordem deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Pois não, deputado Vinícius. 
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O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 

Ordem) - Deputado César Pires, primeiro, eu quero parabenizá-lo, dizer 
que esta presidência cai bem para V. Ex.ª, V. Ex.ª que é um deputado 
experiente, um deputado que tem um trabalho gigantesco no estado do 
Maranhão. Da mesma forma, eu quero corroborar com o pensamento 
do Deputado Carlinhos Florêncio. Eu tenho total interesse também 
de votar, de estudar mais a matéria sobre o zoneamento. Dizer que, 
quando foi pautado o zoneamento amazônico, ele realmente teve todo 
um trâmite, um percurso que nós, deputados, nesta Casa, tivemos 
mais acesso a essa questão. Eu mesmo, por meio desse zoneamento, 
tenho interesse de também emendar junto a esta questão desse projeto 
de lei que vai vir a esta Casa para ajudar mais ainda na questão desse 
zoneamento no Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente. Deputado Wellington do Curso. Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Concedida, deputado.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão 
de Ordem) – Presidente, na mesma linha do Deputado Vinícius Louro, 
essa cadeira cai muito bem a V. Ex.ª, que trata todos os assuntos com 
muita seriedade e responsabilidade. Senhor Presidente, como já tem 16, 
tentamos chegar, mas não conseguimos 16. Parabéns. Qual o próximo 
item da pauta da Ordem do Dia, por gentileza?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Todas as pautas que dependerem de deliberação da 
Mesa ficaram suspensas por ausência de mais um deputado, Deputado 
Wellington, mas eu quero também pedir à Secretaria da Mesa que faça 
valer as solicitações com razão, com arrazoado verbal contundente 
do Deputado Vinícius, Deputado Carlinhos Florêncio, que a gente 
mostre para eles, afinal de contas, como é que eles vão poder votar 
ou qualquer outra pessoa vai poder votar que não tenha nas mãos os 
pareceres? Parece-me um contrassenso da CCJ, com todo respeito, e um 
contrassenso da consultoria também da CCJ que deveria, inclusive eu 
pedi e não tive o relatório, pelo menos o relatório preliminar. Eu tenho 
certeza de que ele não foi construído nesses minutos agora de reunião, 
então, a gente tem que dar conhecimento à Mesa para que publicize a 
todos os interessados que tenham conhecimento, para que eles possam 
emitir um parecer, uma votação mais consciente. 

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Pois não, Deputado Rafael Leitoa.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de Ordem) 
- Prerrogativa de todos os parlamentares suscitarem, obviamente, uma 
discussão maior do projeto, mas nós temos prazos regimentais também 
para isso. O projeto foi protocolado dia 17 de fevereiro, hoje é dia 31 de 
março, 48 dias. Prazo, a Casa teve para debater e discutir. Então, assim, 
não tem aqui nenhum afogadilho, teve um requerimento de urgência, 
como tem vários, aqui na Casa, aprovados e apresentados, todo 
santo dia. Inclusive, agora, o projeto já foi aprovado pela Comissão 
de Constituição e Justiça, já foi aprovado pela Comissão Especial e 
vai para a pauta da Ordem do Dia, está na Ordem do Dia, deve ser 
reapresentado na terça-feira, a audiência pública, o lapso temporal 
já findou, talvez aí uma emenda que possa ser feita durante o final 
de semana, colhendo as assinaturas, que é o Regimento que coloca. 
Então, assim, não é aqui força do governo, é o trâmite normal da Casa, 
então, acredito, obviamente, que uma matéria importante, tivemos 
outras discussões, talvez a prejudicialidade da composição das outras 
comissões fez também com que a gente perdesse uma discussão mais 
ampla sobre o tema, mas aqui também não há atropelo regimental de 
forma alguma. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Eu pediria à comissão, Deputado Ariston, que V. Ex.ª 
socializasse essas informações, incluso o meu gabinete, que também, 
como V. Ex.ª, tem interesse de fazer uma deliberação um pouco 
melhor. Agora o Deputado Rafael, que eu já louvei lá atrás, quando era 
presidente da CCJ, um bom presidente, diga-se de passagem, também, 

mas V. Ex.ªs se lembram do Itapecuru, que V. Ex.ª fez debates, inclusive 
na minha cidade de Codó? Passou mais de ano. Esse aí foram 48 dias. O 
senhor passou mais de ano e deliberou sobre uma coisa mais consistente.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Claro. Aí é que está. Tem que ter as provocações. A gente 
também tem que ficar atento a todas as matérias que chegam aqui na 
Casa. Essa matéria está aqui desde o dia 17 de fevereiro. Nós tivemos 
tempo suficiente para que a gente pudesse debater em audiência pública, 
mas, infelizmente, não houve. Eu não estou discutindo que tem que ser 
votado hoje, mas que a gente, até pela pauta que já está, a gente chega a 
perder. Então com próximos outros projetos, nesse sentido, que a gente 
tenha aí a preocupação de olhar os projetos que vêm tanto do Executivo 
quanto do Judiciário. Ontem nós aprovamos aqui um projeto polêmico 
do Judiciário, que alguns deputados queriam mais tempo também e nós 
aprovamos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Concordo.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Então, assim, não é a culpa de um ou de nós; é do Plenário e 
da Casa como um todo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Eu não estou culpando ninguém...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – V. Ex.ª falou que a CCJ tem que compartilhar. V. Ex.ª, como 
deputado parlamentar eleito também, tem o dever e obrigação de 
estudar as matérias que é da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES – Eu pedi ao Dr. Maneton e pedi ao Dr. Bráulio e não 
me deram. Eu pedi bem antes ao Dr. Maneton e Dr. Bráulio, como 
deputado que sou. Não é a circunstância...

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Então, assim, eu não estou polemizando, não, mas é matéria 
vencida. A gente vai ter alguns dias para discutir e debater.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – Senhor 
Presidente, uma Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Ariston, primeiro, depois V. Excelência.

O SENHOR DEPUTADO ARISTON SOUSA (Questão de 
Ordem) – Esta Casa tem que ter respeito, Senhor Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO – A 
minha questão de ordem tinha que ser primeiro do que a do Ariston...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) – Presidente, peça respeito à presidência da Casa. 
Presidente, não permita isso não. Presidente.

O SENHOR DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO (Questão 
de Ordem) – Presidente, eu entendo, eu entendo o que o Rafael está 
dizendo, mas eu gostaria de lembrar ao nobre colega Rafael de que 
quando se foi discutido o zoneamento que incluía a parte Amazônica do 
nosso estado, ele me teve como relator na Comissão de Meio Ambiente. 
Salvo algum engano, ainda não foi nem estabelecida a Comissão de 
Meio Ambiente na Casa. Agora, salvo algum engano, então se não foi, 
como é que esse relatório passou da CCJ pelo Meio Ambiente, onde é 
o lugar correto de se discutir? E a minha sugestão é que o presidente 
daqui da Comissão do Meio Ambiente leve isso para uma reunião 
aqui na Assembleia, fazendo aqui uma audiência pública. Porque nós 
fizemos isso quando eu estava relator desse projeto na Comissão de 
Meio Ambiente. Esse é o tipo do projeto que afeta para o resto da vida 
toda uma sociedade, toda uma região. Então a gente precisa discutir 
e saber se ele está contando também com o setor legislativo para que 
a gente possa, sim, aprovar um zoneamento econômico, ecológico de 
extrema relevância para o estado e que dê segurança jurídica, mas que 
também passe pelo crivo de todos aqueles que têm interesse nisso. E 
é isso que eu estou debatendo. A Comissão de Meio Ambiente não foi 
instalada, então como é que pode ter discutido esse projeto? Então, 
assim, nesse sentido, eu espero que primeiro a gente estabeleça. O 
prazo está correndo, mas a Comissão de Meio Ambiente... Quem foi 
da Comissão de Meio Ambiente que fez a aprovação disso? Então, 
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diante dessa situação, eu recomendo que se instale a Comissão de Meio 
Ambiente primeiro para que a gente possa, enfim, levar a discussão 
disso na Comissão de Meio Ambiente para que a gente possa aprovar. 
Eu acho que é um tema de extrema relevância para o Estado, de extrema 
relevância. Nós precisamos, mas nós precisamos debater. Todas as 
categorias que têm interesse têm que opinar sobre isso. É nesse sentido 
que é essa minha questão de ordem para que, primeiro, se instale 
a Comissão de Meio Ambiente para que a gente possa discutir lá na 
Comissão de Meio Ambiente, aí, sim, aqui seja devidamente aprovado. 
Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Ariston. 

