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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
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REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 20 / 04 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1.PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA..............................06 MINUTOS
2.BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE............06 MINUTOS 
3.BLOCO PARL.UNIDOS PELO MARANHÃO...........23 MINUTOS
4.BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.............15 MINUTOS
5.PROGRESSISTA..........................................................09 MINUTOS

6.ESCALA RESERVA
1. PSC.....................................................................06 MINUTOS
2.PODEMOS..........................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 20.04.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

1. REQUERIMENTO Nº 93/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENVIADA MENSA-
GEM DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO 
AO SR. GERALDO CASTRO, JORNALISTA E RADIALISTA, PE-
LOS SERVIÇOS PRESTADOS A SOCIEDADE MARANHENSE.

II – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

2. REQUERIMENTO Nº 88/2022, DE AUTORIA DA 
DEPUTADA DANIELLA,  SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE OU-
VIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO PRE-
SIDENTE DA OAB, CONSELHO DE SÃO LUÍS/MA. DR. KAIO 
VYCTOR SARAIVA, INFORMAÇÕES SOBRE O HISTÓRICO DE 
PARTICIPAÇÃO DAS MULHERES INSCRITAS NOS QUADROS 
DA OAB/MA, PARA CONCORRER AO CARGO DE DESEMBAR-
GADORES INDICADOS PELO QUINTO CONSTITUCIONAL, 
DESDE A DATA DA SUA CRIAÇÃO ATÉ OS DIAS DE HOJE, IN-
FORMANDO QUANTAS MULHERES JÁ CONCORRERAM AO 
CARGO, BEM COMO, SE EXISTE ALGUM PROJETO PARA QUE 
HAJA PARIDADE DE GÊNERO NA LISTA A FIM DE CONCOR-
RER A VAGA DE DESEMBARGADOR (A) PELO QUINTO CONS-
TITUCIONAL. TRANSFERIDO DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTO-
RA - (3ª SESSÃO).

3. REQUERIMENTO Nº 94/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DR. YGLÉSIO,  SOLICITANDO QUE, DEPOIS DE 
OUVIDA A MÊS E  EM ALUSÃO A CAMPANHA DE CONSCIEN-
TIZAÇÃO E ENFRENTAMENTO À FIBROMIALGIA, TODA A FA-
CHADA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA SEJA ILUMINADA NA 
COR “ROXA”, NO DIA 12 DE MAIO DE 2022, SENDO  NESTA 
DATA COMEMORADO O DIA  INTERNACIONAL DA FIBRO-
MIALGIA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 19/04/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 175/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE CANIS NOS ESTABELECIMENTOS PENITEN-
CIÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 176/2022, DE AUTORIA DO PODER 

JUDICIÁRIO, QUE DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARGOS, 
CARREIRAS E VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO PODER 
JUDICIÁRIO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MÁRCIO HONAISER, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 171/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS MAUS-TRATOS CONTRA ANI-
MAIS NOS CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 172/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 173/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS E 
AGENTES PÚBLICOS QUE DISCRIMINEM AS PESSOAS COM 
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE A OBRIGATO-
RIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBIN-
DO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
OU IDENTIDADE DE GÊNERO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR 
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A DAVI HERMES SOUZA DE 
OLIVEIRA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 165/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE 
A OBRIGATORIEDADE DAS EMPRESAS DE TELEVISÃO POR 
ASSINATURA, TELEFONIA E INTERNET, ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS DE VENDAS NO VAREJO E ATACADO, QUE POS-
SUAM SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR - SAC, 
DE COLOCAREM À DISPOSIÇÃO DOS SEUS CLIENTES, NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, ATENDIMENTO TELE-
FÔNICO GRATUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 0800.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 166/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A “SE-
MANA ESTADUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO AOS MAUS-TRA-
TOS ANIMAIS”, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 167/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE OBRIGA OS 
CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS, LOCALIZADOS NO ESTADO 
DO MARANHÃO, A COMUNICAR, AOS ÓRGÃOS DE SEGU-
RANÇA, EVENTUAL OCORRÊNCIA OU INDÍCIO DE VIOLÊN-
CIA, MAUS TRATOS OU ATOS DE CRUELDADE CONTRA OS 
ANIMAIS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 16/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BECKMAN 
AO VEREADOR PAULO VICTOR MELO DUARTE. 

 
PRIORIDADE – 3ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI 168/2022 (MENSAGEM GOVERNA-

MENTAL N° 24/2022) DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE CRIA CARGOS EM COMISSÃO NA ESTRUTURA DA FUN-
DAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA E AO DESENVOLVIMENTO 
CIENTIFICO E TECNOLOGICO DO MARANHÃO - FAPEMA, E 
ALTERA A LEI N° 6.107, DE 27 DE JULHO DE 1994.

PROJETO DE LEI 169/2022 (MENSAGEM GOVERNA-
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MENTAL N° 25/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CELEBRAR COM A 
UNIÃO CONTRATO DE CONFISSÃO E REFINANCIAMENTO DE 
DÍVIDAS, COM ESTEIO NO ART. 23 DA LEI COMPLEMENTAR 
N° 178, DE 13 DE JANEIRO DE 2021, E NO ART. 9°-A DA LEI 
COMPLEMENTAR FEDERAL N° 159, DE 19 DE MAIO DE 2017.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 161/2022, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE VEDA 
A ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DAS 
VAGAS DISPONÍVEIS NO CERTAME NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 162/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE 
UTILIDADE PÚBLICA A UNIÃO DOS MORADORES DO “PAR-
QUE BOB KENNEDY”, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE PAÇO DO 
LUMIAR/MA.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 163/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE 
AS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES EM SAÚ-
DE (PICS) NO ÂMBITO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), 
NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 164/2022, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO ARNALDO MELO, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO CRIAR E IMPLANTAR O “PROGRAMA 
UNIDADE DE SAÚDE AMIGA DO IDOSO” E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 13/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A GIL-
SON RAMALHO DE LIMA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 14/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “ MA-
NUEL BECKMAN” A SENHORA ISABELLE PASSINHO DA SILVA

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 15/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO OTHELINO NETO, CONCE-
DE TÍTULO DE CIDADÃ MARANHENSE A SENHORA MARIA 
FRANCISCA GUALBERTO DE GALIZA

Diretoria Geral de Mesa, 19 de abril de 2022.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

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

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (lê Ata e texto bíblico) - 
Ata lida, Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 027 /2022
São Luís, 18 de abril de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
denominação de órgãos, define finalidades, altera vinculações de enti-
dades da Administração Indireta, e dá outras providências.

É consabido que o princípio da eficiência, insculpido no art. 37, 
caput da Constituição Federal, impõe a execução dos serviços públicos 
com presteza e rendimento funcional, bem como a reorganização da 
estrutura administrativa com vistas a obter a qualidade da execução das 
atividades a seu cargo.

Nessa perspectiva, a presente Medida Provisória pretende atuali-
zar a estrutura da Administração Pública Estadual com vistas a garantir 
o necessário e contínuo aprimoramento das atividades e dos serviços 
desenvolvidos pelo Estado do Maranhão e, por conseguinte, a própria 
supremacia do interesse público.

Para tanto, a Secretaria de Estado de Programas Estratégicos pas-
sa a denominar-se Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômi-
co e Programas Estratégicos - SEDEPE, que terá por finalidades formu-
lar, implementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico 
e Social do Estado do Maranhão; promover a integração institucional 
na execução da política de desenvolvimento econômico; realizar arti-
culação interinstitucional e intersetorial para melhoria do ambiente de 
negócios e promover programas e ações estratégicas para atrair e apoiar 
novos negócios e iniciativas de investimento.

Já a Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia passa 
a denominar-se Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC, 
que terá por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, 
supervisionar, avaliar e controlar as políticas públicas, programas, pro-
jetos e ações para o desenvolvimento das atividades industriais, comer-
ciais e de serviços, enfatizando o estimulo à criação e ampliação de 
empreendimentos.

Propõe-se, ainda, a alteração da vinculação das seguintes enti-
dades da administração indireta, para fins de controle final: o Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômico e Cartográficos - IMESC, au-
tarquia, passa a ser vinculado à Secretaria de Estado do Planejamen-
to e Orçamento - SEPLAN; a Empresa Maranhense de Administração 
Portuária - EMAP (empresa pública), a Companhia Maranhense de 
Gás - GASMAR (sociedade de economia mista) e a Maranhão Parce-
rias - MAPA (sociedade de economia mista), passam a ser vinculadas 
à Secretaria de Estado de Desenvolvimentos Econômico e Programas 
Estratégicos - SEDEPE.

A relevância da matéria tratada na Medida Provisória em epígra-
fe reside na necessidade de aperfeiçoar a atuação administrativa para 
concretização do princípio da eficiência, insculpido no art. 37, caput da 
Constituição da República.

De outro giro, a urgência decorre do princípio da supremacia do 
interesse público, que demanda velocidade na realização de mudanças, 
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visando ao melhor funcionamento da máquina administrativa.

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

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

CARLOS BRANDÃO 
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 382, DE 18 DE ABRIL DE 2022

Altera denominação de órgãos, 
define finalidades, altera vinculações de 
entidades da Administração Indireta, e dá 
outras providências.

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

Art. 1º Ficam alteradas as denominações dos seguintes órgãos:

I - Secretaria de Estado de Programas Estratégicos para Secreta-
ria de Estado de Desenvolvimento Econômico e Programas Estratégi-
cos - SEDEPE; e

II - Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia para 
Secretaria de Estado de Indústria e Comércio - SEINC. 

Parágrafo único. Em virtude do disposto no caput deste artigo, 
o cargo de Secretário de Estado de Programas Estratégicos passa a 
denominar-se Secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico e 
Programas Estratégicos e o cargo de Secretário de Estado de Estado 
de Indústria, Comércio e Energia passa a denominar-se Secretário de 
Estado de Estado de Indústria e Comércio.

Art. 2º  A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico 
e Programas Estratégicos (SEDEPE) tem por finalidade formular, im-
plementar e avaliar a Política de Desenvolvimento Econômico e Social 
do Estado do Maranhão; promover  integração interinstitucional na exe-
cução da política de desenvolvimento econômico; realizar articulação 
interinstitucional e intersetorial para melhoria de ambiente de negócios 
e promover programas e ações estratégicas para atrair e apoiar novos 
negócios e iniciativas de investimento.

Art. 3º A Secretaria de Estado de Indústria e Comércio (SEINC) 
tem por finalidade formular, implementar, coordenar, acompanhar, su-
pervisionar, avaliar e controlar políticas públicas, programas, projetos 
e ações para o desenvolvimento das atividades industriais, comerciais e 
de serviços, enfatizando o estímulo à criação e ampliação de empreen-
dimentos. 

Art. 4º Fica alterada a vinculação das seguintes entidades da ad-
ministração indireta:

I - Instituto Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Carto-
gráficos (IMESC), autarquia, passa a ser vinculado à Secretaria de Es-
tado do Planejamento e Orçamento - SEPLAN;

II - Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), 
empresa pública, passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE; 

III - Companhia Maranhense de Gás (GASMAR), sociedade de 
economia mista, passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desen-
volvimento Econômico e Programas Estratégicos - SEDEPE; e

IV - Maranhão Parcerias (MAPA), sociedade de economia mista, 

passa a ser vinculada à Secretaria de Estado de Desenvolvimento Eco-
nômico e Programas Estratégicos -SEDEPE.

Art. 5º Ficam transferidos e incorporados aos órgãos que ab-
sorverem as competências, os direitos, os créditos e as obrigações de-
correntes de lei, os atos administrativos ou os contratos, inclusive as 
receitas e despesas, e o acervo documental e patrimonial dos órgãos 
transformados por esta Medida Provisória. 

Art. 6º Os servidores em atividade nos órgãos transformados por 
esta Medida Provisória ficam transferidos aos órgãos que absorveram as 
competências e as unidades administrativas.

Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se a:

I - servidores efetivos lotados no órgão;
II - servidores efetivos cedidos ou requisitados, em exercício 

temporário; 
III - pessoal temporário.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a promover os atos 
necessários:

I - à elaboração dos atos regulamentares e regimentais que decor-
ram, implícita ou explicitamente, das disposições desta Medida Provi-
sória, inclusive os que se relacionam com pessoal, material e patrimô-
nio, bem como as alterações organizacionais e de cargos em comissão 
decorrentes desta Medida Provisória;

II - ao regular funcionamento dos órgãos, mediante processo 
formal de cessão de servidores das demais Secretarias, Autarquias e 
Fundações do Estado, bem como de servidores de outras esferas gover-
namentais, por meio de instrumento adequado; e

III - à transferência dos contratos, protocolos e demais instru-
mentos vigentes necessários à implementação das competências defi-
nidas nesta Medida Provisória, procedendo-se às devidas adequações 
orçamentárias.

Art. 8º As despesas decorrentes da execução desta Medida Provi-
sória correrão à conta de recursos orçamentários próprios.

Art. 9º Fica o Poder Executivo autorizado a adotar as providên-
cias necessárias para remanejar, anular, transpor, transferir ou utilizar 
dotação orçamentária entre os órgãos e entidades do Poder Executivo 
para cumprimento do disposto nesta Medida Provisória.

Art. 10. O Poder Executivo definirá em decreto a estrutura dos 
órgãos e entidades de que trata esta Medida Provisória, bem como os 
respectivos cargos em comissão e funções gratificadas.

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

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 18 DE ABRIL DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

CARLOS BRANDÃO
Governador do Estado do Maranhão

SEBASTIÃO TORRES MADEIRA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI Nº 177 /2022.

Estabelece medidas no enfrenta-
mento da corrupção nos órgãos da ad-
ministração pública direta e indireta, no 
âmbito do Estado do Maranhão, e dá ou-
tras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
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NHÃO DECRETA:

Art. 1º A todo agente público estadual que, no exercício de suas 
atribuições, tiver conhecimento e denunciar atos suspeitos de prática de 
crimes de corrupção, atos de improbidade ou infrações administrativas 
contra a administração pública direta e indireta, deverá ser garantida a 
proteção, nos termos desta Lei.

Art.2º Aos agentes públicos que colaborarem com informações 
sobre a prática de crimes de corrupção, atos de improbidade ou infra-
ções administrativas de que tenham conhecimento, em razão de estarem 
vinculados a órgão da administração pública direta ou indireta, espe-
cialmente em decorrência do exercício de cargo ou função pública, são 
asseguradas as seguintes garantias:

I - o direito de dar ciência a qualquer autoridade competente, que 
não seu superior hierárquico, quando houver indícios de envolvimento 
deste; 

II - a preservação do nome, qualificação, imagem e demais infor-
mações que possam identificar o agente público colaborador; 

III - a disponibilização de um canal direto e simplificado, prefe-
rencialmente em sítio oficial, para que possa ser feita a denúncia, ga-
rantido o sigilo; 

IV - a não responsabilização civil, penal ou administrativa em 
virtude da mera colaboração com informação concernente à prática de 
crimes, atos de improbidade ou infrações administrativas de que tenha 
conhecimento, ressalvada eventual responsabilidade por participação, 
nos termos da lei; 

V - ao servidor público estatutário, a garantia de inamovibilidade 
e irredutibilidade de remuneração;

VI - a pedido do servidor, o direito de cessão para outro órgão 
da Administração, compatível com as atribuições do cargo efetivo, ga-
rantindo-lhe os mesmos valores percebidos no órgão que se encontrava 
lotado quando fez a denúncia.

Art.3º O disposto nos incisos V e VI do artigo 2º não se aplica 
se ficar comprovado, após decisão transitada em julgado, que o agente 
público colaborador agiu de má-fé, nas seguintes hipóteses: 

I - denunciação caluniosa ou comunicação falsa de crime; 
II - omissão de circunstâncias conhecidas que poderiam alterar o 

convencimento sobre a licitude ou não do fato; 
III- participação direta ou indireta no fato comunicado, excetua-

das as hipóteses de coação irresistível, constrangimento ilegal ou qual-
quer forma de ameaça, que lhe tenha retirado ou diminuído a volunta-
riedade para a prática do ato. 