O SENHOR DEPUTADO ARISTON SOUSA (Questão de 
Ordem) - Eu quero anunciar, Presidente, o resultado da Comissão de 
Constituição e Justiça junto com a Comissão Especial, foi aprovado por 
unanimidade e cabe agora a V. Ex.ª e o plenário resolver esse problema 
depois. Parabéns ao Carlinhos e a todos os que debateram, mas vamos 
para frente. Está concluída a votação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Não há quórum para deliberar situação vencida, não 
pôde ser votado, e eu vou levar todas as ponderações, todas justas, ao 
Presidente Othelino para que ele possa então dar continuidade, a partir 
de terça-feira, nas reuniões. De todo, eu digo, de toda ordem eu digo: 
eu gostei do debate, acho que o debate é tudo que eu espero de uma 
Assembleia, justamente isso, um debate de conteúdo, não um debate 
agressivo, foi um debate de conteúdo, todos estão de parabéns e todos 
com o meu respeito. Sinceramente, gostei muito. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Deputado Rafael Leitoa, por 30 minutos, com apartes. 
Deputado Fábio, V. Ex.ª assume aqui, por favor.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, 
imprensa, telespectadores da TV Assembleia. Presidente, hoje, 
ordinariamente, a última sessão legislativa, a última sessão da gestão 
do governo Flávio Dino. Digo aos senhores que durante três anos e 
três meses, nós coordenamos, lideramos aqui a bancada dos deputados, 
aprovamos matérias importantíssimas para o estado e que pudemos 
colaborar diretamente com as ações do Governo Flávio Dino, este que 
é o melhor governo eleito por três vezes no Brasil, e, com certeza, o 
melhor governo que o Maranhão já teve. Inclusive amanhã atingirá o 
número 100 de restaurantes populares, e quero dizer também que fico 
feliz que a minha cidade de Timon receberá dois restaurantes populares, 
inclusive nós já estamos vendo os locais, um restaurante na zona sul, na 
região do Parque Alvorada, atendendo ali dez bairros com mil refeições 
de almoço e quinhentos para jantar. Então, são dois restaurantes que 
vêm assim cumprir, talvez o único programa do governo Flávio Dino 
que ainda não tinha chegado na cidade de Timon, fizemos a indicação, 
várias indicações verbais ainda com o ex-secretário Neto Evangelista, 
passando pelo secretário Márcio Honaiser, e também fizemos indicação 
formal aqui no plenário no início do ano passado, solicitando que esse 
benefício chegasse a nossa cidade, pois sabemos do quão é importante 
é a segurança alimentar, principalmente no momento que a gente vive 
de pós-pandemia, de alta de preços desenfreado e itens básicos da nossa 
cesta básica. Então, é uma matéria importante que chega na nossa 
cidade, no momento oportuno e que fico muito feliz em colaborar com 
toda essa política, sem falar dos outros benefícios, como já relatei aqui 
em pronunciamentos anteriores, mas também quero dizer aos senhores 
que ontem na Missa de Ação de Graças, agradecendo por tudo que foi 
feito durante esse período, acho que a Assembleia foi protagonista e 
praticamente todas as ações, até porque os programas para serem 
executados, muitos deles precisam de autorização legislativa. Então fica 
aqui ao nosso agradecimento a toda a bancada, a todo o plenário e vamos 
continuar com o nosso próximo Governador Carlos Brandão que, com 
certeza, dará continuidade a este governo e a essas políticas públicas 

que têm transformado o estado do Maranhão. Ontem, obviamente, 
como assim falou o Deputado Antônio Pereira, não poderia deixar de 
registrar o apoio do Presidente Othelino Neto à pré-candidatura de 
Carlos Brandão por entender que este grupo está unido desde 2006, 
que venceu a eleição em 2014 e em 2018 e precisa continuar unido 
e firme no propósito das mudanças sociais no estado do Maranhão. 
Assim também como a adesão do Deputado Wendel Lages, assim 
também como a adesão do Deputado Ricardo Rios, e eu tenho certeza 
de que, nos próximos dias, outros colegas se somarão a este projeto de 
continuidade e transformação social no Estado do Maranhão. Então, 
Senhor Presidente, era esse o meu pronunciamento, na manhã de hoje, 
e dizer que com certeza a Assembleia Legislativa protagonizará mais 
uma eleição, e o povo do Maranhão sairá vencedor. Muito obrigado, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA – Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar 
Independente, Deputado Arnaldo Melo. Declina. Bloco Parlamentar 
Unidos pelo Maranhão, Deputado Duarte Júnior. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de 
Ordem) – Senhor Presidente Deputado Fábio Braga, hoje é um dia muito 
especial na Assembleia Legislativa. Agora há pouco, estava o Deputado 
César Pires, a experiência em pessoa, um professor, o Magnífico Reitor 
que foi da nossa universidade, e V. Ex.ª hoje que também faz parte de 
uma grande Universidade do Estado do Maranhão, que é o Ceuma, uma 
entidade muito prestativa dos serviços sociais à sociedade maranhense. 
Novamente, eu digo que essa presidência lhe cai muito bem. Parabéns 
pela forma que V. Ex.ª tem conduzido na Mesa Diretora, parabéns pelo 
pulso firme que a gente vê logo como V. Ex.ª está vindo forte nessa 
eleição. Isso repercute no seu jeito de ser. Eu gostaria de passar o tempo 
de dezoito minutos para o Deputado Wellington do Curso e dez minutos 
para o Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA – Deputado Professor Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, na manhã desta quinta-
feira, dia 31 de março de 2022. Nossa última sessão ainda com o então 
quase ex-governador Flávio Dino. Eu trago à tribuna da Assembleia 
Legislativa uma retrospectiva do legado do Governador Flávio Dino 
para o estado do Maranhão. Um legado de destruição, um legado de 
desgoverno, um legado da falta de transparência, um legado do aumento 
da propaganda enganosa, da propaganda mentirosa, o legado de Flávio 
Dino da enganação, o legado de Flávio Dino que disse que ia mudar o 
estado do Maranhão. E eu passo a mencionar alguns aspectos e vou 
detalhar sobre cada um deles. Legado do Governador Flávio Dino nos 
últimos sete anos e três meses. Primeiro, desvalorização dos servidores 
públicos, policiais militares e civis, professores. Governador carrasco 
dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Flávio Dino destruiu a 
carreira dos servidores públicos do Estado do Maranhão. Oito anos sem 
reajuste e, quando veio conceder reajuste, reajuste de 8% dividido de 
duas vezes de 4% e que não recompõem as perdas salarias dos últimos 
oito anos, que ultrapassam 54%. Dois: aparelhamento dos cargos 
públicos com contratações ilegais, ausência de concurso público, 
professor Anderson; é a marca registrada desses oito anos de Flávio 
Dino. Quatro anos sem ter concurso público. Outros estados realizaram 
concurso público. Outros estados deram exemplo. O Governador Flávio 
Dino inchou a máquina pública com cargos temporários, com contratos 
temporários, com contratações ilegais em vários órgãos, a exemplo do 
Detran, Iprev, Segep, Procon, vários órgãos. Três: falta de segurança. 
Caos na segurança, menor efetivo de policiais militares e policiais civis 
do Estado do Maranhão; desvalorização dos policiais militares e 
policiais civis; falta de atenção nas garantias de direito aos policiais 
militares, atenção aos policiais militares do Estado do Maranhão, que 
ao longo dos últimos oito anos ficaram jogados. Governador Flávio 
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Dino abandonou, deixou os policiais militares, os policiais civis 
abandonados, jogados nos últimos oito anos. Falta de água na casa dos 
maranhenses. Maranhenses carregando lata d’água na cabeça em vários 
bairros na periferia no interior do estado. Praias poluídas, esse é o 
cenário quando se trata de saneamento básico de um bem tão precioso 
que é ter, pelo menos, água potável em casa para lavar uma roupa, para 
fazer uma comida. Vejam como padece uma dona de casa, uma idosa, 
um idoso sem ter água em casa. Aumento de impostos. Flávio Dino 
aumentou os impostos três vezes. Deputado Wellington votou contra o 
aumento de impostos. Flávio Dino aumentou os impostos três vezes. 
Deputado Wellington votou contra o aumento de impostos as três vezes. 
Aumentou os impostos sem melhorar a qualidade de vida da população. 
Aumentou os impostos e a pergunta: o que melhorou na vida da 
população? Nada. Estradas maranhenses esburacadas, danificadas, 
destruídas, sem estrutura, sem sinalização, totalmente intrafegáveis, 
boa parte das rodovias estaduais no Estado do Maranhão. Mas ele foi lá 
em 2014 e denunciou que ia resolver, que ia mudar, ia melhorar quando 
fosse governador e, até hoje, nada. Estado com mais pessoas na extrema 
pobreza. Nós temos hoje mais de um milhão e quatrocentos maranhenses 
vivendo na extrema pobreza. É a miséria. É o sofrimento. Mas em 
contrapartida, ele realmente mostra para que ele veio para o Governo do 
Estado, para massacrar a população e hoje se vangloria dizendo que tem 
cem restaurantes populares, isso mostra a incompetência, a destruição 
de um estado que não tem emprego, não tem geração de emprego e a 
população é humilhada na porta dos restaurantes populares. Esse é o 
retrato do Maranhão de Flávio Dino. Milhares de carros apreendidos e 
motos dos trabalhadores maranhenses. Travamos uma luta contra Flávio 
Dino na tribuna da Assembleia Legislativa e nas ruas contra a apreensão 
de carros e motos. Mais de cinquenta mil carros e motos foram 
apreendidos no Estado do Maranhão e mais de 15 mil carros e motos 
foram leiloadas no Estado do Maranhão. Homens e mulheres que 
tiveram os seus bens apreendidos, surrupiados, tomados por Flávio 
Dino. E depois, ele quer fazer sorteio de capacete, distribuição de 
capacetes para compensar todo o desastre que ele cometeu na vida das 
pessoas, tomando um bem tão precioso para se locomover, para ir para 
o trabalho, para ir para a faculdade, no interior do Estado, tomando 
carros e motos dos trabalhadores maranhenses sem dó e nem piedade. 
Perseguição a adversários políticos, colocando as instituições para 
perseguir aliados políticos, monitoramento de promotores, de juízes, 
deputados federais, deputados estaduais, a perseguição e o 
monitoramento de adversários políticos. Esse é o retrato de Flávio 
Dino. O Maranhão possuiu hoje, de oito a dez cidades mais miseráveis 
do Brasil, e é porque quando ele assumiu o Governo, recebido de 
Roseana Sarney, tínhamos quatro cidades, entre as dez piores do Brasil. 
Hoje, o Flávio Dino está saindo do Governo, está deixando de oito a dez 
cidades entre as piores do Brasil. Ele disse que ia tirar o Maranhão da 
miséria, da pobreza, ia melhorar o IDH, ele melhorou sim, melhorou a 
vida de quem está próximo dele, melhorou sim, a vida dos seus 
secretários, ele melhorou, sim, melhorou a vida de quem está próximo 
dele, melhorou a vida dos seus secretários, melhorou a vida de quem 
está próximo na sua convivência com o Palácio, e a população cada vez 
mais pobre, um milhão e quatrocentos mil maranhenses vivendo na 
extrema pobreza. O Maranhão está em último, em último, último lugar 
em relação à renda. A renda per capita maranhense é de R$ 635,00, 
menos da metade da média nacional que é de R$ 1.360,00. 50% da 
população brasileira está sobrevivendo com menos de R$ 420,00. Nós 
temos uma grande quantidade de maranhenses vivendo na extrema 
pobreza com menos de R$ 200,00. Um milhão e quatrocentos mil 
maranhenses, irmãos nossos maranhenses, vivendo na extrema pobreza, 
morando em casa de taipa, sem ter um banheiro digno dentro de casa, 
tendo que sair, de casa de madrugada ou na chuva, para usar um 
banheiro no fundo do quintal, usar uma sentina, usar uma privada no 
fundo do quintal. Esse é o legado de destruição de Flávio Dino. Segundo 
a ONU, 20% da população do estado vive com renda abaixo de 
R$145,00. Ele atolou, ele jogou um milhão e quatrocentos mil 
maranhenses na extrema pobreza. Aumento do orçamento para 
propaganda para vender um Maranhão que não existe, propaganda 