Art.4º As denúncias, após a análise pelos Órgãos de Controle In-
terno, incluindo as corregedoras-gerais, deverão ser encaminhadas, em 
até 10 (dez) dias úteis, para o Ministério Público Estadual ou Federal, 
sem prejuízo das medidas a serem adotadas no âmbito da Administra-
ção.

Art.5º Sendo o servidor denunciante passível de identificação, e 
tendo o Ministério Público oferecido denúncia com base em seu relato, 
será garantido registro de mérito em seus apontamentos profissionais. 

Parágrafo único. Os resultados das apurações referentes as de-
núncias serão divulgadas em página oficial do Estado, de forma desta-
cada, bem como as decisões tomadas pelo Poder Público.

Art.6º Para os fins desta lei, considera-se agente público todo 
aquele que exerça, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por 
eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de 
investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função na admi-
nistração pública direta ou indireta e demais particulares que atuem em 
colaboração com o Poder Público.

Art.7º Os Órgãos da Administração Pública direta e indireta de-
verão dar ampla publicidade da presente lei. 

Art.8º Esta lei entra em vigor 30 (trinta) dias após a data de sua 
publicação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O projeto em epígrafe dispõe sobre direitos e garantias dos agen-
tes públicos quando da colaboração com informações sobre a prática de 
crimes, atos de improbidade ou infrações no âmbito da Administração 
Pública estadual direta ou indireta.

Dados da Transparência Nacional, que indicam o nível percebi-
do de corrupção no setor público, Índice de Percepção da Corrupção, 
mostram que o Brasil, em 2019 e 2020, mantiveram a pior pontuação 
histórica, ocupando a 106ª posição entre os 180 Países avaliados.

Em 2021, em que pese o Brasil passar da 106ª posição para a 
94ª, continuamos atrás de países como Colômbia, Turquia e China, ra-
zão pela qual a Transparência Internacional alerta que o país enfrenta 
sérios retrocessos no combate à corrupção, denunciados no relatório 
“Brazil: Setbacks in the Legal and Institutional Anti-Corruption Fra-
meworks”.

Assim, a presente proposição tem por finalidade propor garantias 
essenciais àqueles que, em decorrência de sua função, são os mais aptos 
a contribuírem na preservação do patrimônio público. Isso porque, co-
nhecedores de todos os atos que ocorrem na seara administrativa, nin-
guém melhor que os próprios agentes públicos para denunciarem atos 
de improbidade que eventualmente tenham conhecimento. 

É certo, portanto, que qualquer desincentivo ou inibição à sua 
colaboração deve ser prevenido, nos moldes deste projeto de lei. 
Ao contrário disso, a proteção e valorização deste agente público é 
fundamental, como forma de motivação e incentivo às denúncias, 
esperançosos de que um dia consigamos estancar esse mal pela raiz.

A legislação estadual vigente prevê o dever do servidor de de-
nunciar práticas corruptas, visando principalmente a moralidade e a 
eficiência da Administração, sem, contudo, instituir as garantias de 
proteção ao denunciante quando assim o fizer.

A realidade atual, é que existe uma possibilidade de abertura de 
processos administrativos contra servidores que denunciam autoridades 
superiores ou colegas de profissão que cometem atos de corrupção, os 
quais, por vezes, sofrem severas perseguições por parte de seus supe-
riores hierárquicos. 

Como exemplo, a hipótese do agente público que, logo após uma 
denúncia de fato infracional é dispensado de sua função, ou transferido 
para outro local, sob o argumento de interesse público, o que, em verda-
de, pode velar uma sanção disfarçada.

Assim, é certo que os instrumentos postos à disposição da dis-
cricionariedade administrativa estão sujeitos a um desvio de finalidade, 
nem sempre perceptível, tendo a presente proposição o objetivo de criar 
ferramentas objetivas em favor da liberdade do denunciante, visando a 
proteção de interesse público mais relevante.

Disposição de teor semelhante se encontra na Convenção da 
OEA contra a Corrupção: 

Artigo III 
Medidas preventivas 
Para os fins estabelecidos no artigo II desta Convenção, os Esta-

dos Partes convêm em considerar a aplicabilidade de medidas, em seus 
próprios sistemas institucionais destinadas a criar, manter e fortalecer:

 [...] 
8. Sistemas para proteger funcionários públicos e cidadãos par-

ticulares que denunciarem de boa fé atos de corrupção, inclusive a pro-
teção de sua identidade, sem prejuízo da Constituição do Estado e dos 
princípios fundamentais de seu ordenamento jurídico interno. 

Dessa feita, a presente propositura pretende instituir garantias 
protetivas aos agentes públicos que colaborarem com informações so-
bre práticas ilícitas, ímprobas ou criminosas no âmbito da Administra-
ção Pública direta e indireta Estadual. 

E isso é o que já prevê a Lei Federal n. 8.112 de 1990, que dispõe 
sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das au-
tarquias e das fundações públicas federais, em seu artigo 126-A, senão 
vejamos: 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022 7

Art. 126-A. Nenhum servidor poderá ser responsabilizado 
civil, penal ou administrativamente por dar ciência à autoridade 
superior ou, quando houver suspeita de envolvimento desta, a outra 
autoridade competente para apuração de informação concernente 
à prática de crimes ou improbidade de que tenha conhecimento, 
ainda que em decorrência do exercício de cargo, emprego ou função 
pública.”

Impende consignar, ainda neste ponto, que as hipóteses consti-
tucionais de iniciativa privativa advém de um rol taxativo, devendo, 
portanto, ser interpretadas de forma restritiva, sob pena de se esvaziar 
a atividade legislativa dos parlamentares. Esse, aliás, é o entendi-
mento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:

“A iniciativa reservada, por constituir matéria de direito es-
trito, não se presume e nem comporta interpretação ampliativa, na 
medida em que, por implicar limitação ao poder de instauração do 
processo legislativo, deve necessariamente derivar de norma cons-
titucional explícita e inequívoca.”(STF, Pleno, ADI-MC nº 724/RS, 
Relator Ministro Celso de Mello, DJ de 27.4.2001.

 Com efeito, estabelecer medidas como as propostas pelo pre-
sente projeto de lei não invade a competência privativa dos Chefes dos 
demais Poderes. Dessa forma, tem-se que a proposição não trata da 
criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos 
dos demais Poderes, mas, sim, apenas de estabelecer um mecanismo 
adicional de garantias àqueles que auxiliarem no combate a corrupção, 
através de denúncias.

Por essas mesmas razões, a proposição encontra-se em conso-
nância com a Repercussão Geral n. 917 (Recurso Extraordinário com 
Agravo - ARE n. 878911) oportunidade na qual o Supremo Tribunal 
Federal entende, de forma pacífica, que não usurpa competência priva-
tiva do Chefe do Poder Executivo lei que, ainda que crie despesa para 
a Administração, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus ór-
gãos, nem do regime jurídico de servidores públicos, conforme art. 61, 
§ 1º, II,”a”, “c” e “e”, da Constituição Federal, nos seguintes termos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPER-
CUSSÃO GERAL. 2. Ação Direta de Inconstitucionalidade estadual. 
Lei 5.616/2013, do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câme-
ras de monitoramento em escolas e cercanias. 3. Inconstitucionalidade 
formal. Vício de iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo 
municipal. Não ocorrência. Não usurpa a competência privativa do 
chefe do Poder Executivo lei que, embora crie despesa para a Ad-
ministração Pública, não trata da sua estrutura ou da atribuição de 
seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos. 4. Re-
percussão geral reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta 
Corte. 5. Recurso extraordinário provido. 

Não se permite, assim, interpretação ampliativa do citado 
dispositivo constitucional, para abarcar matérias além daquelas 
relativas ao funcionamento e estruturação da Administração Públi-
ca, mais especificamente, a servidores e órgãos do Poder Executivo.
(grifo nosso) (ARE 878911 RG, Relator(a) : Min. GILMAR MENDES, 
julgado em 29/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUS-
SÃO GERAL - MÉRITO Dje-217 - PUBLIC 11-10-2016 

Trata-se, portanto, de providência exigida de todos os Poderes do 
Estado, não havendo qualquer invasão de competência quando o poder 
legislativo limita-se a explicitar o conteúdo de direito fundamental já 
expresso na Constituição. E outro não é o entendimento do Supremo 
Tribunal Federal: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. 
CONSTITUCIONAL. LEI 1.597/2011, DO ESTADO DO AMAPÁ. 
CRIAÇÃO DA CASA DE APOIO AOS ESTUDANTES E PROFES-
SORES PROVENIENTES DO INTERIOR DO ESTADO. INEXIS-

TÊNCIA DE OFENSA À INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. AÇÃO DIRETA JULGADA IMPROCEDEN-
TE. 1. Norma de origem parlamentar que não cria, extingue ou al-
tera órgão da Administração Pública não ofende a regra constitu-
cional de iniciativa privativa do Poder Executivo para dispor sobre 
essa matéria. Precedentes. 2. Não ofende a separação de poderes, a 
previsão, em lei de iniciativa parlamentar, de encargo inerente ao 
Poder Público a fim de concretizar direito social previsto na Cons-
tituição. Precedentes. 3. Ação direta julgada improcedente. ( STF - 
ADI n. 4723 - Tribunal Pleno. Dj, 22/06/2020, Rel. Min. Edson Fachin)

Diante do exposto, visando o combate a corrupção, a moralidade 
e a eficiência da Administração, necessária se faz a aprovação do pre-
sente projeto de lei, a fim de garantir a estabilidade necessária àqueles 
que, em decorrência de sua função, são os mais aptos a contribuírem 
para a preservação do bem público

Relevante ainda ressaltar que iniciativas semelhantes tramitam 
perante algumas Casas Legislativas do País. Quanto aos seus aspectos 
financeiro-orçamentários verifica-se que a propositura não pretende im-
plementar atividades ainda não previstas, não concorrendo, portanto, 
para o aumento da despesa ou redução da receita do Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 12 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 178/2022

Assegura ao cuidador da pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) direito de atendimento prioritário 
em estabelecimentos públicos e privados.

O Governador do Estado do Maranhão, Faço saber que a As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica assegurado ao cuidador da pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) direito de atendimento prioritário em estabele-
cimentos públicos e privados, no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. Faz jus ao direito de atendimento prioritário que 
trata o caput deste artigo, o cuidador acompanhado de pessoa com TEA.

Art. 2º Para os fins desta Lei, considera-se cuidador a pessoa com 
ou sem vínculo familiar apta para auxiliar o indivíduo com TEA em 
suas necessidades e atividades básicas da vida cotidiana. 

Art. 3º Os estabelecimentos que descumprirem o disposto nesta 
Lei sofrerão as seguintes penalidades:

I – multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais); e 
II – R$ 2.000,00 (dois mil reais), em casos de reincidência.
Parágrafo único. Os valores arrecadados em virtude de multas, 

serão revertidos para o Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência – 
FEPD.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei, no que 
couber.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 13 de abril 
de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Em vigor desde dezembro de 2012, a Lei Berenice Piana (Lei 
Federal nº 12.764/2012) instituiu a “Política Nacional de Proteção dos 
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista”, estabelecendo 
diretrizes para sua consecução, bem como direitos:

Art. 2º São diretrizes da Política Nacional de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista: I - a intersetoria-
lidade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento 
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à pessoa com transtorno do espectro autista; II - a participação da co-
munidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas 
com transtorno do espectro autista e o controle social da sua implanta-
ção, acompanhamento e avaliação; III - a atenção integral às necessida-
des de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando 
o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional e o acesso a 
medicamentos e nutrientes; IV - (VETADO); V - o estímulo à inserção 
da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, 
observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei nº 
8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente); 
VI - a responsabilidade do poder público quanto à informação pública 
relativa ao transtorno e suas implicações; VII - o incentivo à formação 
e à capacitação de profissionais especializados no atendimento à pessoa 
com transtorno do espectro autista, bem como a pais e responsáveis; 
VIII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para estudos epi-
demiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características 
do problema relativo ao transtorno do espectro autista no País.

...
Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro au-

tista: I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvi-
mento da personalidade, a segurança e o lazer; II - a proteção contra 
qualquer forma de abuso e exploração; III - o acesso a ações e serviços 
de saúde, com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, 
incluindo: a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo; b) o aten-
dimento multiprofissional; c) a nutrição adequada e a terapia nutricio-
nal; d) os medicamentos; e) informações que auxiliem no diagnóstico 
e no tratamento; IV - o acesso: a) à educação e ao ensino profissionali-
zante; b) à moradia, inclusive à residência protegida; c) ao mercado de 
trabalho; d) à previdência social e à assistência social. (LEI FEDERAL 
nº 12.764/2012, grifo nosso)

Recentemente, no ano de 2020, a legislação foi ampliada por 
meio da Lei Federal nº 13.977/2020, criando a Carteira de Identificação 
da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea), que, dentre ou-
tros direitos, assegura atenção integral, pronto atendimento e prioridade 
no atendimento e no acesso aos serviços públicos e privados, em espe-
cial nas áreas da saúde, educação e assistência social.

Contudo, faz-se necessária a instituição e o aprimoramento de 
normas legais que visem contribuir no apoio da família, dada a comple-
xidade do transtorno do espectro autista (TEA) que vai desde dificul-
dades menores com preservação da autonomia até comprometimentos 
maiores. Este último, a depender do caso, exige atenção em tempo inte-
gral. Nesse contexto, o cuidador da pessoa com TEA, função exercida 
mais comumente pelos pais, por vezes necessita estar acompanhado da 
pessoa com TEA ao buscar atendimento para si.

Neste sentido, apresento o presente Projeto de Lei que assegura 
ao cuidador da pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA) direi-
to de atendimento prioritário em estabelecimentos públicos e privados.

Pelos motivos expostos, haja vista a relevância social da matéria, 
conto com o apoio dos nobres colegas deputados na aprovação da pre-
sente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 13 de abril 
de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 179/2022

Institui a “Semana Estadual para 
Conscientização da Doença de Parkinson” 
no Estado do Maranhão.

O Governador do Estado do Maranhão, Faço saber que a As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1º Fica instituída a “Semana Estadual para Conscientização 
da Doença de Parkinson” no Estado do Maranhão.

Parágrafo único. A semana de que trata o caput deste artigo será 

realizada, anualmente, na semana que compreender o dia 11 de abril, 
Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson.

Art. 2º A “Semana Estadual para Conscientização da Doença de 
Parkinson” tem por finalidade esclarecer a população quanto à impor-
tância de apoio aos portadores da doença, bem como as problemáticas 
enfrentadas.

Art. 3º Durante a “Semana Estadual para Conscientização da 
Doença de Parkinson” serão realizadas atividades tendentes a:

I – conscientizar quanto as dificuldades enfrentadas pelas pessoas 
portadoras da Doença de Parkinson;

II – esclarecer a comunidade sobre a prevenção, causas, trata-
mento e a necessidades de apoio aos familiares e cuidadores; e

III – promover a integração das pessoas portadoras da doença em 
todos os níveis sociais.

Art. 4º O Poder Executivo regulamentará, no que couber, a pre-
sente Lei, objetivando sua melhor aplicação.

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

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 11 de abril 
de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

Submeto à apreciação dos nobres colegas deputados a presente 
proposta legislativa que tem por finalidade instituir no âmbito do estado 
do Maranhão a “Semana Estadual para Conscientização da Doença de 
Parkinson” a ser realizada, anualmente, na semana que compreender o 
dia 11 de abril, estabelecido pela Organização Mundial de Saúde como 
o “Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson”.

Caracterizada como uma doença neurológica crônica, degenera-
tiva e progressiva que acomete o sistema motor, a Doença de Parkinson 
se desenvolve quando há uma perda rápida dos neurônios do Sistema 
Nervoso Central. A doença apresenta características que afetam a quali-
dade de vida das pessoas, acomete um em cada mil indivíduos.

Em idosos, é a segunda doença neurodegenerativa mais preva-
lente, atinge de 1 a 3% dessa população. Tremor em repouso, rigidez, 
déficits no equilíbrio e na marcha (no caminhar), bradicinesia (dificul-
dade em realizar movimentos voluntários) e redução na amplitude dos 
movimentos, são os principais sintomas da Doença de Parkinson. Essas 
desordens motoras podem levar o idoso a isolamento social, perda de 
vontade para as atividades que antes costumava fazer, dependência para 
as atividades de vida diária, perda de autonomia e, consequentemente, 
redução de sua qualidade de vida.

Importante relatar que de acordo com dados da Organização 
Mundial da Saúde (OMS), cerca de 1% da população mundial com ida-
de superior a 65 anos tem Parkinson e com o aumento da expectativa 
de vida e o envelhecimento da população, o número pode dobrar até 
2040. No Brasil, a estimativa é de que 200 mil pessoas vivam com a 
enfermidade.

Isto posto, objetivando a criação de estratégias que visem me-
lhorar a qualidade de vida e o cuidado da população idosa maranhense, 
espero contar com o apoio para aprovação da presente propositura. 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 11 de abril 
de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI Nº 180 /2022
                                                                    

Dispõe sobre a doação de produtos 
perecíveis ou madeiras apreendidas pelo 
órgão ambiental responsável e dá outras 
providências. 

Art. 1º. Fica estabelecido que todo produto perecível ou madeira, 
apreendido pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
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Naturais – SEMA, no âmbito do Estado do Maranhão, será destinado 
para fins sociais, com base no art. 25 §3º da Lei 9.605 de 12 de fevereiro 
de 1998.

§ 1º. A doação a que se refere o “caput” do artigo será destinada 
às instituições públicas estaduais e municipais ou entidades privadas 
sem fins lucrativos, como associações, cooperativas hospitalares, cien-
tificas, penais, educacionais, beneficentes e congêneres após avaliação e 
indicação técnica mediante laudo da possibilidade de uso, emitido pelo 
órgão responsável pela apreensão.

§ 2º. O órgão estadual de fiscalização ambiental editará e 
publicará normas regulamentando a criação de um cadastro de entidades 
que poderão receber os produtos apreendidos, bem como definindo os 
critérios para habilitação das mesmas e os procedimentos necessários 
para aplicação e eficácia da presente Lei.

§ 3º. As normas a que se refere o parágrafo anterior deverão conter 
mecanismos para que a doação possa ser procedida sumariamente, após 
a apreensão e respectivo laudo da possibilidade de uso dos produtos 
apreendidos, quando:

I - houver risco iminente de perecimento, atestado pelo agente do 
órgão estadual de fiscalização ambiental no documento de apreensão;

II - não puderem ser guardados em locais apropriados que garan-
tam a sua durabilidade e qualidade para uso;

III - que não puderem ser mantidos sob vigilância ou quando 
inviável o transporte e guarda por parte do órgão fiscalizador.

§ 4º. O produto perecível ou madeira apreendido sob risco 
iminente de perecimento não mais retornará ao infrator, podendo ser 
doado por decisão motivada da autoridade competente da Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, onde 
será dado conhecimento ao Ministério Público por meio de seu 
órgão responsável, visando à segurança jurídica do ato praticado pela 
autoridade competente da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais.

Art. 2º. Os produtos perecíveis ou madeira que vierem a ser doa-
dos serão destinados exclusivamente para atividades afins da entidade 
beneficiada, ficando proibida a transferência a terceiros, a qualquer títu-
lo, dos bens recebidos em doação pela entidade beneficiada.

Art. 3º. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA firmará com a entidade donatária um Termo de Doa-
ção dos produtos perecíveis ou madeiras doadas, conforme modelo 
constante do Anexo I, que passa a ser parte integrante desta Lei.

Art. 4º. Sem prejuízo de outras normas estabelecidas pela Se-
cretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA, o 
processo de doação será instruído mediante apresentação dos documen-
tos seguintes: 

I - requerimento assinado pelo representante legal ou dirigente da 
entidade solicitante;

II - cópia de estatuto, regimento ou outro documento que com-
prove o enquadramento do requerimento, conforme o caso, como asso-
ciação ou instituição sem fins lucrativos, pública ou privada;

III - apresentação de projeto, programa ou plano de trabalho de 
utilização do bem requerido, devendo constar, dentre outras informa-
ções, a quantidade, destinação e local de utilização.

Art. 5º. A formalização do Termo de Doação é a garantia da efe-
tivação da doação, isentando os doadores de qualquer responsabilidade 
sobre o bem doado.

Parágrafo único - Fica estabelecido o prazo máximo de 30 (trin-
ta) dias para a retirada, mediante recibo do bem doado, contado da data 
de assinatura do Termo de Doação, cujo não cumprimento acarretará o 
retorno do bem doado para a posse e guarda do doador.

Art. 6º. O Termo de Doação de produtos e subprodutos florestais 
gerará o crédito necessário para a obtenção do Documento de Origem 
Florestal - DOF ou documento florestal equivalente para a retirada do 
bem doado.

Art. 7º. Os custos operacionais de depósito, remoção, transporte 
beneficiamento e demais encargos correrão à custa do beneficiário.

Parágrafo único - Por razões de interesse público e 
justificadamente, poderão os custos ser arcados pela Administração 

Pública.
Art. 8º. Quando ocorre mais de um pedido relativo ao mesmo 

bem, a prioridade será do interessado cujo objetivo do programa, proje-
to ou plano de trabalho de atividades apresentado estiver voltado para o 
interesse social ou ambiental de maior relevância.

Parágrafo único - Em caso de pedido com a mesma relevância 
social, o critério de prioridade considerado será a ordem cronológica do 
protocolo de pedido junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Naturais – SEMA responsável.

Art. 9º. Em se tratando de apreensões de produtos perecíveis ou 
madeiras em que não haja interesse manifestado por nenhuma entidade 
ou órgão público, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da apreensão, 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos Naturais – SEMA 
deverá promover leilão do material apreendido e os recursos auferidos 
deverão ser revertidos para o Tesouro Estadual e aplicados exclusiva-
mente em ações de fiscalização, monitoramento e conservação dos re-
cursos naturais.

Art. 10. A Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais – SEMA responsável regulamentará por meio da expedição de 
Instrução Normativa o que se fizer necessário para a aplicação e eficácia 
desta Lei.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, EM 13 DE ABRIL DE 2022. - HE-
LIO SOARES - DEP. ESTADUAL – PL

PROJETO DE LEI Nº 181 / 2022

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO TRANSFOR-
MAR.

Art. 1º- Fica declarada de utilidade pública o Instituto Transfor-
mar. 

Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data da publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de abril 
de 2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

O INSTITUTO TRANSFORMAR é uma Entidade Civil sem fins 
econômicos e de caráter beneficente. Fundado na Cidade de São Luís, 
Capital do Maranhão, em20 deNovembro de 2018, que temporfinalida-
des e objetivos atividades dirigidas a prestação de serviços em: saúde, 
ensino, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, proteção e 
preservação do meio ambiente, cultura e saúde, para atuar em Progra-
mas e Projetos, Comprometidos com o Desenvolvimento Humano e 
Social Sustentável.

O Instituto Transformar por estar enquadrado no terceiro setor 
vem com a proposta de organização de sociedade civil de direito priva-
do, sem fins lucrativos que buscam realizar atividades em prol do bem 
comum, trabalhando questões ligadas às diversas áreas, como saúde, 
educação, moradia, preservação do meio-ambiente e outras. Ao Entes 
Estatais e Municipais interessam a existência desse tipo de organização 
e, além de não interferir diretamente em seu funcionamento, incentiva a 
sua criação através de benefícios fiscais.

O seu objetivo geral é propor um projetos socias voltado a co-
munidade em geral, e seus objetivos específicos equivalem a prestar 
serviços médicos, odontológicos, recreação, beleza e outros, com itens 
necessários para sua inicialização, metas, indicadores de impactos, com 
atividades planejadas conforme cronograma de execução anual.

As parcerias do Insituto Transformar com entes estatais vêm tra-
zendo muitos benefícios para a sociedade permitindo acesso humanitá-
rio de serviços em saúde. 

Com fulcro nos relevantes trabalhos sociais desenvolvidos por 
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essa instituição, apresentamos o presente projeto de lei, razões pelas 
quais conto com o voto dos nobríssimos Parlamentares em sua apro-
vação. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de abril 
de 2022. - DR.YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 018 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo Terezinha Rego a Professora 
Francilda Fonseca Machado.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Tere-
zinha Rego” a Professora Francilda Fonseca Machado.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 
de abril de 2022. - DOUTOR YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA

Francilda Fonseca Machado, 32 anos, casada, nascida em São 
Vicente Férrer, Graduada em História e Geografia pela Universidade 
Estadual do Maranhão, especialista em Docência do Ensino Fundamen-
tal, Médio e Superior e História do Brasil, vem desenvolvendo traba-
lhos que, pelos resultados alcançados, ensejaram a condecoração com o 
Prêmio Educador Nota 10.

Esse prêmio avalia os melhores professores do Brasil, por meio 
da difusão de ideias e fortalecimento do aprendizado aluno e profes-
sor. Esse título assevera que a professora está entre as 10 melhores do 
Brasil. 

A professora compõe a equipe profissional de uma escola na 
Zona Rural do Município de São Bento, povoada Santa Bárbara. A re-
gião é carente e todo o aporte de métodos e otimização de aprendizado 
aos discentes pelos docentes imprimem garantias a pessoas cuja dura 
realidade dificulta demasiadamente as atividades escolares.    

Ante o exposto, solicitamos aos nobres pares a aprovação desta 
matéria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em São Luís, 18 
de abril de 2022. - DOUTOR YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

MOÇÃO Nº 010 /2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art. 148 do Regimento Interno dessa Casa Legis-
lativa, requeiro a Vossa Excelência, que após ouvida a mesa, seja enca-
minhada Moção de Aplausos ao Município de Pedreiras e extensivo 
aos pedreirenses, pela comemoração do seu aniversário de 102 (cento 
e dois) anos de emancipação política. 

No dia 27 de abril de 1920, através da Lei n°947, Pedreiras foi 
elevada à categoria de cidade, conhecida como princesa do médio mea-
rim, e como a cidade do ilustre maranhense João do Vale, ao logo dos 
anos vem crescendo economicamente e culturalmente e se destacando 
na região. 

Portanto em reconhecimento a população de pedreiras, é com 
muita honra que presto esta homenagem pelo aniversário do município 
de Pedreiras-MA, desejando a toda população os mais sinceros votos 
de conquistas e vitórias. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de abril de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO Nº 093 /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 
Sr. Geraldo Castro, jornalista e radialista, pelos serviços prestados a 
sociedade maranhense.

Cumpre mencionar que o apresentador mais antigo da Rádio Mi-
rante, Geraldo Castro, exerceu sua profissão como radialista na Miran-
te, levando notícia para toda sociedade maranhense.

Sua função como jornalista e radialista é conscientizar os grandes 
grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso 
à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da 
comunicação.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Sr. 
Geraldo Castro, jornalista e radialista, pelos serviços prestados a 
sociedade maranhense, quando esteve dentro da Mirante.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de abril de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 094/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, após ouvir a 
Mesa Diretora desta Casa, determinar que toda a fachada da Assembleia 
Legislativa seja iluminada na cor “Roxa”, no dia 12 de maio de 2022, 
em campanha de conscientização e enfrentamento à Fibromialgia, sen-
do a essa data comemorativa do Dia Internacional da Fibromialgia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 18 de abril 
de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

INDICAÇÃO Nº 2498 / 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 BALSAS, o(a) 
Senhor(a) ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
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Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2499 / 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 BACURITU-
BA, o(a) Senhor(a) LETICIA LIBIA BARROS COSTA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2500 / 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 BACURI, 
o(a) Senhor(a) WASHINGTON LUIS DE OLIVEIRA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2501 / 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 BACABEIRA, 
o(a) Senhor(a) CARLA FERNANDA DO REGO GONCALO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2502 / 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 BACABAL, o(a) 
Senhor(a) EDVAN BRANDAO DE FARIAS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
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sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2503 / 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 ALTAMIRA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ILEILDA MORAIS DA SILVA 
CUTRIM, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2504 / 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 ALDEIAS 
ALTAS, o(a) Senhor(a) KEDSON ARAUJO LIMA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 

como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2505 / 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 ALCÂNTARA, 
o(a) Senhor(a) WILLIAM GUIMARAES DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2506 / 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 ÁGUA DOCE 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) THALITA E SILVA CARVALHO 
DIAS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
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tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2507 / 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 AFONSO 
CUNHA, o(a) Senhor(a) ARQUIMEDES AMÉRICO BACELAR, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2508 / 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 CAJARI, o(a) 
Senhor(a) CONSTANCIO ALESSANCO COÊLHO DE SOUZA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2509 / 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 CACHOEI-
RA GRANDE, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO CESAR CASTRO DE 
SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2510 / 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 CAJAPIÓ, o(a) 
Senhor(a) MARCONE PINHEIRO MARQUES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2511 / 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 BURITIRANA, 
o(a) Senhor(a) TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2512 / 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 BURITICUPU, 
o(a) Senhor(a) JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2513 / 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 BURITI BRA-
VO, o(a) Senhor(a) LUCIANA BORGES LEOCADIO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL 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 2514 / 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 BURITI, o(a) 
Senhor(a) JOSÉ ARNALDO ARAUJO CARDOSO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2515 / 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 BREJO DE 
AREIA, o(a) Senhor(a) FRANCISCO ALVES DA SILVA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2516 / 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 BREJO, o(a) 
Senhor(a) JOSÉ FARIAS DE CASTRO, para que tome ciência e a faça 
cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que 
“Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o descarte 
correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Pro-
vidências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2517 / 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 BOM JESUS 
DAS SELVAS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO LOPES COELHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
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cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2518 / 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 BOM JARDIM, 
o(a) Senhor(a) CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2519 / 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 BOA VISTA 
DO GURUPI, o(a) Senhor(a) DILCILENE GUIMARAES DE MELO 
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 

vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 

logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2520 / 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 BERNAR-
DO DO MEARIM, o(a) Senhor(a) ARLINDO DE MOURA XAVIER 
JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2521 / 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-
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minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BEQUIMÃO, 
o(a) Senhor(a) JOAO BATISTA MARTINS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2522 / 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 BENEDITO 
LEITE, o(a) Senhor(a) RAMON CARVALHO DE BARROS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2523 / 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 BELÁGUA, 
o(a) Senhor(a) HERLON COSTA LIMA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2524 / 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 BELA VISTA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSE AUGUSTO SOUSA VELO-
SO FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2525 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARREIRI-
NHAS, o(a) Senhor(a) AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2526 / 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 BARRA DO 
CORDA, o(a) Senhor(a) RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2527 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica nas Ruas 22 e 23, Villágio Cohatrac V, São José 
de Ribamar, CEP 65110-000.