mentirosa, propaganda enganosa, o dinheiro dos maranhenses correndo 
no ralo da propaganda enganosa, dinheiro do maranhense tirado pelo 
meio dos impostos com o sangue do trabalhador, com o suor do 
trabalhador para colocar na propaganda mentirosa, na propaganda 
enganosa, no horário nobre da televisão brasileira, no Jornal Nacional, 
no Fantástico, para mostrar um Maranhão que não existe, um Maranhão 
na propaganda, o Maranhão que o maranhense não conhece. Falta de 
transparência, não tem transparência nos atos do governado. Todos os 
dias, apresentamos requerimentos, temos que ir ao Ministério Público, 
temos que ir ao Tribunal de Contas, temos que ir à Polícia Federal e ao 
Ministério Público Federal solicitar informações. Sumiu com os 
respiradores, o dinheiro dos respiradores não voltou. Quantas pessoas 
morreram porque não foram socorridas pelos respiradores. Não cumpre 
decisão judicial para a nomeação dos aprovados. Na área da saúde, 
homens e mulheres morrendo, crianças morrendo, idosos morrendo 
porque não têm acesso à saúde, têm que judicializar, e ele recorre. 
Muitas pessoas não têm acesso à saúde por conta de decisões judiciais 
das quais ele recorre, como foi o caso na decisão dos 21,7% que 
prejudicou os servidores públicos, atrapalhou a vida dos servidores 
públicos. O Maranhão tem taxa de desemprego maior do que a média 
nacional. Em média 17%, a média nacional é de 14%. Mostra o 
despreparo de Flávio Dino, a incompetência de Flávio Dino, a cara de 
pau de Flávio Dino em continuar mentindo por conta da sua destruição 
e uma mudança que não veio, ou melhor, uma mudança para pior no 
estado do Maranhão. Mais de 457 mil maranhenses estão desempregados, 
60% das pessoas vivendo na informalidade. A falta de emprego, a falta 
de geração de emprego, a falta de preocupação com o próximo, com o 
ser humano, com o maranhense. Governador Flávio Dino enganou a 
todos nós. Ele disse que seria a mudança. A mudança que não chegou ou 
a mudança para pior. O Governador Flávio Dino deixa o Maranhão e é 
o pior governador da história do Maranhão. O pior governador de todos 
os tempos. O pior governador do Brasil. Hoje, dia 31 de março de 2022, 
registramos nos Anais da Casa, registramos para que a taquigrafia possa 
colocar nos Anais da Casa. Hoje transmitido pela TV Assembleia para 
mais de 40 municípios. Hoje para todos que possam ouvir, para as redes 
sociais, hoje, dia 31 de março de 2022, trazemos à tribuna da Assembleia 
uma retrospectiva do desastre, da destruição que esse cidadão causou ao 
estado do Maranhão. O pior governador do Maranhão de todos os 
tempos e o pior governador do Brasil está se despedindo. Está se 
despedindo de forma melancólica, de forma desastrosa. E ele comandou, 
ao longo dos últimos sete anos também, esta Casa, a Assembleia 
Legislativa do Maranhão. Mas aqui, nesta Casa, um deputado firme, um 
deputado corajoso, um deputado destemido e um deputado que não 
baixou a cabeça para essa destruição, para esse desgoverno, para esse 
ditador, para esse perseguidor. Nesta Casa, uma voz altiva, uma voz 
firme, uma voz em defesa da população do estado do Maranhão, uma 
voz que também foi enganada. O professor e Deputado Wellington do 
Curso também foi enganado. Enganado por Flávio Dino que nós 
teríamos um Maranhão melhor. Enganado por Flávio Dino que, durante 
seus últimos cinco anos, era falar mal do grupo Sarney, era queimar o 
grupo Sarney, era falar mal de Sarney. A boca de Flávio Dino era Sarney, 
Sarney, Sarney, que Sarney havia destruído o Maranhão. E o que ele faz 
hoje? Ele toma a bênção para Sarney. O que ele faz hoje? Está 
entregando o estado do Maranhão para os maranhenses muito pior do 
que ele recebeu do grupo Sarney e do grupo que comandava o Estado 
do Maranhão. Esse é o desgoverno Flávio Dino, o governador Flávio 
Dino que falava tão mal do grupo Sarney e tudo ele colocava culpa no 
grupo Sarney, tudo ele colocava culpa no grupo Sarney, seus vídeos, 
fotos, comentários, publicações nas redes sociais só falava na destruição 
do grupo Sarney. E eu pergunto aos senhores e senhoras maranhenses, 
eu pergunto senhores e senhoras maranhenses: 7 anos e três meses 
depois, o que Flávio Dino melhorou depois que o grupo Sarney saiu do 
poder? Desvalorizou, perseguiu, prejudicou e atrapalhou o servidor 
público civis e militares, destruição do servidor público do estado do 
Maranhão. Aparelhamento dos órgãos públicos, contratações ilegais e 
ausências de concursos públicos, esse é o desgoverno Flávio Dino, esse 
é o desgoverno da destruição. E aqui estivemos ao longo dos últimos 
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sete anos e três meses, firmes, altivos, jamais Flávio Dino poderia 
imaginar que aqui na tribuna da Assembleia ele iria encontrar um 
parlamentar, um deputado que não tem sangue na política, que não tem 
sobrenome na política, que veio das ruas, que veio da comunidade, que 
veio da feira e ele veio para a tribuna da Assembleia para defender a 
população. Onde está o Flávio Dino que disse que a família Sarney 
destruiu o Maranhão? Onde está o legado que Flávio Dino deixa para o 
Maranhão? É um legado de destruição, o legado de Flávio Dino para o 
Maranhão é um legado de destruição. O governador Flávio Dino 
destruiu o Estado do Maranhão, e de forma melancólica está saindo de 
um governo que teria de tudo para mudar a vida das pessoas, atrapalhou 
e prejudicou os servidores públicos, desvalorizou os servidores 
públicos, aparelhou os órgãos públicos e os sindicatos, caos na 
segurança público e o menor efetivo. Aumento de impostos sem 
melhorar a qualidade de vida dos maranhenses, falta de água e praias 
poluídas, estradas maranhenses intrafegáveis, estado com um milhão e 
quatrocentos mil maranhenses na extrema pobreza, tomou os cinquenta 
mil carros e motos dos trabalhadores maranhenses, e leiloou quinze mil 
carros e motos dos trabalhadores maranhenses, perseguindo adversários, 
perseguindo jornalistas, monitorando promotores, juízes, deputados, 
adversários políticos. Essa é a situação do Maranhão hoje. Senhoras e 
senhores, que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o estado do 
Maranhão e sobre sua população. Aqui estivemos, não só aqui, mas no 
gabinete com ações, não só no gabinete, mas nas ruas, ouvindo a 
população com o nosso projeto Ouvindo o Maranhão, ouvindo os 
maranhenses, trazendo as suas lutas, as suas demandas para a tribuna da 
Assembleia Legislativa. Em muitos momentos, o único deputado a 
defender a população do estado do Maranhão das garras do comunismo, 
o único deputado do Maranhão, nos últimos sete anos e três meses, a 
defender a população da destruição de Flávio Dino; o único deputado, 
os últimos sete anos e três meses, de forma firme, autêntica, corajosa, a 
denunciar, a levar as denúncias ao Ministério Público, ao Tribunal de 
Contas, à Polícia Federal, ao Ministério Público Federal. Corajosamente, 
aqui tem um deputado que fez oposição com responsabilidade, com 
seriedade, mostrando para o governo o que ele precisava melhorar. Não 
tenho nada contra o Sr. Flávio Dino, o seu CPF, mas contra o seu modo 
de agir na gestão do governo, a sua forma de conduzir a gestão do 
governo Flávio Dino. Somente isso. O seu modelo de gestão, um 
modelo de gestão que destruiu o estado do Maranhão, colocou um 
milhão e quatrocentos mil maranhenses na extrema pobreza...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA - Liberar o áudio do Deputado Wellington, por mais 
dois minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Meu 
Presidente, como o Deputado Vinícius não vai mais usar o tempo, dê só 
mais três minutinhos, cinco minutinhos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA - Mais dez minutos ao Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Muito 
obrigado, Senhor Presidente. Governador Flávio Dino destruiu o 
Maranhão, ajudou a colocar um milhão e quatrocentos mil maranhenses 
na extrema pobreza, aumentou o desemprego, hoje constrói 100 
restaurantes populares, isso mostra a sua incompetência pela falta 
de geração de emprego para mudar a vida dos maranhenses. Senhor 
Presidente, na manhã de hoje, eu trago o relato da falta de preparo e 
de irresponsabilidade do pior governador da história do Maranhão 
de todos os tempos. Eu trago aqui um legado de destruição do pior 
governador do Brasil, aquele que enganou almas. O Governador Flávio 
Dino, enganador de almas, enganador de almas maranhenses, vai entrar 
para a história como governador destruidor de sonhos, destruidor de 
almas do estado do Maranhão. A nossa geração perdeu oito anos com 
a gestão de Flávio Dino. Oito anos a nossa geração ficou perdida. Que 
Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão, 
sobre a sua população. Precisamos de um Maranhão que tenha um 
governador de verdade, não um governador da propaganda mentirosa. 
Vou repetir: o Maranhão precisa de um governador de verdade, não 
um governador da propaganda mentirosa, da propaganda enganosa que 

nós ficamos submetidos ao longo dos últimos sete anos e três meses. 
Senhor Presidente, vou concluir rogando a Deus que estenda suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Bem-
aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Que Deus tenha 
piedade do Governador Flávio Dino. Que Deus possa consolar todas 
as almas traídas, todas as almas enganadas, todas aquelas pessoas que 
tiveram os seus sonhos destruídos por Flávio Dino. E aí me vem à 
memória aquelas pessoas que acreditaram fazer o concurso com mais de 
cem mil inscritos, três mil e duzentos fazer o curso de formação e hoje 
ainda temos mil e quatrocentos sonhando que seriam nomeados pelo 
Governador Flávio Dino. Destruidor de sonhos. Destruidor de sonhos 
dos maranhenses. Que Deus tenha piedade da alma do Governador 
Flávio Dino por toda a maldade praticada contra os maranhenses. 
Oxalá, Meu grande pai! Oxalá, Deus! Que Deus estenda as suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão. Bem-aventurados aqueles que 
têm fome e sede de justiça. Finalizo, pedindo a Deus, que continue...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA – Para concluir, mais um minuto, Deputado Professor 
Wellington do Curso. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Agradeço a Deus pela oportunidade de ter me conduzido à Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão por dois mandatos e agradeço à 
população pelo reconhecimento do trabalho, pela confiança. E rogo a 
Deus, que continue me dando serenidade, sabedoria e muita saúde para 
continuar lutando pelo povo do Maranhão. Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
FÁBIO BRAGA – Deputado Wellington, V. Ex.ª não vai desejar 
felicidade ao Governador Flávio Dino? Eu peço que a Deputada Betel 
assuma aqui a cadeira enquanto eu vou à tribuna.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Com a palavra, Deputado Fábio Braga, por cinco 
minutos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhora Presidente Deputada Betel, Deputada Helena que 
compõe a Mesa, Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, todos que 
nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV Assembleia. Hoje eu venho à 
tribuna rapidamente para fazer uma saudação justa, eu quero parabenizar 
a Jucema que comemora hoje, dia 31 de março, 171 anos. E a nossa 
Jucema é hoje considerada uma das mais rápidas, mais eficiente do 
Brasil, é claro que aqui ao homenagear a Jucema, estou homenageando 
todos os funcionários da entidade, da Secretaria de Indústria e Comércio 
onde está vinculada a Junta Comercial do Estado do Maranhão, dizer da 
minha felicidade em parabenizar esses funcionários que nos garantem 
que nossas empresas estejam seguras, e quem queira investir no 
Maranhão, quem queira fomentar o comércio no Estado do Maranhão, 
seja bem atendido pela Jucema. Eu tenho visto que sob a coordenação do 
Sérgio Sombra, que assumiu no Governo Flávio Dino, que hoje também 
se encerra atividade, a Jucema do Maranhão tinha um entrave muito 
grande, demora, prestação de serviço ainda muito complexa, fazia com 
que afastava os empresários daquele órgão, dificuldades, e aí foi feito 
um trabalho desde 2015, coordenado pelo Sérgio Sombra, à época lá, 
para desburocratizar e criar um novo ambiente de negócios no Estado 
do Maranhão. Eu sou filho de comerciante, eu tenho no meu sangue 
as veias do comércio. Então eu entendo que nós temos que ter sempre 
um ambiente de negócio muito tranquilo no Estado do Maranhão, a 
implantação da Empresa Fácil é um dos exemplos concretos dessa 
atuação da Jucema no Maranhão. Programa que permite abertura de 
empresa e vários procedimentos de registro feito totalmente online nos 
217 municípios do estado do Maranhão, melhorou muito o ambiente 
para quem quer fazer negócio no Estado do Maranhão. Hoje o tempo 
médio da formalização de negócio no estado saiu de 90 dias para 4,5, 6 
horas, de acordo com a entidade, com os que fazem os esforços lá, os 
servidores, os funcionários, há um reconhecimento nacional pela essa 
rapidez, pela essa garantia de um bom serviço, pela comodidade, pela 
segurança jurídica da abertura das empresas no Estado do Maranhão, 
eu entendo que as pessoas devem estar se perguntando: sim, Fábio, 
e a Junta Comercial recebe o quê, faz o quê? Ela e responsável pelo 
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registro das atividades ligadas à sociedade empresarial, você vai abrir 
um negócio você tem que ter esse registro, lá, ele é responsável, é 
como um cartório é responsável por uma série de informações, data 
de nascimento da empresa, informações da empresa estão todos lá, 
portanto nesses 171 anos dessa entidade, que foi capitaneada desde 
2015 pelo senhor Sérgio Sombra, que hoje é secretário da Secretaria 
de Indústria, Comércio e Energia do Estado do Maranhão, eu estou 
aqui para parabenizar todos os funcionários, todos aqueles envolvidos, 
todos os empresários que tiveram na Junta Comercial nos últimos 171 
anos, todos os representantes, todos aqueles que se fizeram passar por 
aquela instituição e a colocaram hoje num patamar bem acima da média 
do estado e do país, fazendo com que ela hoje seja reconhecida como 
uma das melhores, Jucema, juntas comerciais do país. Eu entendo 
que, quando se tem notícias negativas, elas vêm mais rápido; quando 
são notícias positivas sobre uma empresa, sobre uma entidade, sobre 
autarquia do Estado, há maior dificuldade de serem propagadas, 
difundidas e alardeadas. Aqui eu faço o reconhecimento de público, faço 
o reconhecimento para os funcionários e para todos aqueles que fazem 
a Junta Comercial do Estado do Maranhão, a Jucema, e também dou os 
votos para que se continue fazendo, para que se continue criando um 
ambiente de negócios no Estado do Maranhão. Nós estamos vindo de 
uma pandemia e, durante essa pós-pandemia, nós entendemos que, no 
comércio, na prestação de serviços e de outras atividades, eu entendo que 
é essencial que nós tenhamos esse ambiente propício a bons negócios, 
eu entendo que, uma vez essas atividades sendo favorecidas, sendo 
cada vez mais acrescentadas, aumentadas, a gente vai ter um período 
bem melhor de movimentação da economia no estado do Maranhão. 
É por meio desse serviço, do comércio, da geração de emprego e 
renda, do desenvolvimento do Estado do Maranhão, que vamos ter um 
estado forte, firme e, acima de tudo, um Estado que pare de ser falado 
e alardeado com índices ruins. Nós temos que ter um estado forte, com 
indicativo fortes, com comércio local muito forte e, acima de tudo, um 
ambiente onde as famílias maranhenses tenham orgulho de viver em um 
Estado de prosperidade econômica e de prosperidade social também. 
Eu quero aqui também, já que o governo do Estado do Maranhão, por 
meio do Governador Flávio Dino, se encerra todo um ciclo, um ciclo 
de transformação, um ciclo de geração, um ciclo que foi, desde 2015, 
com a chegada do Flávio, que é contemporâneo meu na Universidade 
Federal do Maranhão, e também no Colégio Marista, encerra-se esse 
ciclo e vai começar, a partir de agora, um novo ciclo também.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL GOMES – Um minuto para concluir.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Vou concluir. 
Para que se possa concluir o raciocínio, deputada, obrigada. Então, 
com esse novo ciclo que começa, com esse novo olhar do Maranhão, 
o Governador Carlos Brandão deve assumir já no sábado, e a gente terá 
também a continuidade de uma série de serviços públicos e também 
de atividades, de inaugurações continuadas, prestação de serviço do 
estado cada vez melhor. Eu entendo que aqui cabe a mim, como amigo, 
como companheiro do Flávio lá atrás, dizer que o Maranhão agradece e 
muito a sua contribuição, a sua firmeza, a sua contribuição no sentido de 
transformar o Maranhão, de fazer o Maranhão se desenvolver. Acredito 
que, a partir de agora, essa também vai ser uma das contribuições que 
o Sr. Carlos Brandão irá fazer no governo do Estado do Maranhão. 
Eu entendo que cada fechamento de círculo, cada momento desse é 
um momento de novas esperanças, de novas oportunidades e entendo 
também que o legado deixado, as boas contribuições devem ser 
preservadas. Elas devem ser sempre feitas de maneira a não se destruir 
o passado de um povo passado, de uma geração, passado de um círculo. 
E eu entendo que essa vai ser uma das contribuições que o próximo 
governador vai ter que ter, deixar que as escolas dignas continuem 
funcionando dignamente, deixar que esses restaurantes populares 
continuem fornecendo a um real a alimentação para o povo sofrido 
da nossa terra, continuar que vários programas sociais tenham a sua 
finalidade concluída e que vários deles continuem. E aqui, como eu fiz 
agora há pouco, falando da Jucema, a gente quer que as entidades, que 
os órgãos e as secretarias continuem funcionando e sempre procurando 

desenvolvimento do estado e da população do estado do Maranhão. Era 
isso, Senhora Presidente.

A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 
BETEL – PSDB, ausente. Progressista, ausente. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
A SENHORA PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADA 

BETEL – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, 
declaro encerrada a presente Sessão.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

COMISSÃO NOMEADA PELA MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
PARA APRECIAÇÃO DA PRESENTE PROPOSIÇÃO DE LEI 
ORDINÁRIA

P A R E C E R Nº 042 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 072/2022, de autoria 
do Poder Executivo, que Institui o Zoneamento Ecológico-Econômico 
do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituído, o Zonea-
mento Ecológico-Econômico do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro do 
Estado do Maranhão, doravante denominado ZEE-MA do Bioma Cer-
rado e Sistema Costeiro.

O ZEE-MA do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro é instrumento 
de planejamento estratégico de ordenamento geográfico e gestão ter-
ritorial do recorte espacial definido por esta Lei, composto por dire-
trizes e critérios ecológicos e agroecológicos, jurídico-institucionais e 
socioeconômicos, a serem levados em conta na formulação de políticas 
públicas para: melhoria da qualidade de vida da população; proteção e 
recuperação do patrimônio ambiental remanescente;  desenvolvimen-
to socioeconômico sustentável; educação ambiental; enfrentamento de 
mudanças climáticas em curso; ordenamento territorial em escala re-
gional; e inclusão socioprodutiva de populações tradicionais e povos 
originários.