          
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2528 /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 ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero 
Felipe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2529/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton Pi-
nheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2530/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício à Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, a Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visi-
bilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2531/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 

Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2532/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Feli-
pe Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2533/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL re-
ferente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
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diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2534/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a adoção de 
medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2535/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2536/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, Se-
nhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2537/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, Se-
nhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2538/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2539/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora Jo-
serlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2540/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 

Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2541/2022

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 ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando a adoção 
de medidas que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL 
AZUL referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2542/2022

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 ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, Senhor 
Márcio Dias Pontes, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
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diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2543/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor Antô-
nio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2544/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando a adoção de medidas que contri-
buam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à vi-
sibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2545/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2546/2022

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 ofício à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, a 
Senhora Edinalva Brandão Gonçalves, solicitando a adoção de medi-
das que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL 
referente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - 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 2547/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, Se-
nhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2548/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2549/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-

nhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2550/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2551/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de medidas que contribuam para 
a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
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de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2552/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
que contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL re-
ferente à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2553/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Ale-
xandre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 

os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2554/2022

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 ofício à Excelentíssima Prefeita de Pinheiro, Senhora Ana Paula 
Lobato, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2555/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 2556/2022

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 encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis 
Fernando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2557/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2558/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2559/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, Se-
nhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas que 
contribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente 
à visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2560/2022

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 ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor 
Raimundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 



  26       QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 26
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2561/2022

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 ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2562/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora Valé-
ria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas que contribuam 
para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilida-
de da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 

diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2563/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2564/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronilson 
Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a 
disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da 
Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2565/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas que contribuam para a disse-
minação da campanha ABRIL AZUL referente à visibilidade da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2566/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas que con-
tribuam para a disseminação da campanha ABRIL AZUL referente à 
visibilidade da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), uma 
em cada 160 crianças no mundo tem TEA. A Sociedade Brasileira de 
Pediatria define o Transtorno do Espectro Autista como sendo um trans-
torno do desenvolvimento neurológico, caracterizado por dificuldades 
de comunicação e interação social e pela presença de comportamentos 
e/ou interesses repetitivos ou restritos. Esses sintomas configuram o 
núcleo do transtorno, mas a gravidade de sua apresentação é variável.

Nesse cenário, figuram a importância de dois aspectos centrais: o 
diagnóstico e a intervenção precoce, fatores que, juntos, podem alterar 
o prognóstico e suavizar os sintomas conferindo qualidade de vida para 
os diagnosticados. Diante do exposto e da importância desse tema, jus-
tifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 12 de abril 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 2567 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que 
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado expediente ao 
Superintendente Regional do DNIT no Estado do Maranhão, o sr. 
Glauco Henrique Ferreira da Silva, solicitando a Recuperação do 
Guarda Corpo da Ponte sobre o Estreito dos Mosquitos na BR-135, na 
entrada de São Luís, objetivando oferecer a segurança necessária para 
transitar naquele local.

O pleito tem por fim atender a uma reivindicação constante, pois 
desde 2019 o guarda corpo encontrasse danificado devido a um acidente 
de trânsito naquele local, colocando assim em risco as milhares de pes-
soas que ali trafegam diariamente.

Portanto, dada a importância dessa intervenção na recuperação 
daquele guarda corpo, a população espera que a presente propositura 
seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência, o Supe-
rintendente Regional do DNIT no Maranhão.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 12 de abril de 2022. - Jota Pinto - De-
putado Estadual - PODE

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

INDICAÇÃO Nº 2568 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor 
CARLOS BRANDÃO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTU-
RA, APARÍCIO BANDEIRA, solicitando pavimentação asfáltica na 
Avenida Sol Nascente, no bairro da Vila Luizão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, através do PROGRAMA MAIS ASFALTO que visa me-
lhorar a trafegabilidade da população deste munícipio nas principais 
ruas e avenidas da cidade. 

A secretária de Infraestrutura do Estado do Maranhão (SINFRA) 
em parceria com as prefeituras, investiu na restauração de ruas e aveni-
das, o programa é um processo contínuo que tem por objetivo colaborar 
para melhor desenvolvimento das cidades, possibilitando qualidade e 
melhoria de trafegabilidade urbana.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2569 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim 
Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o 
Sr. David Col Debella, solicitando pavimentação asfáltica na Avenida 
Sol Nascente, no bairro da Vila Luizão, em São Luís-MA.

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência pavimenta-
ção asfáltica, na Avenida Sol Nascente, no bairro da Vila Luizão, que 
visa melhorar a trafegabilidade da população deste bairro que vem so-
frendo com enormes buracos. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
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com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.

Por esse motivo, faz-se necessário a pavimentação asfáltica, prin-
cipalmente porque o que irá oferecer mais segurança, além de contribuir 
para os morados melhores condições de vida da população que reside 
na localidade

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 07 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2570/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine ao 
Secretário de Infraestrutura do Estado, Senhor Aparício Bandeira Filho, 
que seja feita a reparação asfáltica na MA- 381, no trecho que liga o 
Município de Pedreiras ao Município de Joselândia, neste Estado. 

Vale ressaltar, que os moradores daquela região vêm sofrendo 
gravemente em decorrência das péssimas condições de trafegabilidade, 
de modo que se não houver a realização da reparação desses trechos 
ocorrerá danos relevantes e irreversíveis à toda população que necessi-
tam dessas vias com boa estrutura para que possam garantir a sua loco-
moção, tendo em vista, a manutenção de uma melhor qualidade de vida. 

Diante de toda a problemática exposta acima, solicito a especial 
atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão no 
sentido de atender nosso pleito, pela importância que essa reparação 
trará para toda a população. 

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, 
Aparício Bandeira Filho, pelo comprometimento com toda a popula-
ção do Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de abril de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2571/2022 

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, a presente 
Indicação seja encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine 
ao Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício Bandeira 
Filho, que seja feita a reparação asfáltica no trecho que liga o Mu-
nicípio de Trizidela do Vale ao Município de Lago da Pedra, que 
perfaz a MA 122 e a MA 119. 

Vale ressaltar, que os moradores daquela região vêm sofrendo 
gravemente em decorrência das péssimas condições de trafegabilidade, 
de modo que se não houver a realização da reparação desses trechos 
ocorrerá danos relevantes e irreversíveis à toda população que necessi-
tam dessas vias, com boa estrutura para que possam garantir a sua loco-
moção, tendo em vista, a manutenção de uma melhor qualidade de vida. 

Diante de toda a problemática exposta acima, solicito a especial 
atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão no 

sentido de atender nosso pleito, pela importância que essa reparação 
trará para toda a população. 

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, 
Aparício Bandeira Filho, pelo comprometimento com toda a popula-
ção do Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de abril de 2022. -  VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2572 /2022 

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do 
Estado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine 
ao Secretário de Infraestrutura do Estado, Sr. Aparício Bandeira Filho, 
que seja feita a reparação asfáltica na MA- 122, no trecho que liga o 
Povoado Independência no Município de Peritoró ao Município de 
Pedreiras, neste Estado. 

Vale ressaltar que os moradores daquela região vêm sofrendo 
gravemente em decorrência das péssimas condições de trafegabilidade, 
de modo que se não houver a realização da reparação desses trechos 
ocorrerá danos relevantes e irreversíveis à toda população que necessi-
tam dessas vias com boa estrutura para que possam garantir a sua loco-
moção, tendo em vista, a manutenção de uma melhor qualidade de vida. 

Diante de toda a problemática exposta acima, solicito a especial 
atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão no 
sentido de atender nosso pleito, pela importância que essa reparação 
trará para toda a população. 

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, 
Senhor Aparício Bandeira Filho, pelo comprometimento com toda a 
população do Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 12 de abril de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 2573/2022 

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, seja a pre-
sente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Es-
tado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine ao 
Secretário de Infraestrutura do Estado, Senhor Aparício Bandeira Filho, 
que seja feita a reparação asfáltica na MA- 012, no trecho que liga o 
povoado de Cariri localizado no Município de Igarapé Grande ao 
Município de Esperantinópolis, neste Estado. 

Vale ressaltar, que os moradores daquela região vêm sofrendo 
gravemente em decorrência das péssimas condições de trafegabilidade, 
de modo que se não houver a realização da reparação desses trechos 
ocorrerá danos relevantes e irreversíveis à toda população que necessi-
tam dessas vias com boa estrutura para que possam garantir a sua loco-
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moção, tendo em vista, a manutenção de uma melhor qualidade de vida. 

Diante de toda a problemática exposta acima, solicito a especial 
atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão no 
sentido de atender nosso pleito, pela importância que essa reparação 
trará para toda a população. 

Ademais, desejo votos de estima ao Governador Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Infraestrutura do Estado do Maranhão, 
Aparício Bandeira Filho, pelo comprometimento com toda a popula-
ção do Estado do Maranhão. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís 13 de abril de 2022. - VINICIUS LOURO - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2574 / 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 ALTO PARNAÍ-
BA, o(a) Senhor(a) ITAMAR NUNES VIEIRA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2575 / 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 AMAPÁ DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) NELENE DA COSTA GOMES, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 

logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2576 / 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 AMARANTE 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) VANDERLY GOMES MIRANDA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2577 / 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 ANAJATUBA, 
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o(a) Senhor(a) HELDER LOPES ARAGÃO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2578 / 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 ANAPURUS, 
o(a) Senhor(a) VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MON-
TELES, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2579 / 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 APICUM-AÇU, 
o(a) Senhor(a) JOSÉ DE RIBAMAR RIBEIRO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2580 / 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 ARAGUANÃ, 
o(a) Senhor(a) FLÁVIO RONNE AMORIM MUNIZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2582 / 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 ARAME, o(a) 
Senhor(a) PEDRO FERNANDES RIBEIRO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2583 / 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 ARARI, o(a) 
Senhor(a) RUI FERNANDES RIBEIRO FILHO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2584 / 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 GOVERNADOR 
EDISON LOBÃO, o(a) Senhor(a) GERALDO EVANDRO BRAGA 
DE SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2585 / 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 AXIXÁ, 
o(a) Senhor(a) MARIA SONIA OLIVEIRA CAMPOS, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
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blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2586 / 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 ALTO ALEGRE 
DO PINDARÉ, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DANTAS RIBEIRO 
FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2587 / 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 ALTO ALEGRE 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) NILSILENE SANTANA RIBEIRO 
ALMEIDA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-

cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2588 / 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 CÂNDIDO 
MENDES, o(a) Senhor(a) JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2589 / 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 CAMPES-
TRE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FERNANDO OLIVEIRA 
DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
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vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2590 / 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 CANTANHEDE, 
o(a) Senhor(a) JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2591 / 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 CAPINZAL DO 
NORTE, o(a) Senhor(a) ANDRE PEREIRA DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2592 / 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 CAROLINA, 
o(a) Senhor(a) ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2593/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Sr. Carlos Bran-
dão e ao Secretário de Estado de Esporte e Lazer - SEDEL, Sr. Naldir 
de Jesus Vale Lopes, solicitando serviços de Reforma e Ampliação do 
Campo do Povoado Bom Viver no Município de Pinheiro.

     A proposição justifica-se em razão do campo atualmente ne-
cessitar de ações de melhorias, ampliações e reforma, de modo a atrair 
a população para atividades de lazer e esporte e contribuir para desen-
volvimento e qualidade de vida dessa comunidade.

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

       
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 

“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 13 de Abril de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2594 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAGOA 
GRANDE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FRANCISCO NERES 
MOREIRA POLICARPO, para que tome ciência e a faça cumprir a 
Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a 
Campanha Estadual de Conscientização para o descarte correto de 
medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2595 / 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 LAGOA DO 
MATO, o(a) Senhor(a) ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2596 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAGO VERDE, 
o(a) Senhor(a) ALEX CRUZ ALMEIDA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022 35
INDICAÇÃO Nº 2597 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAGO DOS 
RODRIGUES, o(a) Senhor(a) VALDEMAR SOUSA ARAUJO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2598 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAGO DO JUN-
CO, o(a) Senhor(a) MARIA EDINA ALVES FONTES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2599 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAGO DA PE-
DRA, o(a) Senhor(a) MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2600 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de JUNCO DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ANTONIO RODRIGUES DO NAS-
CIMENTO FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 
11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campa-
nha Estadual de Conscientização para o descarte correto de medica-
mentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
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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 06 DE ABRIL 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 2601 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de JOSELÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2602 / 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 JOÃO LISBOA, 
o(a) Senhor(a) VILSON SOARES FERREIRA LIMA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-

bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2603 / 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 JENIPAPO DOS 
VIEIRAS, o(a) Senhor(a) ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2604 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de JATOBÁ, o(a) 
Senhor(a) CARLOS ROBERTO RAMOS DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
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o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2605 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ITINGA DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUCIO FLAVIO ARAUJO OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2606 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja 
encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ITAPE-
CURU MIRIM, o(a) Senhor(a) BENEDITO DE JESUS NASCIMEN-
TO NETO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2607 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ITAIPAVA 
DO GRAJAÚ, o(a) Senhor(a) JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA 
JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2608 / 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 IMPERATRIZ, 
o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

 
   Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 

de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2609 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de IGARAPÉ 
GRANDE, o(a) Senhor(a) ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2610 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de IGARAPÉ DO 
MEIO, o(a) Senhor(a) JOSE ALMEIDA DE SOUSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2611 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ICATU, o(a) 
Senhor(a) WALACE AZEVEDO MENDES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.
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Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 

sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2612 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de HUMBERTO DE 
CAMPOS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2613 / 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 GUIMARÃES, 
o(a) Senhor(a) OSVALDO LUIS GOMES, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 

de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2614 / 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 GRAJAÚ, o(a) 
Senhor(a) MERCIAL LIMA DE ARRUDA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2615 / 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-
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nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GRAÇA ARA-
NHA, o(a) Senhor(a) UBIRAJARA RAYOL SOARES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2616 / 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 GOVERNADOR 
NUNES FREIRE, o(a) Senhor(a) JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2617 / 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 GOVERNADOR 
NEWTON BELLO, o(a) Senhor(a) ROBERTO SILVA ARAUJO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2618 / 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 GOVERNA-
DOR LUIZ ROCHA, o(a) Senhor(a) JOSE ORLANILDO SOARES 
DE OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2619 / 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 GOVERNA-
DOR EUGÊNIO BARROS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO CARNEIRO 
RIBEIRO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2620 / 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 GOVERNADOR 
ARCHER, o(a) Senhor(a) ANTÔNIA LEIDE FERREIRA DA SILVA 
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2621 / 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 GONÇALVES 
DIAS, o(a) Senhor(a) ANTONIO SOARES DE SENA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2622 / 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 GODOFRE-
DO VIANA, o(a) Senhor(a) SHIRLEY VIANA MOTA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
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blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2623 / 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 FORTUNA, o(a) 
Senhor(a) SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2624 / 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 CARUTAPERA, 
o(a) Senhor(a) AIRTON MARQUES SILVA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-

cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2625 / 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 CAXIAS, 
o(a) Senhor(a) FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2626 / 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 CEDRAL, o(a) 
Senhor(a) FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
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outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2627 / 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 CENTRAL DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CLEUDILENE GONÇALVES PRIVA-
DO BARBOSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2628 / 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 CENTRO 
DO GUILHERME, o(a) Senhor(a) JOSE SOARES DE LIMA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2629 / 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 CENTRO 
NOVO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) MOAB DO NASCIMEN-
TO DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2630 / 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 CHAPADINHA, 
o(a) Senhor(a) MARIA DUCILENE PONTES CORDEIRO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2631 / 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 CIDELÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) FERNANDO AUGUSTO COELHO TEIXEIRA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2632 / 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 CODÓ, o(a) 
Senhor(a) JOSE FRANCISCO LIMA NERES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2633 / 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 COELHO 
NETO, o(a) Senhor(a) BRUNO JOSÉ ALMEIDA E SILVA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022 45
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL 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 2634 / 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 COLINAS, 
o(a) Senhor(a) VALMIRA MIRANDA DA SILVA BARROSO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2635 / 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 CONCEIÇÃO 
DO LAGO-AÇU, o(a) Senhor(a) DIVINO ALEXANDRE DE LIMA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2636 / 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 COROATÁ, o(a) 
Senhor(a) LUIS MENDES FERREIRA FILHO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2637 / 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 CURURUPU, 
o(a) Senhor(a) ALDO LUIS BORGES LOPES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
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cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2638 / 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 DAVINÓ-
POLIS, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA DOS 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2639 / 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 DOM PEDRO, 
o(a) Senhor(a) AILTON MOTA DOS SANTOS, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 

Providências”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 

logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2640 / 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 DUQUE BACE-
LAR, o(a) Senhor(a) FRANCISCO FLÁVIO LIMA FURTADO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2641 / 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-
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caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ESPERAN-
TINÓPOLIS, o(a) Senhor(a) ALUISIO CARNEIRO FILHO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2642 / 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 ESTREITO, o(a) 
Senhor(a) LEOARREN TULIO DE SOUSA CUNHA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2643 / 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 FORMOSA DA 
SERRA NEGRA, o(a) Senhor(a) CIRINEU RODRIGUES COSTA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2644 / 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 FORTALEZA 
DOS NOGUEIRAS, o(a) Senhor(a) LUIZ NATAN COELHO DOS 
SANTOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2645 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LAJEADO 
NOVO, o(a) Senhor(a) ANA LÉA BARROS ARAÚJO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2646 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LIMA CAM-
POS, o(a) Senhor(a) DIRCE PRAZERES RODRIGUES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2647 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LORETO, o(a) 
Senhor(a) GERMANO MARTINS COELHO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL 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 2648 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de LUÍS DOMIN-
GUES, o(a) Senhor(a) GILBERTO BRAGA QUEIROZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
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mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

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 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Deputado Ciro Neto.

O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador) 
– Bom dia, galeria, colegas deputados, Senhor Presidente, internautas, 
aqueles que nos assistem pela TV Assembleia, meu bom dia. Meus 
amigos, hoje eu venho aqui para falar um pouco da nossa atividade 
parlamentar. Nos últimos dias, nós estivemos visitando diversas cidades 
pelo interior do Maranhão, ouvindo as lideranças políticas e a população 
para entender o anseio dessas pessoas e a melhor forma de direcionarmos 
o nosso mandato aqui na Assembleia. Eu gostaria de destacar, hoje, 
em especial, uma solicitação que nos veio da cidade de Parnarama, do 
Vereador Filho do Franco. Nós estivemos agora, no último domingo, 
na companhia inclusive do Deputado Rafael, que estava lá conosco, e 
estivemos na comunidade, no incentivo ao esporte, à atividade física 
naquele município, uma maratona. Lá, foi solicitado que fizéssemos, 
junto ao governo do Estado, um pedido de urgência na reforma da MA-
036, que liga o município de Parnarama a Lagoa do Mato, inclusive o 
povoado onde estávamos fazia parte dessa MA. E nos foram mandadas 
diversas fotos de carros atolando naquela estrada, carros de passeio, 
caminhão de transporte com produtos vindos da agricultura familiar, 
dos produtores daquela região. E, com esse intuito, nós estamos 
protocolando uma indicação ao governo do Estado e ao secretário de 
Infraestrutura para que tenham uma atenção especial com aquela MA 
que liga o município de Parnarama a Lagoa do Mato. Da mesma forma, 
estamos protocolando uma indicação pedindo urgência e celeridade nas 
obras, que já estão acontecendo, de recuperação asfáltica da MA-040, 
que liga o município de Parnarama ao município de Timon. No dia de 
ontem, infelizmente, nós tivemos, na cidade de Presidente Dutra, uma 
situação delicada que acontece há vários anos, que é o alagamento de 
ruas por onde passa o canal de riachinho. Ao longo dos anos, os gestores 
naquele município têm procurado fazer intervenções com o intuito de 
minimizar essas consequências e até mesmo evitar esses alagamentos. 
Na gestão do ex-prefeito Juran, diversas intervenções foram feitas, 
limpezas, aprofundamento do canal, foram colocadas passagens em 
forma de galerias com bueiras, aumentada a quantidade dessas bueiras, 
asfaltamento, feitas drenagens superficial e profunda naquela região. E 
esses alagamentos tinham sido amenizados, mas, durante a gestão do 
ex-prefeito Juran, enquanto eram feitas ações no intuito de minimizar, 
um empresário da cidade, que hoje está prefeito, vem aterrando 
diversas áreas de várzea deste canal e provocando novos alagamentos, 
até em pontos onde antes não acontecia, e pontos que não haviam 
mais alagados voltaram a alagar. No último ano, este empresário, que 

agora está como prefeito do município, vem aterrando mais ainda, 
construindo diversas obras às margens e às várzeas do riacho. E ele 
promoveu uma licitação, no mínimo duvidosa, que já denunciamos aqui. 
Denunciamos ao Ministério Público, à Procuradoria Geral para que 
faça uma investigação de uma obra de pontes, onde ele simplesmente 
arrancou as bueiras que existiam e, no mesmo espaço, fez uma ponte 
dizendo que, assim, iria melhorar, e não melhorou. Uma licitação no 
mínimo duvidosa, onde a obra começou 30 dias antes de acontecer o 
processo licitatório, mostrando que a licitação era direcionada e que 
o prefeito já sabia quem ia ganhar e colocou para começar a obra 30 
dias antes. Nós já provamos isso aqui. Denunciamos e encaminhamos 
ao Ministério Público, mas, diante da atual situação, diversas famílias 
perderam seus móveis, alimentos, tiveram suas casas danificadas. 
Nós estamos direcionando, redirecionando uma emenda parlamentar 
de minha autoria do ano de 2021, que não foi paga pelo Governo do 
Estado, mas agora nós estamos solicitando que o Governo pague esta 
emenda e redirecionando esse valor de duzentos mil reais para que seja 
feita em forma de auxílio a essas pessoas vítimas dessas enchentes na 
cidade de Presidente Dutra. Protocolamos hoje, na Casa Civil, esse 
redirecionamento no valor de duzentos mil reais, em forma de auxílio 
a essas pessoas. Da mesma forma, em dezembro do ano passado, nós 
tínhamos uma emenda no valor de um milhão de reais para a cidade de 
Presidente Dutra, que também não foi paga pelo Governo do Estado. 
Então, diante disso, nós protocolamos também hoje - só concluindo, 
Senhor Presidente - na Casa Civil, o pedido de redirecionamento desta 
emenda, que seja redirecionada para obras emergenciais no canal do 
Riachinho na modalidade de execução direta do Governo do Estado, 
para que possamos evitar novos alagamentos na região das ruas do 
entorno do canal do Riachinho e, assim, não tenhamos mais que passar 
por momentos como foi, na madrugada do domingo para segunda, para 
diversas famílias na cidade de Presidente Dutra. Era o que tínhamos 
para hoje, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu subo à tribuna para 
tratar de algumas pautas recentes dos últimos eventos relacionados, 
principalmente, à questão funcional tanto de funcionários e servidores 
do Estado do Maranhão como também funcionários da Prefeitura de São 
Luís. Primeiro ponto, claro, a gente não pode deixar de observar a greve 
dos professores do município de São Luís. O que vem acontecendo 
é claramente um desrespeito da prefeitura em relação à classe dos 
professores. Foi ofertado um aumento que corresponde a cerca de 
33% do piso dos professores apenas para aqueles que não são de nível 
superior, ou seja, não atingiu mais de 90% da categoria, o que levou a 
uma verdadeira revolta. A Prefeitura de São Luís, em vez de dialogar 
quando confrontada com questões que são atinentes à greve, o que ela 
faz? Ela tenta ganhar no tapetão no Judiciário. Mais uma vez, ganharam 
no tapetão decretando a ilegalidade. Como nenhum poder constituído 
é superior à vontade popular, ontem deflagrou-se a greve do município 
de São Luís na educação. A expectativa é que para amanhã mais de três 
mil pessoas estejam presentes em um ato em frente à Prefeitura para 
denunciar essas condições absurdas, falta de respeito. A gente tem os 
números, a gente não sobe para a tribuna para falar sem números. De 
2020 para 2021, a gente teve um aumento de orçamento da ordem de 
quase R$ 400 milhões. Nós tivemos um incremento de ISS altíssimo por 
conta do processo inflacionário. Nós tivemos uma arrecadação de FPM 
cerca de 27 % maior, do Fundeb, na mesma proporção, muito próximo. 
Mesmo assim, os professores não têm sido respeitados. Bem aqui do 
lado, já falei e falo novamente, em São José de Ribamar, tem professor 
ganhando, em fim de carreira, no topo da carreira, R$ 12 mil, o que 
mostra o nível da indignidade da Prefeitura de São Luís. Diferenciar o 
nível médio do nível superior na categoria mais baixa com R$ 400,00. 
Imagine você ficar num banco de uma faculdade por tanto tempo, por 
vários anos, para ter uma diferença salarial de míseros R$ 400,00. Esse 
é o Eduardo Braide da propaganda, do photoshop, da rede social que, 
ontem, em meio a tantas crises, foi tentar fobar literalmente, dizer que 
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tinha dado maior aumento de todos os tempos que um prefeito de São 
Luís já deu. Compra-me um bode! A inflação que nós estamos tendo é a 
maior dos últimos 20 anos. Desde o Fernando Henrique presidente, não 
se tem uma inflação e GPM de 16.3%. Nunca se teve um IPCA de 11%, 
nunca se teve um acumulado de 1.62 em março. Então, falar que, em 
cinco anos, que dá 8%, está dando 1,6 por ano apenas é um completo 
desrespeito, é melhor ter um discurso digno de dizer: olha, servidores 
e servidoras, o que nós podemos fazer são esses 8%, mas não, ele vai 
ainda para se elogiar. Verdadeira catástrofe. Hospitais filantrópicos 
destruídos; Santa Casa acabada. Acabei de receber mensagem do 
Socorrão, os corredores lotados, um inferno na terra está o hospital. 
Vai lá agora, manda a equipe da Tv Mirante tentar fazer uma imagem 
do Socorrão agora para ver o verdadeiro cataclisma que está aquele 
hospital. A gente não sabe lá nem o que está acontecendo dentro. O 
Prefeito é irresponsável. O nível de molecagem do Prefeito beira ao 
cretinismo, porque você vai ainda fazer propaganda com tudo dando 
errado, pelo amor de Deus. Quando a gente tem problema, a gente não 
camufla a realidade, mas nem só de notícias ruins o noticiário funcional 
vive. Essa semana, graças a Deus, nós tivemos aí um incremento nos 
salários dos enfermeiros e enfermeiras do Maranhão. É obvio, cristalino, 
evidente que a gente não acha que seja o suficiente. A gente acredita e 
considera que os profissionais de Enfermagem de nível superior, assim 
como fisioterapeutas, nutricionistas, assistentes sociais, psicólogos, 
terapeutas ocupacionais, farmacêuticos, biomédicos, todas essas 
profissões... Se eu esqueci de alguma, me perdoem. O correr aqui nas 
palavras, às vezes, faz com que a gente esqueça, Deputado Jota Pinto. 
Mas a gente acredita que poderia e deveria ser mais. Presidente, só uma 
tolerância, por favor. Da mesma forma que os técnicos de Enfermagem 
e auxiliares de Enfermagem não foram incluídos no aumento. E ontem, 
cientes disso, nós levamos à Presidente Mary, a Presidente do Sintaema 
- Sindicato dos Auxiliares e Técnicos do Maranhão, parte uma reunião 
com o Secretário Tiago Fernandes. O aumento mensal, o impacto na 
folha para o aumento dos enfermeiros foi de R$ 30 milhões por ano. O 
impacto dos auxiliares de enfermagem e enfermeiros, provavelmente 
nesse mesmo nível, talvez um pouquinho maior, tendo em vista que são 
10 mil enfermeiros aproximadamente e 40 mil técnicos e auxiliares de 
enfermagem. Mas como os salários são menores, as coisas tendem a ter 
um equilíbrio. Então a gente se soma a essa luta, porque a gente sabe. 
Eu sou profissional de saúde. Eu sei o que um técnico de enfermagem 
sofre dentro do hospital. É quem está ali mais próximo do paciente 
todo dia, que recebe, às vezes, até as reclamações. É o para-choque do 
sistema de saúde e também, quando é bem valorizado, bem remunerado, 
a sensação do paciente, a experiência hospitalar é de contentamento, é 
de alegria, que é o que a gente deve buscar dentro...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Yglésio. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Só mais um chorinho 
aqui. Então é isso que a gente deve buscar dentro de um ambiente 
hospitalar, funcionários com motivação, com alegria de trabalhar e 
com boas condições de trabalho. A nossa luta é para isso. Eu sou base 
desse governo, mas sei caminhar solicitando a equiparação de salários, 
a melhoria de salários, benefícios para os servidores. Jamais a gente 
fica sem reivindicar, por quê? Porque a gente sabe que são lutas justas. 
Claro que a gente nunca traz à tribuna delírios de aumentos que são 
fora da realidade do orçamento do Estado, mas a gente sempre está aqui 
tentando somar para encontrar caminhos para que essas pessoas tenham 
mais valorizações em suas profissões. Era isso. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado professor Marco Aurélio por 05 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente, senhores deputados, 
deputadas, todo povo do Maranhão. Venho destacar uma luta muito 
importante para nossa grande Imperatriz. Temos acompanhado esse 
diálogo e reforçado junto ao governo. O Governador Brandão haverá 
de concretizar, muito em breve, iniciada ainda pelo então Governador 
Flávio Dino. Eu tenho acompanhado, desde o início, esse diálogo 
para a implantação de dois restaurantes populares na nossa grande 

Imperatriz, esse instrumento que já soma mais de uma centena 
no estado do Maranhão e que tem garantido uma política forte de 
segurança alimentar, em tempos difíceis, tempos de inflação alta, em 
tempos de muito desemprego, em todo país, decorrente dessa pandemia. 
Esse equipamento tem ajudado muitas famílias a atravessarem esses 
momentos difíceis. A gente tem confirmado, com a implantação 
desses restaurantes populares, em vários municípios da nossa Região 
Tocantina, a exemplo de Davinópolis, a exemplo de Montes Altos, o 
quanto é importante esse equipamento. Imperatriz já tem um restaurante 
popular e um universitário. A época, dialoguei junto à Sedes, junto à 
reitoria da Uemasul, e foi criado um termo, uma parceria que garantiu 
a implantação desse restaurante que atende tanto a população de 
maneira geral, como também reserva uma cota para os universitários da 
Uemasul, que fica bem perto. Essa implantação do Restaurante Popular 
e Universitário, garantiu, Deputado Arnaldo, uma inclusão muito grande 
tanto dos estudantes quanto dos trabalhadores. Temos dialogado junto 
ao governo do Estado para que sejam implantados, e já foi anunciado, 
tenho acompanhado, dois Restaurantes Populares, um na região de 
Santa Rita, próximo à feira do Bom Sucesso, no coração daquela 
grande região, região que compreende muitos bairros e muitas famílias 
que precisam, portanto, ajudará demais aquela grande região. Tenho 
certeza de que fará a justiça social que ajudará muitas famílias. Esse 
instrumento vai para além dos trabalhadores, mas vai, sobretudo, para 
os moradores daquela grande região. E aí destaco o outro Restaurante 
Popular que está também em fase de implantação, que é na Avenida 
Pedro Neiva de Santana. A Pedro Neiva desenvolveu, de uma maneira 
incomparável, Brenda. Aquela grande região que compreende tanto a 
Vila Lobão, a Vila Redenção, a Grande Vila Nova, a Vila Fiquene, que 
é o corredor também para várias cidades vizinhas. A implantação desse 
Restaurante Popular, naquela região, ajudará milhares de famílias que 
também precisam. Num momento difícil, quando o poder de compra 
da população diante da inflação acabou diminuindo, muitas famílias 
que, às vezes, ganham um salário ou um pouco mais de um salário 
mínimo com quatro, cinco, seis pessoas em casa, acabam sacrificando 
a qualidade alimentar. Às vezes, não dá para comer carne todo dia, não 
dá para ter um balanceamento nutricional completo. Com essa opção do 
Restaurante Popular, garante-se uma alimentação saudável, completa 
e ao custo de R$ 1,00. Certamente para fazer esse alimento não custa 
apenas um real, mas o Governo do Estado subsidia e garante pagar cerca 
de catorze, quinze reais de acordo com o valor licitado, mas à população 
apenas um real. Eu tenho certeza que ajudará muitas famílias. Tenho 
dialogado junto a Agesul, que está encaminhando a parte da locação dos 
dois imóveis. Ainda ontem falei com o Secretário da Segep, Dr. Pedro 
Chagas, e é a Segep que faz toda essa parte de contratação, de locação 
dos imóveis por parte do Governo o Estado. Já está tudo alinhado. 
Dialogarei com a Sedes também. Já estava dialogando com a então 
Secretária Dra. Larissa. Falarei com o novo Secretário, acompanhando 
para que se concretize, no prazo mais curto possível, a implantação 
desses dois restaurantes populares. É uma política acertada do Governo 
do Estado. É uma política que hoje já forma a maior rede de restaurantes 
populares do país. Cumprimento o Governador Brandão e toda a sua 
equipe, também o então Governador Flávio Dino, por ter feito esse 
compromisso. À época, dialogamos bastante, sobretudo quando para 
avançar para a região da grande Santa Rita, por eu conhecer bem aquela 
região e saber da sua necessidade, bem como na região de Pedro Neiva. 
Acompanharemos em breve e iniciaremos a implantação dessas duas 
unidades, que haverão de promover oportunidades e, sobretudo, a 
correção de um déficit na questão nutricional para muitas famílias que 
hoje precisam. Estaremos juntos nessa luta Senhor Presidente, estou 
certo que em breve celebraremos... 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente Othelino. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Dr. Yglésio 
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Poderia fazer uso da 