Esclarece a Mensagem Governamental que encaminha esta pro-
posição de Lei, que considerando a necessidade de compatibilizar o 
desenvolvimento social e econômico com a proteção ao meio ambiente, 
o Código de Proteção do Meio Ambiente do Maranhão, instituído pela 
Lei nº 5.405, de 8 de abril de 1992, estabelece o zoneamento ambiental 
com um dos instrumentos da Política Estadual do Meio Ambiente.

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Maranhão (ZEE-MA) 
constitui instrumento de planejamento estratégico indispensável ao 
aperfeiçoamento das políticas públicas estimuladoras do desenvolvi-
mento socioeconômico sustentável do Estado. A partir dele, o Poder 
Executivo será capaz de planejar e ordenar adequadamente o território 
maranhense, sobretudo no tocante ao Bioma Cerrado, foco de nossa 
atenção e dedicação laboriosa, nos últimos anos.

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que o ZEE-MA do 
Bioma Cerrado e Sistema Costeiro tem por objetivo geral a promo-
ção da sustentabilidade no Estado do Maranhão nas dimensões social, 
econômica, ambiental e político-institucional, por meio da compatibi-
lização do desenvolvimento socioeconômico sustentável com os riscos 
ecológicos e serviços ecossistêmicos, em favor das atuais e futuras ge-
rações.

Dentre os objetivos específicos do ZEE-MA do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro, destacam-se, dentre outros, os de preservar, proteger, 
promover, manter e recuperar o patrimônio ecológico, paisagístico, 
histórico, arquitetônico, artístico e cultural do Estado do Maranhão; 
estimular a economia da conservação como estratégia para manu-
tenção, recuperação, regeneração, restauração ou recomposição da 
vegetação nativa do Bioma Cerrado e Sistema Costeiro maranhense; 
estimular atividades produtivas com baixa emissão de poluentes, res-
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peitando os parâmetros nacionais e estaduais estabelecidos para o uso 
dos recursos naturais; orientar os agentes públicos e privados quanto 
à observância da capacidade de suporte ambiental na formulação e 
implementação das políticas públicas; e implantação de corredores 
ecológicos regionais.

Convém ressaltar, que segundo a Mensagem Governamental, fo-
ram realizadas dez audiências públicas, nas cidades de Pedreiras, Pre-
sidente Dutra, Caxias, Chapadinha, Colinas, Balsas, Estreito, Barra do 
Corda (esta com foco na participação dos Povos Indígenas), Barreiri-
nhas e São Luís, as quais foram conduzidas pelo Instituto Maranhen-
se de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC). O IMESC é 
órgão da administração indireta estadual, vinculado à Secretaria de 
Estado de Programas Estratégicos (SEPE), competente para auxiliar a 
área de planejamento, por meio da realização de estudos e pesquisas, 
acompanhamento e avaliação de planos, programas e projetos, bem 
como responsável pela manutenção do sistema de informação e car-
tografia.

Quanto à iniciativa, o Projeto de Lei está devidamente sendo ini-
ciado pelo Poder Executivo, visto que a Constituição Estadual, seguin-
do o princípio da Separação dos Poderes, determina em seu     art. 43, 
ser competência do Governador, iniciar Projetos de Leis, que dispõem 
sobre a organização administrativa e atribuições de órgãos:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
às leis que disponham sobre: [...]

III – organização administrativa e matéria orçamentária;
(...)
V – criação, estruturação e atribuições das Secretarias de 

Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998)

Ademais, a proposição em análise dispõe em essência sobre a 
proteção ao meio ambiente, matéria de competência concorrente 
dos entes da federação, nos termos do art. 23, VI, da CF/88, senão 
vejamos:

Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios: [...]

VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qual-
quer de suas formas; [...]

Além disso, a proposição em análise visa dar efetividade à dis-
posição constitucional presente em seu art. 225, sendo sua proteção de 
competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios (art. 23, VI, da CF/88). 

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição, que está em perfeita simetria com o ordenamento constitucional 
vigente, devendo merecer acolhida por esta Casa de Leis, visto que a 
elaboração do Zoneamento Ecológico-Econômico do Bioma Cerrado e 
Sistema Costeiro do Estado do Maranhão, além de pautar-se em meto-
dologia e critérios técnicos, consagrou, como todos os demais instru-
mentos de planejamento desenvolvidos no nosso Governo, o princípio 
da participação popular como mecanismo capaz de incorporar o co-
nhecimento da sociedade ao processo de construção de um Maranhão 
melhor e de todos nós, como bem esclarece a Mensagem Governamen-
tal.

Desta forma, quanto aos aspectos que nos compete examinar, 
quanto à constitucionalidade, juridicidade, à legalidade e à técnica le-
gislativa, a proposição se apresenta conforme à Constituição, portanto, 
o Projeto de Lei não encontra objeções para sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela aprovação do Projeto de Lei nº 

072/2022, por encontrar-se em conformidade com a Constituição Fe-
deral e a Estadual.

É o voto.

PARECER DAS COMISSÕES:
Nos termos do artigo 46, do Regimento Interno deste Poder, reú-

nem-se, conjuntamente, as Comissões de Constituição, Justiça e Ci-
dadania; Comissão Especial, para apreciar a matéria conjuntamente.

Os membros das Comissões, aqui reunidos, votam pela aprova-
ção do Projeto de Lei Ordinária nº 072/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 31 de março de 2022.  

Presidente: Deputado Ariston  Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                   
Vota a favor                                                            Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                  ___________
Deputada Mical Damasceno                                    ___________
Deputado Antônio Pereira                                        ___________
Deputado Edivaldo Holanda                                    ___________
Deputado Rafael Leitoa                                            ___________
Deputada Socorro Waquim                                      ___________
Deputado Fábio Braga                                             ___________
__________________________                          _________________________

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N.º 256/2022

Institui o Comitê de Acompanha-
mento de Implementação da Nova Lei de 
Licitações e Contratos Administrativos 
(Lei n.º 14.133/2021) na Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso das atribuições legais que 
lhe são conferidas pelo Regimento Interno, 

CONSIDERANDO, que em 1º de abril de 2021 foi publicada 
a Lei nº 14.133/2021, a “Nova Lei de Licitações e Contratos Adminis-
trativos”;

CONSIDERANDO que, apesar de a Lei nº 14.133/2021 estar 
em vigor desde a data de sua publicação, conforme previsto no art. 193 
da norma, as Leis nº 8.666/1993 e nº 10.520/2002 somente serão revo-
gadas em 1º de abril de 2023;

CONSIDERANDO que, nos termos do art. 191 da Nova Lei 
de Licitações e Contratos Administrativos, até o dia 31 de março de 
2023, cada órgão ou entidade poderá “optar” por um dos regimes (Lei 
nº 14.133/2021 ou Lei nº 8.666/1993) para realizar cada procedimento 
de licitação e/ou contratação direta (dispensa ou inexigibilidade), sendo 
vedada, contudo, a combinação dos regimes normativos;

CONSIDERANDO a necessidade de planejar a transição de re-
gimes, a fim de garantir: a devida capacitação dos servidores; a atualiza-
ção dos atos regulamentares referentes ao fluxo procedimental e às atri-
buições das unidades envolvidas; e a adequação das rotinas, modelos e 
sistemas de gestão de compras na Assembleia Legislativa;

CONSIDERANDO que a Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão adota o sistema Comprasnet para a realização de seus pre-
gões eletrônicos, sendo salutar aguardar a futura atualização da plata-
forma por parte do Ministério da Economia e do Serpro,

RESOLVE:
Art. 1º. Criar o Comitê de Acompanhamento de Implementação 

da Nova Lei de Licitações na Assembleia Legislativa, composto de 
membros titulares e suplentes, sendo:

I – VALNEY DE FREITAS PEREIRA, matrícula n.º 1626100 
e ANTÔNIO CARLOS COELHO JÚNIOR, matrícula n.º 1658467, 
como representantes da Diretoria Geral (DGE);

II – TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO, matrícula n.º 1639608 e 
NAIANA ARAÚJO TORRES, matrícula n.º 1608868, como represen-
tantes da Procuradoria-Geral (PGA);

III – ANTINO CORREA NOLETO JUNIOR, matrícula n.º 
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1646322 e MAURÍCIO FERNANDES LIMA, matrícula n.º 2801041, 
como representantes da Diretoria de Administração (DA);

IV – ANDRÉ LUIS PINTO MAIA, matrícula n.º 1646744 e AR-
THUR BALDEZ SILVA, matrícula n.º 164432, como representantes da 
Comissão Permanente de Licitação (CPL);

Parágrafo Único. Fica designado como Coordenador Geral das 
atividades do Comitê o Diretor Geral da Assembleia VALNEY DE 
FREITAS PEREIRA, e nas suas ausências, afastamentos e impedimen-
tos o servidor ANTINO CORREA NOLETO JUNIOR.