palavra por um minutinho só para fazer um destaque importante, por 
favor?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
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Uma Questão de Ordem?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) 
- Isso. Apesar de não estar estritamente justificado no Regimento, mas 
contar com a benevolência sua e dos colegas. Chegou a esta Casa 
ontem, V. Exa. pôde receber das mãos do Desembargador Lourival 
Serejo o Projeto do PCCV dos funcionários, dos servidores do TJ. 
Aproximadamente 4.500 pessoas beneficiadas. É um PCCV construído 
ao longo de oito anos aproximadamente. O Desembargador Lourival 
merece, inclusive, esse destaque por conta de que foi o relator da 
proposta inicial do projeto e que chegou a esta Casa. Inclusive eu tomei 
a liberdade de pedir o requerimento de urgência para que seja apreciado, 
tendo em vista que já foi amplamente discutido com a sociedade e com 
a própria corporação. Adicionou algumas categorias funcionais, tem um 
impacto orçamentário que não é significativo, vai ser diluído ao longo de 
cinco anos, portanto, foi muito bem estudado. A gente faz esse destaque 
porque, da mesma forma que na semana anterior eu teci algumas 
críticas em relação à criação das vagas de desembargador, eu venho 
aqui, hoje, dizer que esta proposta para os servidores foi muito bem 
construída. Então ela será disciplinada pelo tempo, pela disponibilidade 
orçamentária e vai garantir mais isonomia entre os servidores do 
Judiciário, melhores salários e, claro, reconhecimento pelo trabalho tão 
importante que fazem. Então não poderia deixar de destacar. Está aqui 
o Presidente do Sindjus, o George. Eu mando um abraço a ele em nome 
de todos os servidores do Judiciário. E é isso. Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Betel Gomes está participando de forma remota da sessão e 
está inscrita no Pequeno Expediente. Deputada Betel, V. Ex.ª nos ouve? 
V. Ex.ª está com a palavra, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da 
oradora) - Bom dia a todos. Senhor Presidente, senhores deputados, 
senhoras deputadas, TV Assembleia, todos que nos acompanham pelas 
plataformas digitais, toda honra e toda glória sejam sempre para o Senhor. 
Hoje ocupo o espaço do Pequeno Expediente para tratar de um tema que 
tem preocupado grandemente a população de Buriticupu, as voçorocas, 
palavra de origem tupi, que significa terra rasgada. Termo até engraçado, 
mas as consequências advindas das voçorocas não têm graça nenhuma. 
Imensas crateras estão surgindo ao redor de Buriticupu. Antes cercada 
por frondosas arvores como o Ipê, o Cumaru, a Tatajuba, dentre tantas 
outras espécies, mas que não passaram despercebidas pelos empresários 
do ramo de madeira, os quais desmataram de forma indiscriminada, 
deixando o solo totalmente desprotegido, exposto à ação do vento, 
das chuvas, causando esse terrível desastre ambiental e trazendo total 
insegurança à população de Buriticupu, que clama às autoridades 
competentes pelas devidas providências, no sentido de conter e reparar 
esse fenômeno que tem tirado o sono dos buriticupuenses. Vale destacar 
que a Vila Santos Dumont foi bastante atingida pelas voçorocas. Muitas 
famílias perderam suas casas e, em outros bairros residenciais, que é a 
Nova Buriti, surgiu uma imensa cratera bem próxima às casas, trazendo 
ameaça à comunidade. Diante dessa situação devastadora, protocolei 
um indicação, solicitando ao governador do Estado, Carlos Brandão, e 
à Secretária do Meio Ambiente, Raíssa, que ajudem a solucionar esse 
problema que está causando um grande impacto ambiental. Caso não 
sejam tomadas as providências, em um futuro não tão distante, a cidade 
de Buriticupu desaparecerá, mas isso não irá acontecer porque acredito 
que o Governador Carlos Brandão é sensível aos anseios da população e 
vai nos ajudar. Semana passada, dia 15 de abril, foi comemorado o Dia 
da Conservação do Solo. Infelizmente, poucos têm uma consciência 
ambiental. Segundo o relatório da Organização das Nações Unidas 
para Alimentação e Agricultura, a degradação do solo é um problema 
que atinge 33% das cidades e das terras do mundo. E, diante de tantos 
impactos ambientais causados pela ação agressiva do homem ao meio 
ambiente, está passando da hora de desenvolvermos uma consciência 
ambiental para preservarmos e conservarmos nossos recursos naturais. 
Dessa forma, estaremos promovendo qualidade de vida para nós e para 
as futuras gerações. Eu gostaria de fazer a leitura da indicação para a 
população de Buriticupu, para que todos saibam que nós não estamos de 
olhos fechados aos problemas das boçorocas em Buriticupu. Indicação: 

Senhor Presidente, nos termos do artigo nº 152 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, 
após ouvida a Mesa, seja a presente Indicação encaminhada ao Exmo. 
Governador do Estado do Maranhão, senhor Carlos Brandão, e à senhora 
Raissa Queiroz, Secretária de Estado do Meio Ambiente, solicitando, 
em caráter de urgência, a realização de estudo técnico especializado 
das áreas afetadas por boçorocas no município de Buriticupu, bem 
como a elaboração e execução de projeto de contenção e reparação das 
mesmas. A solicitação ora apresentada é justificada pelo risco eminente 
de desastre ambiental em decorrência do avanço do processo erosivo do 
solo que vem se agravando ano após ano. Situação essa que tem tomado 
proporções gigantescas. As imensas crateras formadas, que avançam 
em direção a logradouros públicos e áreas residenciais, já destruíram 
diversas moradias aumentando a preocupação da população. Pelo 
exposto, considerando, sobretudo, a preservação da vida, espero poder 
contar com a imediata intervenção do Governo do Estado do Maranhão 
no sentido de prover recursos humanos, materiais e financeiros, visando 
solucionar esta problemática. Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, em 18 de abril de 2022. Muito obrigada, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, deputadas, internautas, telespectadores 
que nos acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial 
bom-dia. Que Deus seja louvado. Quero cumprimentar, de forma 
especial, ao ilustre visitante da Assembleias Legislativa do Estado do 
Maranhão Vereador Lucas Alves, da cidade de Açailândia. Vereador 
Lucas, um jovem vereador, atuante na cidade de Açailândia, defensor 
dos professores, defensor dos servidores públicos, defensor dos 
trabalhadores, um legislador, um fiscalizador do dinheiro público na 
cidade de Açailândia, tem o nosso respeito, tem o nosso carinho. Seja 
bem-vindo à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Vereador 
Lucas Alves, com quem temos um trabalho de defesa dos professores 
da cidade de Açailândia. O desrespeito aos professores na cidade de 
Açailândia, e vereador Lucas tem feito esse trabalho em defesa dos 
professores. Hoje, inclusive, trazendo mais documentos para que nós 
possamos protocolar juntos. Fizemos uma audiência, uma reunião na 
cidade de Açailândia. A luta continua em defesa dos professores da 
cidade de Açailândia pelo ajuste de 33,24%, pela aplicação das sobras 
do Fundeb, pela transparência para a aplicação dos recursos do Fundeb. 
O Vereador Lucas tem o nosso respeito na cidade de Açailândia. 
Falando em Açailândia, Senhor Presidente, temos também um trabalho 
na cidade de Itinga, onde estaremos na próxima semana. Voltaremos 
à cidade de Açailândia e também à cidade de Itinga, assim como a 
outras cidades, na luta em defesa dos professores e manifestação dos 
professores em vários municípios, como também na cidade de Vargem 
Grande, onde também estivemos reunidos com os professores, com 
o sindicato dos professores, na luta dos professores, contra a total 
falta de respeito do prefeito de Vargem Grande com os professores 
que estão na rua fazendo manifestação. Nós já estivemos lá reunidos, 
apresentamos uma solicitação ao prefeito e estamos em defesa dos 
professores também na cidade de Vargem Grande. Senhor Presidente, 
nós percorremos 38 municípios, auxiliando, orientando, ajudando os 
professores. Nós não podíamos fazer diferente na capital, em São Luís, 
com relação à solicitação dos professores na Prefeitura de São Luís, 
na administração do Prefeito Eduardo Braide. Assim como fizemos em 
São Luís, assim como fizemos na Assembleia Legislativa, o Governador 
Flávio Dino, nós temos feito em todos os municípios. Da mesma forma, 
também solicitando ao Prefeito Eduardo Braide a concessão do reajuste 
de 33.24% retroativos a janeiro até os professores. Inicialmente, o 
Prefeito Eduardo Braide encaminhou à Câmara Municipal o projeto 
que só contemplava, aproximadamente, 800 professores, deixando de 
fora quase 90% dos professores, uma média de sete mil professores. Já 
fizemos a solicitação ao Prefeito Eduardo Braide, que teria hoje uma 
reunião com os professores e com o sindicato, mas foi adiada para 
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amanhã. Será uma reunião, uma audiência de conciliação na Justiça do 
Trabalho. Hoje será o dia todo de mobilização no sindicato das escolas 
da rede municipal e, amanhã, uma grande mobilização em São Luís, 
na Praça Maria Aragão, para avaliar a proposta que será apresentada 
pelo Prefeito de São Luís, Eduardo Braide. Ontem, estivemos na rua, na 
concentração na praça Deodoro, em frente à biblioteca. Percorremos a 
rua Rio Branco até Beira Mar e fomos até a porta da prefeitura em apoio 
aos professores, em apoio aos sindicados. Não podia ser diferente, já 
que fazemos essa defesa, o enfrentamento do governo do Estado, do 
ex-governador Flávio Dino e também das prefeituras, não poderia ser 
diferente. Senhor Presidente, me conceda dois minutos, por gentileza, 
para que eu possa concluir, por favor. Ontem o Prefeito Eduardo Braide 
também encaminhou à Câmara Municipal um reajuste de 8%. E alguns 
deputados foram reclamar que o reajuste é pequeno, mas ninguém 
cobrou aqui do Governador Flávio Dino. O Deputado Wellington do 
Curso foi o único que cobrou em outubro, cobrou em novembro, cobrou 
em dezembro. E o Governador Flávio Dino encaminhou para esta casa 
um reajuste de apenas 8%. Nós fizemos uma emenda ao projeto de lei 
e somente quatro deputados votaram a favor dessa emenda. Além do 
Deputado Wellington, que foi o autor do projeto, autor da emenda, 
somente os Deputado César Pires, Deputado Rildo Amaral e Deputado 
Neto Evangelista, os únicos quatro deputados que votaram a favor da 
emenda do Deputado Wellington do Curso. Então quatro deputados 
que tem moral para cobrar, que podem cobrar, porque nós lutamos 
pelo reajuste maior para os servidores do Estado. Infelizmente, não foi 
aprovado. Ficou somente em 8%: com base em fevereiro, 04% para ser 
pago em março; 04% em março para ser pago em abril. Da mesma forma 
que fizemos no Governo do Estado, estamos apresentando também uma 
solicitação ao Prefeito Eduardo Braide para que ele possa contemplar os 
servidores públicos do município que estão há seis anos sem reajuste...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Wellington concluir.... 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Um 
reajuste que possa ir de 15 a 30%. Deputado César Pires, da mesma forma 
que fizemos com o ex-governador Flávio Dino, nós tivemos coerência 
e estamos fazendo também com o Prefeito Eduardo Braide. O pau que 
dá em Chico também tem que dar em Francisco. Deputado Wellington 
tem coerência política e, assim como cobrou do ex-governador Flávio 
Dino, também cobra do Prefeito Eduardo Braide e de todos gestores 
públicos municipais. Por último, Senhor Presidente, o piso salarial para 
os servidores públicos da Saúde contemplando somente os enfermeiros. 
Estamos solicitando que sejam contemplados também os técnicos de 
enfermagem, os auxiliares e os outros profissionais de educação do 
Estado do Maranhão. Deputado Wellington do Curso tem coerência 
nas suas atitudes, nas suas ações e nos seus atos. Votei para o Prefeito 
Eduardo Braide, pedi voto para o ex-deputado federal Eduardo Braide. 
Sou aliado político, mas não sou alienado político. E, assim como eu 
fiz solicitação para o Governo do Estado, eu também estou em defesa 
dos professores do Estado do Maranhão. Professores do Estado do 
Maranhão, professores da rede municipal, continuem contando com o 
professor e deputado estadual Wellington do Curso, com coerência, com 
muita responsabilidade. Porque o que importa aqui não é a esquerda 
ou a direita, não importa aqui a bandeira partidária. O que importa é 
a garantia de direitos para todos os maranhenses, independe de quem 
é o governo, independe de quem é o prefeito. Deputado Wellington 
do Curso tem coerência e trava essa luta, diariamente, em defesa da 
população do estado do Maranhão e de São Luís. Que Deus abençoe 
a todos.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Senhor Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – A 
nossa pauta da Ordem do Dia é muito importante, mas, antes de iniciar 

a Ordem do Dia, que V. Ex.ª pudesse conceder um minuto de silêncio 
em homenagem ao nosso servidor que faleceu, no último final de 
semana, o servidor Eraldo Lima, técnico da TV Assembleia, um grande 
profissional que, infelizmente, nos deixou no último final de semana. 
Solicitar a V. Ex.ª a complacência e a benevolência de conceder um 
minuto de silêncio.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Peço a todos que fiquemos em posição de respeito para um minuto 
de silêncio, solicitado pelo Deputado Wellington, em razão do triste 
falecimento prematuro do servidor aqui da Assembleia Legislativa. 
Ordem do Dia. Projeto de Lei Complementar nº 001, de autoria do Poder 
Judiciário (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados, que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei Complementar nº 002, de autoria do Poder Judiciário, Mensagem nº 
002/2022 (lê). Em discussão. Em votação. Os senhores deputados, que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei nº 258, de autoria do Deputado Vinícius Louro (lê). Em discussão. 
Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Vai ao segundo turno.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor 
Presidente, Questão de Ordem, por gentileza, Deputado Wellington do 
Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO 
(Questão de Ordem) - Senhor Presidente, só parabenizar a Assembleia 
Legislativa, neste momento, pela aprovação dos dois Projetos de 
Lei Complementar nº 01 e 02, de autoria do Poder Judiciário, que 
representam uma luta antiga dos servidores públicos do Tribunal de 
Justiça do Estado do Maranhão, uma luta que nós acompanhamos 
muito antes de ser deputado estadual. Essa luta é também em defesa 
de todos os servidores. Solicitar a atenção do Poder Judiciário para 
que possa também fazer, depois, um complemento com relação aos 
oficiais de Justiça do Estado do Maranhão. Dizer também, Senhor 
Presidente, que, neste momento, quando nós aprovamos esse projeto de 
Lei Complementar que faz essa alteração também no plano de cargos 
e carreiras, somos cobrados também pelos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. E dizer que nós também estamos 
atentos e acompanhando também a atualização do plano de cargos e 
carreiras dos servidores públicos da Assembleia Legislativa. Conto 
com a sensibilidade do nosso Presidente Othelino e da Mesa Diretora. 
E essa discussão também pauta o nosso mandato aqui na Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington, os dois projetos anteriores são, de fato, 
importantes. Sobre este projeto do PCCV eu tenho um requerimento 
de urgência de autoria do Deputado Ricardo Rios, que será apreciado 
em seguida. Projeto de Resolução Legislativa n° 019/2020, de autoria 
do Deputado Glalbert Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Os 
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À 
promulgação. Projeto de Resolução Legislativa 008/2020 de autoria do 
Deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto 
de Resolução Legislativa nº 003/2020, de autoria do Deputado Duarte 
Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de 
Resolução Legislativa n°008/2021, de autoria do Deputado Duarte 
Junior (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai a segundo turno.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – O 
próximo item da pauta, que é o item 8, Requerimento nº 065/2022, de 
nossa autoria, solicitar a V. Exa. que retire da pauta e coloque na Ordem 
do Dia de amanhã, já que outros assuntos para que não confundamos 
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com outros assuntos que temos a deliberar hoje.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
O item 8, fica transferido para a sessão de amanhã a pedido do autor. 
Requerimento nº 095/2022, de autoria do Deputado Ricardo Rios (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Registro a presença do presidente do sindicato 
dos servidores do judiciário do Maranhão, Sindjus, o senhor George. 
Seja bem vindo. 