Art. 2º. São atribuições do Comitê de Acompanhamento de 
Implementação da Nova Lei de Licitações e Contratos na Assembleia 
Legislativa:

I - Desenvolver estudos e discussões acerca da Lei nº 14.133/2021, 
objetivando a elaboração de materiais orientativos;

II - Subsidiar a Mesa Diretora e a Presidência da Assembleia com 
estudos, informações e análises para a tomada de decisões e para a edi-
ção de atos normativos correlatos à implementação e regulamentação da 
Lei nº 14.133/2021 na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão;

III - Acompanhar e relatar a execução das ações de implemen-
tação da Lei nº 14.133/2021 na Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão;

IV - Acompanhar e relatar a implementação do Portal Nacional 
de Contratações Públicas (PNCP) e as deliberações do Comitê Gestor 
da Rede Nacional de Contratações Públicas, de que trata o §1º do art. 
174 da Lei nº 14.133/2021;

V - Acompanhar e relatar o desenvolvimento e a parametrização 
do sistema federal de licitações eletrônicas integrado ao PNCP de que 
trata o inciso II do art. 174 da Lei nº 14.133/2021;

VI - Acompanhar e relatar as medidas adotadas por outros órgãos 
públicos para a aplicação da Lei nº 14.133/2021, em especial o Tribunal 
de Contas da União, o Supremo Tribunal Federal, o Senado Federal, 
a Câmara dos Deputados, a Controladoria-Geral da União, a Advoca-
cia-Geral da União e o Ministério da Economia, bem como órgãos do 
Estado do Maranhão e Assembleias Legislativas de outros Estados;

VII - Acompanhar e relatar a execução das ações de elaboração e 
implementação do plano de contratações anual da Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão;

VIII - Representar a Assembleia Legislativa em reuniões técnicas 
com outros órgãos e entidades acerca de temáticas correlatas à aplica-
ção da Lei nº 14.133/2021.

§ 1º O Comitê deverá produzir relatórios acerca das atribuições 
previstas nos incisos III a VII do caput deste artigo.

§ 2º O relatório de que trata o §1º deste artigo será previamente 
encaminhado à Presidência e poderá ser divulgado em campo próprio 
na intranet da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Art. 3º. O Comitê de Acompanhamento de Implementação da 
Nova Lei de Licitações e Contratos da Assembleia Legislativa terá vi-
gência de 06(seis) meses, prorrogável por igual período, com prazo fi-
nal de conclusão dos trabalhos até 31 de março de 2023.

Art. 4º. Esta Resolução Administrativa entra em vigor na data da 
sua publicação.

PLENÁRIO NAGIB HAICKEL, SÃO LUÍS 31 DE MARÇO 
DE 2022.

Deputado OTHELINO NETO               
Presidente

Deputado GLALBERT CUTRIM
Primeiro Vice-Presidente

Deputada ANDREIA REZENDE
Primeiro Secretário

Deputada DETINHA
Segundo Vice-Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segundo Secretário

Deputada THAIZA HORTEGAL
Terceiro Vice-Presidente

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Terceiro Secretário

Deputado ROBERTO COSTA
Quarto Vice-Presidente

Deputada DANIELLA TEMA
Quarto Secretário

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 08/2021-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO e IN PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL. 
OBJETO: CLÁUSULA PRIMEIRA –DO REMANEJAMENTO: 
Tendo em vista o saldo de R$ 210.279,45 (duzentos e dez mil, duzentos 
e setenta e nove reais e  quarenta e cinco centavos), referente à inutili-
zação do itens 12 (Elaboração de press releases) e item 13 (Elaboração 
e avisos de pauta), bem como o saldo de R$ 71.060,00 (setenta e um mil 
e sessenta reais) resultante da inutilização do item 5 (Noticias de texto), 
constantes do Contrato nº 08/2021, proceder-se-á ao remanejamento 
destes saldos, para atender, respectivamente, às demandas do item 3 
(Treinamento de crise e alinhamento de mensagens) e item 7 (Notícias 
de áudio), ambos na proporção de 100%, da seguinte forma:
ITEM TIPO DE 

AÇÃO
FORMA DE 
REMUNE-

RAÇÃO

QUAN-
TIDADE 
REMA-

NEJADA

VALOR 
UNITÁ-

RIO

VALOR RE-
MANEJADO

12 Elaboração de 
press realeases

Por press 
realeses

730 R$ 236,67 R$ 
168.627,38

13 Elaboração 
de avisos de 

pauta

Por aviso de 
pauta

335 R$ 145,00 R$ 48.212,50

5 Notícias em 
texto

Por lauda 220 R$ 323,00 R$ 71.060,00

BASE LEGAL:  Art. 57, II, da Lei 8.666/93 e Processo Administrati-
vo nº 3164/2020-ALEMA. DATA DA ASSINATURA DO ADITIVO: 
10/03/2022.  ASSINATURAS:  Deputado Othelino Nova Alves Neto–
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e Vitor 
Pacheco da Costa Fortes representando a empresa IN PACTO COMU-
NICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL, CNPJ nº 26.428.219/0001-
80. São Luís–Ma, 31 de março de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Pro-
curador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 015/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS TEC-
NOLÓGICOS EIRELLI. OBJETO: Aquisição de 02 (dois) Drones 
Profissionais que serão destinados à produção de imagens aéreas a se-
rem utilizadas nos programas gerados pela TV Assembleia. VALOR 
DO CONTRATO: R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e quinhentos 
reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101–
Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 
- Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – 
Gestão Legislativa. Natureza Despesa: 44.90.52.33–Equipamentos 
para áudio, vídeo e foto. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 
000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (MANUTEN-
ÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do 
Tesouro. Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação 
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza Despesa: 
33.90.30.17– Material de Processamento de Dados. Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (MANUTENÇÃO). Unidade Gestora: 010101–Assembleia 
Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. 
Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legis-
lativa. Natureza Despesa: 33.90.30.26 – Material elétrico e eletrônico. 
Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legis-
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lativa no Estado do Maranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral; Fun-
ção: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza Despesa: 33.90.30.54– Peças e 
acessórios para móveis e equipamentos. Ação: 4628 – Atuação Legis-
lativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Or-
dinários do Tesouro. DO EMPENHO: Para cobertura das despesas re-
lativas a aquisição do objeto deste Contrato no presente exercício finan-
ceiro, foram emitidas pela Assembleia Legislativa as Notas de Empenho 
nº 2022NE000633, 2022NE000634, 2022NE000635 e 2022NE000636 
de 23/03/2022, nos valores de R$ 6.600,00 ( seis mil e seiscentos reais) 
e R$ 1.200,00 ( mil e duzentos reais), respectivamente, a conta da do-
tação orçamentária antes especificada. PRAZO DE VIGÊNCIA DO 
CONTRATO: O prazo de vigência do Contrato será até o final do cor-
rente exercício financeiro, encerrando-se na data de 31 de dezembro de 
2022, contada da data da sua assinatura. BASE LEGAL: Lei Federal 
n.º 8.66/1993 e Processo Administrativo nº 1902/2021-AL.  DATA DA 
ASSINATURA DO CONTRATO: 31/03/2022. ASSINATURAS: 
Deputado Othelino Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão e Julius Cesar de Carvalho Guimarães Fi-
lho representando a empresa DRONE AIR COMÉRCIO E SERVIÇOS 
TECNOLÓGICOS EIRELLI, CNPJ nº 39.935.802/0001-29. São Luís – 
MA, 31 de março de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