O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Senhor Presidente. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Deputado Ricardo.
O SENHOR DEPUTADO RICARDO RIOS – Eu solicito que 

seja votado ainda hoje, após essa sessão, o projeto nº176/2022.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Se não houver objeção dos deputados e das deputadas, nós podemos 
apreciar na ordem do dia. A CCJ já analisou o projeto de lei que altera 
o PCC dos servidores do Judiciário, mas falta o parecer das comissões 
de mérito. Não havendo objeção, eu suspendo agora a sessão para que 
a comissão possa emitir o parecer. Reaberta a Sessão. Com a palavra o 
deputado Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Senhor Presidente, matéria aprovada na Comissão Especial por 
unanimidade. Destaco a importância desse Projeto de Lei para os 
servidores e também destaco a relação institucional que esta Casa guarda 
com o Tribunal de Justiça e os demais Poderes e órgãos constitucionais 
sobre sua liderança. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Grato, deputado Marco Aurélio. Assim como todos os deputados 
que compuseram a Comissão Especial, pela sensibilidade e agilidade 
na emissão do Parecer. Projeto de Lei nº 176, de autoria do Poder 
Judiciário. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Requerimento para 
a deliberação da Mesa. Requerimento nº 45, de autoria do Deputado 
Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington do Curso, Questão de 
Ordem.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Presidente, só fazer uma correção. Acho que houve algum equívoco 
por parte da Mesa. Isso já foi, inclusive, votado e aprovado na última 
quarta-feira. Retirar de pauta, portanto, pois já foram aprovados os dois, 
esses dois já foram apreciados.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Os dois itens já foram apreciados. Esse aqui o Bráulio verifica se de fato 
houve esse equívoco para que nós possamos corrigir. Requerimento 
nº 88/2022, de autoria da Deputada Daniella Tema. A Deputada está 
ausente. Fica transferido para a próxima Sessão. Requerimento nº 
92/2022, de autoria do Deputado Adriano, (lê). O Deputado Marco 
Aurélio pediu para subscrever a mensagem de pesar. O Deputado 
Antônio também solicitou, o Deputado Rildo, o Deputado Wellington 
do Curso com a permissão do autor. Como vota a Deputada Cleide 
Coutinho? Deputada Cleide, só para esclarecer, nós estamos apreciando 
o requerimento de pesar de autoria do Deputado Adriano. Como vota 
V. Excelência?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Andreia Martins Rezende. Aprovado o Requerimento com 
a subscrição dos deputados Rildo Amaral, Marco Aurélio, Antônio 
Pereira e Wellington do Curso. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrito o Deputado Márcio Honaiser, que tem 30 minutos com apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
colegas deputados, imprensa. Venho aqui, hoje, falar de um assunto 
importante que está ajudando muito o nosso estado, principalmente 

a região sul do Maranhão. Estive lá no final de semana e pude ver o 
trabalho excelente que está sendo feito pela Carreta do Amor. Se vocês 
não sabem, chegou ao nosso estado do Maranhão, lá na cidade de 
Imperatriz, cidade do meu amigo Rildo, meu amigo Marco Aurélio, o 
Hospital do Amor, aquele mesmo hospital que tem em Barretos que trata 
do câncer. Através de uma articulação do Senador Weverton foi possível 
trazer para o nosso estado e está implantado e já está em funcionamento 
em Imperatriz uma unidade do Hospital do Amor. E esse Hospital do 
Amor tem duas carretas que começaram a percorrer o nosso estado. E a 
felicidade de ver uma delas correndo o sul do Maranhão. Nós estivemos 
lá. Ela já passou por alto Parnaíba, cidade que fica no extremo sul, Tarso 
Fragoso. Foi a Loreto, Mangabeira, está chegando em Sambaíba. Vai 
depois para Formosa da Serra Negra, Fortaleza, Nova Colinas, Riachão, 
Balsas até Carolina. É o primeiro trecho que ela vai percorrer. São 
centenas de pessoas que, todos os dias, são consultadas, fazendo seus 
exames. A outra carreta começou por Barra do Corda, vai para Fernando 
Falcão, vai chegar até Presidente Dutra, rodando aquela região, ou 
seja, nós temos agora duas carretas percorrendo o Maranhão, além dos 
exames que são feitos também lá na unidade que fica em Imperatriz. 
São mais de 300 mulheres que, diariamente, podem fazer seus exames 
preventivos. A gente sabe que a prevenção é o melhor remédio, são 
exames de mamografia e de Papanicolau. Assim que detectada qualquer 
anomalia, imediatamente elas são reguladas e vão para a unidade de 
Imperatriz para fazer os procedimentos. A gente sabe que com essa 
medida, em breve, diminuirá muito, mas muito mesmo os casos graves 
de câncer no nosso estado, principalmente com as mulheres que, neste 
momento, estão sendo as beneficiadas e atendidas. Em outros lugares 
onde tem feito esse mesmo serviço, essa unidade, além de Barreto e 
em outras cidades, com o passar dos anos, cinco a oito anos, diminui 
drasticamente os índices de mortalidade por causa de câncer. A gente 
sabe que, quando é detectado no início, pode ser tratado com facilidade, 
é menos traumático para a pessoa e o grau de cura é quase 100%, acima 
de 95% a 97%. De forma que eu quero agradecer aqui a toda equipe do 
Hospital do Amor por estar atendendo ao nosso estado, principalmente 
a região sul, e ao nosso Senador Weverton, que foi o protagonista, que 
foi atrás dos recursos, conseguiu implantar e trazer para o nosso estado. 
Quero registrar aqui essa nossa solidariedade e o nosso apoio e dar um 
abraço e, principalmente, lembrar que as mulheres, na cidade onde está 
passando, não deixem de fazer os seus exames preventivos. Despeço-
me aqui. Que Deus nos abençoe e nos ilumine. Um abraço a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Bloco Parlamentar Independente, Deputado Adriano, 
declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Deputado Duarte 
Júnior, declina. Bloco Parlamentar Democrático, líder Vinícius Louro, 
declina.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - 
Presidente, vice-líder o Deputado Wellington se encontra aqui, vou 
utilizar o Tempo do Bloco, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Nove minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Muito 
obrigado, Presidente. Tem mais tempo aí, não tem, não?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CÉSAR PIRES - Quinze minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, a nossa luta permanente, nesta Casa, 
pela nomeação dos aprovados no último concurso da Polícia Militar. 
Nós temos 1.400 homens que não forma chamados ainda na Polícia 
Civil. O Governador Flávio Dino, que fez muito pouco, ex-governador, 
melhor dizendo, pela nomeação dos aprovados, agora como ex-
governador, legalmente, tem direito a quatro oficiais da Polícia Militar 
na sua segurança. Vejam só. O Governador Flávio Dino nunca se 
preocupou com a segurança pública porque ele nunca precisou. Vinte, 
trinta policiais lá no palácio. Vinte, trinta policiais na sua segurança 
particular como Governador do Estado. E deixa o comando do Governo 
do Estado e agora, como ex-governador, tem direito a quatro oficiais. 
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Tem cidade no interior do estado que tem uma guarnição com um 
soldado e com um cabo da Polícia Militar. Vamos além: para a própria 
população do Estado do Maranhão é um militar, um soldado para cada 
oitocentos habitantes. Um militar, um soldado para cada oitocentos 
habitantes. Governador Flávio Dino, ex-governador Flávio Dino saiu 
do Governo do Estado e tem direito não a um, mas a quatro oficiais da 
Polícia Militar do Estado do Maranhão. Benefícios, regalias a ex-
governadores. Tudo bem, já saiu a regalia da aposentadoria, mas ainda 
continuam com regalias: um carro à disposição com combustível, 
assessoria e quatro oficiais da Polícia Militar. Para que que o Governador 
Flávio Dino precisa de oficial da Polícia Militar? Para que que ele 
precisa de segurança se ele é tão popular? As pesquisas que são feitas 
pelo Palácio dos Leões dizem que o Governo do Estado tem mais de 
50% de aprovação. Para que que ele precisa de segurança? Ele pode ir 
ao shopping. Ele pode ir à rua Grande. Ele pode sair de casa sem 
segurança. A população não tem segurança. A população não tem o 
direito de ir e vir, de sair de casa. A população do estado do Maranhão 
tem a pior índice de aplicação de policial militar por população. É um 
policial para cada 800 habitantes, mas o bonitão de corpo, o ex-
governador do Estado tem direito a quatro seguranças. O que ele fez 
pela segurança pelo menos para se qualificar, pelo menos para se 
compor, ou se contrapor a tudo isso que está aí? Na semana passada, um 
pai de família foi assassinado na fila do caixa de uma rede de 
supermercado em São Luís, lá na Pague Menos do Monte Castelo. Um 
pai de família que foi assassinado na fila do caixa de uma farmácia. Em 
contrapartida, o Governador do Estado, se sair do seu apartamento, da 
sua casa, e for para uma farmácia tem quatro seguranças particulares, 
quatro oficiais da Polícia Militar garantidos pelo Estado, garantidos 
com a contribuição do pagador de impostos, do cidadão maranhense. O 
mesmo cidadão que não tem segurança é o mesmo cidadão que paga 
segurança particular e privada do Governador Flávio Dino. Deputado 
Wellington, mas isso não é legal? É legal. Mas é imoral. É legal, está 
previsto em lei. Ok. Mas é imoral. Jornalista Cristiane, a senhora não 
tem direito à segurança. João Cutrim, o senhor não tem direito à 
segurança. O ex-governador do Estado tem direito a quatro oficiais 
como seguranças particulares. Isso é um absurdo. Estamos aprovando 
um projeto de lei, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
para acabar com essas regalias, com essas mordomias. Governador do 
Estado, saiu do palácio, é ex-governador, cidadão comum, cidadão 
normal. Ele pode, Vereador Lucas, ir à cidade de Açailândia, ele disse 
que tem um clamor popular, o apoio popular, ele vai ser bem recebido, 
pois jamais vão atentar, alguém vai querer atentar contra a vida do 
governador. O governador não será assaltado, eu creio que não. Eu creio 
que o governador, o Ex-governador Flávio Dino pode ir ao shopping, à 
Rua Grande, à praia, ao Maiobão, até Açailândia, eu tenho certeza de 
que ele não terá problema nenhum. Não será assaltado e muito menos 
confrontado pela população do estado do Maranhão que ele administrou 
durante sete anos e três meses. Mas eu vou tratar de forma técnica. 
Temos quatro mil vagas ociosas na Polícia Militar, mais duas mil vagas 
serão abertas com aposentadorias, passaremos a ter seis mil vagas 
ociosas. Em contrapartida, nós temos o Governador do Estado do 
Maranhão, ou melhor, o ex-governador do Estado do Maranhão que tem 
direito a quatro oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão para 
a sua segurança particular, para a sua segurança privada. Apresentaremos 
o projeto de lei para que possa ser corrigida, não a ilegalidade, mas a 
imoralidade utilizada pelo Governador Flávio Dino, após deixar o 
governo do Estado, ex-governador, portanto. Senhor Presidente, 
percorrendo o estado do Maranhão, nós constatamos a precariedade das 
rodovias estaduais, das rodovias federais e também das rodovias 
estaduais. Como temos coerência política, estamos solicitando ao 
presidente da República, ao Presidente Jair Messias Bolsonaro, e 
também ao Dnit que possam fazer as correções do capeamento asfáltico, 
operação tapa-buraco nas rodovias federais que cortam o estado do 
Maranhão. Estamos fazendo também solicitação ao governo do Estado, 
Governador Carlos Brandão, e à Secretaria de Infraestrutura para que 
possam também fazer a recuperação asfáltica, a operação tapa-buracos 
nas rodovias estaduais do Maranhão que foram deixadas em estado 