P O R T A R I A   Nº 321/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a solicitação da Diretoria de Administração  e o que consta do 
Processo  nº 3156/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MAURICIO FERNANDES 

LIMA, matrícula nº 2801041 e LUCIANA FARIAS DE ARAUJO 
LIMA, matrícula nº 1656339, ambos lotados na Diretoria de Adminis-
tração, para atuarem respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto 
do Contrato nº 014/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do  Maranhão e a Empresa AC SERVIÇOS E SUPORTE TÉC-
NICO EM INFORMÁTICA EIRELI – ARQUIVAR, cujo o   objeto 
refere-se a prestação de serviços de natureza continuada de gestão e 
guarda de documentos, livros e microfilmagens, visando    atender sob 
demanda, às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, conforme determina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 
955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os              
procedimentos   legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 30 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 333/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 

em vista a solicitação da Diretoria de Administração  e o que consta do 
Processo  nº 3354/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores MAURICIO FERNANDES 

LIMA, matrícula nº 2801041 e ANA CRISTINA COELHO MORAIS, 
matrícula nº 1660398, ambos lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Con-
trato nº 016/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do    Maranhão - ALEMA e a Empresa M. F. MOREIRA (SETE OFFI-
CE  EIRELI), tem por  objeto o Registro de preços para aquisição de 
material gráfico (capa de processo, cartão, cartaz,     cartilha, crachá, 
folder, impressos, livros, bloco, envelope, filipeta, informativo, pasta 
e panfleto), para atender as necessidades  da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, conforme  determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os              
procedimentos   legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 31 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  326/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Pro-
cesso nº 1150/2021-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores FABIO LIMA PINHEIRO, ma-

trícula nº 1656354 e  JOSÉ ALEXANDRE DINIZ LOPES, matrícula 
nº 1647999, ambos lotados na Diretoria de Comunicação, para atua-
rem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do Contrato nº 
011/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão e a empresa EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS EIRELI-EPP, 
que tem por objeto aquisição de câmeras filmadoras profissionais com 
garantia da prestação de serviços de manutenção corretiva, em decor-
rência do Processo Administrativo nº 1150/2021 e do Pregão Eletrônico 
nº 024/2021-CPL/ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolu-
ção  Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 31 de março de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

ORDEM DE SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 02/2022 referente 
a Ata de Registro de Preços n° 23/2021. OBJETO: Serviços de Supor-
te Logístico e Operacional de Eventos. FORNECEDORA: MARKA 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, CNPJ n.º 13.278.683/0001-
95. VALIDADE: 06/12/2022. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 
8.276,00 (oito mil, duzentos e setenta e seis reais). NOTA DE EM-
PENHO: n.º 2022NE000681 de 29/03/2022 no valor de R$ 8.276,00 



  38       SEXTA-FEIRA, 01 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 38
(oito mil, duzentos e setenta e seis reais). PRAZO PARA PRESTA-
ÇÃO DO SERVIÇO: até 24 (vinte e quatro) horas após a expedição 
da Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Proces-
so Administrativo nº 0849/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA DA 
ORDEM DE SERVIÇO: 30/03/2022. ASSINATURAS:  Valney de 
Freitas Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e Geraldo 
Oliveira Júnior- Fiscal do contrato pela parte CONTRATANTE e em-
presa MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME-CONTRATA-
DA, através de seu representante legal Marcos André Vieira da Silva. 
São Luís–MA, 01 de abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador-Geral 

ORDEM DE SERVIÇO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 03/2022 referente 
a Ata de Registro de Preços n° 23/2021. OBJETO: Serviços de Supor-
te Logístico e Operacional de Eventos. FORNECEDORA: MARKA 
SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA-ME, CNPJ n.º 13.278.683/0001-
95. VALIDADE: 06/12/2022. VALOR TOTAL DO PEDIDO: R$ 
8.412,00 (oito mil, quatrocentos e doze reais). NOTA DE EMPE-
NHO: n.º 2022NE000747 de 31/01/2022 no valor de R$ 8.412,00 (oito 
mil, quatrocentos e doze reais). PRAZO PARA PRESTAÇÃO DO 
SERVIÇO: até 24 (vinte e quatro) horas após a expedição da Ordem 
de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Processo Admi-
nistrativo nº 1033/2022-AL.  DATA DA ASSINATURA: 01/04/2022. 
ASSINATURAS: Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da Assem-
bleia Legislativa e Geraldo Oliveira Júnior- Fiscal do contrato pela par-
te CONTRATANTE e empresa MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÕES 
LTDA-ME-CONTRATADA, através de seu representante legal Marcos 
André Vieira da Silva. São Luís–MA, 01 de abril de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador-Geral 

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 07/2022 
referente à ARP nº 024/2021, Pregão Eletrônico nº 027/2021-CPL/
ALEMA e Processos Administrativos nº 0722/2022-ALEMA e 
1201/2021-ALEMA. OBJETO:  Aquisição de licenças de Software 
AutoCad 3D Architecture Autodesk e REVIT BIM Autodesk. CON-
TRATADA: TECNETWORKING SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM 
TI LTDA., CNPJ nº 21.748.841/0001-51. VALOR DO EMPENHO: 
R$ 216.524,00 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e quatro 
reais). NOTA DE EMPENHO: 2022NE000621, de 22/03/2022, no 
valor de R$ 216.524,00 (duzentos e dezesseis mil, quinhentos e vinte e 
quatro reais). BASE LEGAL: Lei 10.520/2002, Lei 8.666/1993 e Pro-
cessos Administrativos nº 0722/2022-ALEMA e 1201/2021-ALEMA. 
PRAZO DE FORNECIMENTO: 5 (cinco) dias corridos, contados da 
data da assinatura da Ordem de Fornecimento. DATA DA ASSINATU-
RA: 31/03/2022. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia 
Legislativa do Maranhão – Marcella Holanda Vilhena – Fiscal do Con-
trato; Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral; TECNETWORKING 
SERVIÇOS E SOLUÇÕES EM TI LTDA., CNPJ nº 21.748.841/0001-
51 - CONTRATADA.  São Luís – MA, 01 de abril de 2022.

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONVÊNIO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO.  PROCESSO AD-
MINISTRATIVO Nº 2892/2021-ALEMA. PARTES: ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONVENENTE) e 
FACULDADE ADELMAR ROSADO (CONVENIADA), com a inter-
veniência da FUNDAÇÃO DELTA DO PARNAÍBA – FUNDELTA, 
firmam entre si o presente Convênio. OBJETO: Promover meios aca-
dêmicos para a qualificação profissional dos servidores da convenente, 
bem como também aos membros da sociedade civil, na condição de 
graduados ou graduandos por Instituições de Ensino Superior devida-
mente reconhecidas pelo Ministério da Educação, em conformidade 
com o projeto de curso pedagógico e plano de trabalho.  VIGÊNCIA: 
24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da data de assinatura. DATA 
DA ASSINATURA: 14/02/2022. ASSINATURAS: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO (CONVENENTE) 
– Deputado Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão; FACULDADE ADELMAR ROSA-
DO (CONVENIADA) - CNPJ nº 06.871.427/0001-41 e FUNDAÇÃO 
DELTA DO PARNAÍBA – FUNDELTA (INTERVENIENTE) – CNPJ 
nº 41.284.639/0001-23. São Luís (MA), 30 de março de 2021.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador-Geral

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 012/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0297/2022-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 14 de abril às 09:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para “Contratação de empresa especializada para aquisi-
ção de leite em pó integral, café torrado e moído, açúcar refinado e ado-
çante sucralose para atender as necessidades da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão”. O edital e seus anexos estão à disposição dos 
interessados nos sítios www.gov.br/compras/pt-br (aba consultas, pos-
teriormente em pregões agendados) e www.al.ma.leg.br (na aba gestão, 
depois em Licitações e por último clique em pregões) podendo ainda 
ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 14:00 horas.  São Luís, 30 de março de 2022. 
Gabriel Manzanno Dias Marques. Pregoeiro da ALEMA
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