deplorável, em estado precário pelo ex-governador Flávio Dino. Então, 
temos coerência política, estamos cobrando do Governo Federal, por 
meio do DNIT e cobrando também do Governo do Estado por meio da 
Sinfra a recuperação asfáltica e a operação tapa buraco do Governo do 
Estado do Maranhão nas rodovias estaduais. Senhor Presidente, será 
que posso fazer uma correção no tempo, inicialmente me falaram que 
são 15 minutos, mas eu não vou usar todo o tempo. Só que V.Exa. possa 
me conceder, pelo menos, mais dois ou três minutos e eu concluo. Ou, 
então, me conceda os 5 minutos da liderança. Já que eu estou aqui, eu 
uso o tempo da liderança e eu não preciso estar, toda hora, solicitando 
tempo. Cumprimentar, de forma especial, minha irmã, minha amiga 
Deputada Daniella. Receba meus cumprimentos. Com fé em Deus, 
trabalhando para sua reeleição a deputada estadual do Maranhão. 
Senhor Presidente, eu vou concluir o tempo que me resta fazendo 
consideração importante das viagens que fizemos no último final de 
semana. Mesmo aproveitando o feriado, percorremos o interior do 
estado, percorremos algumas cidades, levando à população do estado 
do Maranhão, apresentando à população do estado do Maranhão 
projetos do nosso pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. Lahesio 
Bonfim. Projetos viáveis, projetos possíveis, projetos de transformação 
e projetos de melhoria da qualidade de vida da população do estado do 
Maranhão. Então percorremos alguns municípios levando o nome do 
nosso pré-candidato ao Governo do Estado Dr. Lahesio Bonfim, ex-
prefeito da cidade de São Pedro dos Crestes. Uma cidade que, quando o 
Prefeito Lahesio Bonfim assumiu a cidade, configurava na 113º 
colocação do IDEB. E o Prefeito Lahesio Bonfim, ao deixar a sua 
gestão, ao deixar a prefeitura, passando a ser ex-prefeito de São Pedro 
dos Crentes, deixou a cidade na 2ª colocação do IDEB. Isso é um feito 
muito importante e exemplo para outros prefeitos das cidades do 
Maranhão. E o ex-prefeito Dr. Lahesio Bonfim é considerado um dos 
melhores prefeitos do Estado do Maranhão, um dos melhores prefeitos 
do Nordeste, um dos melhores prefeitos do Brasil. E isso o credencia, 
isso o deixa bem tranquilo, bem confortável para disputar as eleições de 
2022 como pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão e, com 
certeza, candidato ao Governo com melhores propostas, melhor a 
apresentar para o Estado do Maranhão. E como apoiador da pré-
candidatura do ex-prefeito Lahesio Bonfim ao Governo do Estado, nós 
percorremos alguns municípios. Fomos à cidade de Araioses, à cidade 
de Tutóia, à cidade de Santo Amaro. Percorremos alguns municípios e, 
na ida, passamos também na cidade de Morros e, na volta, também na 
cidade de Rosário, levando as propostas do nosso pré-candidato ao 
Governo do Estado do Maranhão, que tem um crescimento no interior 
do estado. É um vento que vem lá do sul. É um nome que vem lá do sul, 
da região sul do estado, da região tocantina e que começa a ter uma 
penetração também em São Luís, na região metropolitana, com apoio 
do Deputado Wellington do curso, com a defesa do Deputado Wellington 
do Curso. E acreditamos no crescimento da região metropolitana de São 
Luís, uma região de maior abrangência do professor e Deputado 
Wellington do Curso. Então, mais uma vez, ocupamos a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para fazer referência ao 
trabalho desenvolvido pelo médico, Dr. Lahesio Bonfim, e também com 
a nossa agenda percorrendo o interior do estado. O Deputado Wellington 
do Curso tem percorrido cidades do interior do Maranhão em defesa da 
pré-candidatura ao governo do Estado do Dr. Lahesio Bonfim. Senhor 
Presidente, que Deus abençoe essa terra maravilhosa, que Deus abençoe 
o estado do Maranhão e a sua população. A partir do dia 1º de janeiro de 
2023, teremos um governador de verdade, um governador presente, um 
governador sensível e um governador que tem discutido os problemas 
do Maranhão para apresentar soluções para os problemas do Maranhão. 
É por isso que temos percorrido o Maranhão, levando o nome do pré-
candidato Dr. Lahesio Bonfim ao governo do Estado do Maranhão. 
Pode ter certeza de que é a melhor opção, é o melhor nome. A população 
tem acordado, a população tem verificado, tem pesquisado e tem 
constatado e é por isso o crescimento do Dr. Lahesio Bonfim. Dr. 
Lahesio Bonfim na Assembleia do Estado do Maranhão e nas cidades 
onde o Deputado Wellington do Curso tem percorrido, tem levado o seu 
nome e, mais importante, levado as suas propostas para transformar, 
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para melhorar a qualidade de vida dos maranhenses. Dr. Lahesio 
Bonfim, conte com o professor e Deputado Wellington do Curso nas 
andanças. Projeto Pé na Estrada com Lahesio Bonfim percorreu quatro 
municípios, no último final de semana, e, a partir de sexta-feira, 
estaremos na estrada novamente. Pé na Estrada por Doutor Lahesio 
Bonfim rumo ao governo do Estado, na sua pré-candidatura ao governo 
do Estado. Senhor Presidente, permita-me concluir. Vestindo essa 
camisa do Sindeducação em apoio aos professores da rede pública 
municipal de São Luís. Ao vestir essa camisa, utilizada ontem pelos 
professores, mais de dois mil professores estiveram nas ruas de São 
Luís, lutando pelos 33,24%. Essa luta é de todo professor do Estado do 
Maranhão, é a luta de 38 municípios que já percorremos. Eu faço mais 
uma vez referência ao Vereador Lucas Alves, da cidade de Açailândia, 
que se encontra aqui. Nossa luta é em defesa dos professores, dos 
servidores públicos e também da cidade de Açailândia, por isso que, 
mais uma vez, registro a sua presença e o seu trabalho em defesa da 
população de Açailândia. Eu tenho reconhecimento, e a população de 
Açailândia também tem o reconhecimento do grande trabalho que V. 
Ex.ª faz em defesa da população. População de Açailândia, servidores 
públicos de Açailândia, professores de Açailândia, continuem contando 
com o professor e Deputado estadual Wellington do Curso. Faremos 
uma audiência pública na cidade de Açailândia. Em breve, estaremos lá 
com o Vereador Lucas, na Câmara Municipal, e com os professores na 
cidade de Açailândia. Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre o 
estado do Maranhão, sobre a sua população. Professores do Maranhão, 
aqui tem um professor e deputado estadual que defende os professores 
do Maranhão e todos os professores municipais do estado do Maranhão. 
Que Deus abençoe a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

Ata da Vigésima Oitava Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia treze de abril de dois mil e vinte 
e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Fábio Macêdo.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinta.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, 
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasce-
no, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Vinícius Louro, 
Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Ciro Neto, Daniella, 
Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Pastor 
Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Roberto Costa 
e Wendell Lage. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a Leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a pa-
lavra, no tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) 
Deputados (as): Professora Socorro Waquim, Vinícius Louro, Doutor 
Yglésio, Duarte Júnior e Wellington do Curso. Não havendo mais ora-
dores inscritos neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aber-
ta a Ordem do Dia, anunciando a discussão e votação em primeiro e 
segundo turnos, regime de urgência o Projeto de Lei nº 107/2022, de 
autoria do Poder Executivo, (Mensagem nº 15/2022), que dispõe sobre 
a repartição da parcela de 25% (vinte e cinco por cento) do produto 
da arrecadação do imposto sobre operações relativas à circulação de 

mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e de comunicação (ICMS), pertencente aos municípios, 
na forma do inciso II do Parágrafo Único do Art. 158 da Constituição 
Federal, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça 
e Cidadania e dependendo de parecer da comissão de mérito. Então, 
suspendeu a sessão e nomeou uma Comissão Especial composta pelos 
Deputados (as): Jota Pinto, Wellington do Curso, Vinícius Louro, Be-
tel Gomes, sob a presidência do Deputado Ricardo Rios para emitir o 
parecer. Reaberta a Sessão o Deputado Ricardo Rios, presidente da Co-
missão Especial, informou que o referido Projeto de Lei foi aprovado. 
Desta forma, o Presidente submeteu à deliberação do Plenário o referi-
do projeto de lei o qual foi aprovado e encaminhado à sanção governa-
mental. Em segundo turno, tramitação ordinária, foi aprovado e enca-
minhado à redação final, devido ao acolhimento de emenda o Projeto de 
Lei nº 346/2021, de autoria da Deputada Doutora Helena Duailibe, que 
estabelece diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do Femini-
cídio: atenção e proteção no âmbito do Estado do Maranhão, com pa-
receres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania  
e de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias. Em primeiro turno, 
tramitação ordinária: Projeto de Resolução Legislativa  nº 024/2021, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, que concede a medalha Maria 
Firmina dos Reis a Senhora Karla Bianca Marques Rodrigues Pereira; 
Projeto de Resolução Legislativa  nº 028/2020, de mesma autoria, que 
concede a medalha Maria Aragão a Senhora Karollyn Furtado Barros e 
Projeto de Resolução Legislativa  nº 033/2020, também de autoria do 
Deputado Duarte júnior, que concede o título de cidadão maranhense ao 
Senhor Guilherme Avellar de Carvalho Nunes. com parecer favorável 
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, estes projetos foram 
aprovados e encaminhados ao segundo turno de votação. O Requeri-
mento nº 88/2022, de autoria da Deputada Daniella foi transferido devi-
do ausência da autora. Não houve orador inscrito no primeiro horário do 
Grande Expediente. O Deputado o Deputado Wellington do Curso falou 
pelo Bloco Parlamentar Democrático PL/Republicanos e pela liderança 
deste Bloco. No Expediente Final, não houve oradores inscritos. Nada 
mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que 
fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente as-
sinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 13 de abril de 2022.  

Deputado Fábio Macêdo
Presidente, em exercício,

Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício,

Deputado Jota Pinto
Segundo Secretário, em exercício,

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 008/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.073 /2022

Concede o Título de Cidadão Ma-
ranhense ao Empresário Yury Bruno 
Alencar Araújo, natural da Cidade 
do Juazeiro do Norte, Estado do Ceará.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao empre-
sário, Yury Bruno Alencar Araújo, natural da cidade do Juazeiro do 
Norte, Estado do Ceará.  

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.  

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
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cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 19 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 019/2020, aprovado nos 
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:

                  
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.074 /2022

Concede a Medalha do Mérito Le-
gislativo “Manuel Beckman” ao Senhor 
Paulo Braid Ribeiro.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha de Mérito Legislativo “Ma-
nuel Beckman” ao Senhor Paulo Braid Ribeiro.

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

MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhe-
cimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a 
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigi-
da. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, 
publicar e correr.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 19 de abril de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária

Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 024 / 2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 065/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Wendell Lages, que Dispõe sobre a divulgação de 
números emergenciais em caso de ocorrências de violências domésticas 
em faturas de serviços de água e energia e dá outras providências. 

 A Proposição de Lei, sob exame, prevê que fica estabelecido 
que as concessionárias de serviços públicos essenciais, como água 
e energia, divulguem em suas faturas de consumo mensais, os nú-

meros de atendimentos emergenciais em casos de ocorrências de 
violência doméstica. A publicação prevista deverá contar ainda a 
disponibilização de endereços quanto a locais especializados que 
façam o acolhimento de mulheres em situação de risco de violência 
doméstica.

Registra a Justificativa do autor, que a proposição tem por 
objetivo fornecer informações essenciais para as mulheres vítimas 
de violência doméstica que na maioria das vezes passam desperce-
bidas por falta de denúncia.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determinados 
limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissitudes 
no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 065/2021, em face de sua constitucionalidade, lega-
lidade e juridicidade.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 065/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                 
                                                                                                                                                   
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 030 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 326/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, objeto da Mensagem Governa-
mental n° 103/2021, que Estabelece Diretrizes para a implantação de 
capacitação para os profissionais que atuam nas atividades de agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias.

A presente proposta em linhas gerais, objetiva estabelecer diretri-
zes para que seja implantado programa de capacitação para agentes co-
munitários de saúde e agentes de combate às endemias, atividades que, 
no âmbito do Sistema Único de Saúde, são regidas pela Lei nº 11.350, 
de 5 de outubro de 2006.

Enviado por esta Casa Legislativa, o Projeto de Lei em tela foi 
vetado integralmente pelo Governador do Estado através da Mensagem 
nº 103/2021, por vício de inconstitucionalidade.

Nas razões do veto, esclarece a Mensagem Governamental, que 
a intenção da proposta legislativa resta comprometida, na medida em 
que, embora a ementa e o art. 1º do Projeto de Lei nº 326/2021 façam 
referência a diretrizes, em momento algum, tais instruções/orientações 
foram apresentadas na propositura.

Este equívoco contribui para a insegurança jurídica, subprincí-
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pio do Estado de Direito. Dentre os princípios materiais concretizado-
res do princípio geral de segurança, destaca-se o Princípio da Precisão 
ou Determinabilidade das Leis, o qual exige a clareza das normas le-
gais e densidade suficiente na regulamentação legal. Assim, para aten-
der ao princípio da segurança jurídica, uma norma deve versar sobre 
matéria determinada (densa) e de forma coerente.

Esta Comissão Técnica Permanente examinou a matéria em epí-
grafe anteriormente e concluiu, por maioria de votos, pela rejeição 
do presente veto total à proposição de Lei nº 326/2021, não adotando, 
portanto, o voto da lavra do Senhor Deputado Adelmo Soares, então 
Relator da matéria. Dando prosseguimento à tramitação da matéria, 
compete-nos agora, elaborar o competente parecer, nos termos do inci-
so X, do artigo 52, do Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

Designado para redigir o voto vencedor, manifestamo-nos pela 
rejeição do veto total aposto ao Projeto de Lei nº 326/2021, de au-
toria do Senhor Deputado Ciro Neto, que “Estabelece Diretrizes para 
a implantação de capacitação para os profissionais que atuam nas 
atividades de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às 
endemias”, conforme rejeitado, por maioria, na Reunião desta Douta 
Comissão, realizada no dia 07 de dezembro de 2021, nesta Casa Le-
gislativa, em que pese os propósitos do Relator da matéria designada 
anteriormente, o que discordamos das razões  do veto governamental.

No meu entendimento, não há obstáculo para que a proposição 
legislativa adentre ao ordenamento jurídico pátrio. 

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opina-se pela REJEIÇÃO do Veto Total aposto ao 

Projeto de Lei nº 326/2021, que “Estabelece Diretrizes para a implan-
tação de capacitação para os profissionais que atuam nas atividades 
de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias”.

É o voto.

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

votam pela REJEIÇÃO do Veto Total aposto ao Projeto de Lei nº 
326/2021, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 054 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 129/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), e dá outras 
providências.

Esclarece a Mensagem Governamental que acompanha o Projeto 
de Lei em apreço, que o art. 164 do Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Maranhão disciplina a possibilidade de as servi-
doras públicas que sejam mães de pessoa com deficiência terem sua 
carga horária reduzida até o limite de 2 (duas) horas diárias. O refe-
rido dispositivo legal, além de utilizar nomenclatura desatualizada e 
estigmatizante (“pessoa excepcional”), carece de maior detalhamento 
normativo. 

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que com este Pro-
jeto de Lei, os servidores públicos estaduais da administração direta, 
autárquica ou fundacional, incluindo os empregados das fundações 
mantidas ou instituídas pelo Estado, que possuam filho ou curatelado 
com deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, poderão 
ter sua carga horária semanal reduzida até à metade a fim de que pos-
sam acompanhar o tratamento de seus dependentes.

A redução de carga depende de requerimento do servidor, o qual 
deve estar acompanhado de documentação específica, em especial do 
laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo submetido 
o filho ou curatelado, no qual deverá conter expressamente a necessi-
dade da redução da carga horária do servidor para acompanhamento 
durante o tratamento.

O afastamento será concedido pelo prazo de 6 (seis) meses, po-
dendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos. Na hipótese de 
ambos os pais serem servidores públicos, a redução de carga horária 
somente será autorizada a um deles por período, sendo vedado o afas-
tamento simultâneo de ambos os pais.

Tratando-se de deficiência irreversível e que necessite de trata-
mento continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas a co-
municação ao seu órgão para fins de registro e providências, observado 
o prazo máximo de dois anos, quando haverá novo procedimento, com 
atualização dos laudos. 

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa privativa do 
Chefe do Poder Executivo, a teor do que dispõe os dispositivos consti-
tucionais (Constituição Estadual) abaixo descritos, senão vejamos: 

“art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as 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 ad-
ministração pública estadual.

________________
art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Assim sendo, não há qualquer óbice formal ao Projeto de Lei 
capaz de macular o processo legislativo.

No conteúdo, deve-se ressaltar que o Poder Executivo possui 
como função típica determinar a atribuição e divisão de competência 
dos seus órgãos de Estado, principalmente quando cria mecanismos 
para garantia da eficiência e celeridade da prestação de serviços públi-
cos aos administrados.

Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos requi-
sitos constitucionais de ordem formal e material.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei nº 129/2022 e, por conseguinte 
pela sua aprovação, na forma do texto original.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 129/2022, nos 
termos do voto do Relator. 

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

em 19 de abril de 2022.                                                                                                   

Presidente: Deputado Ariston Sousa                                                    
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 056 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 112/2022, de autoria do Poder Executivo, que 
Estabelece os critérios para utilização dos recursos a serem repassa-
dos ao Estado do Maranhão, a título de complementação financeira no 
âmbito do antigo Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental e de Valorização do Magistério (FUNDEF), conforme 
Ação Cível Originária nº 661 - STF e Cumprimento de Sentença nº 
1022241- 74.2019.4.01.3700 (TRF - 1ª Região).

O presente Projeto de Lei prevê que os recursos a serem rece-
bidos serão utilizados nos seguintes moldes: 60% (sessenta por cento) 
para a remuneração dos servidores estaduais do Subgrupo Magistério 
da Educação Básica, abrangendo aposentados e pensionistas, em cum-
primento a leis específicas, decretos e sentenças judiciais; 40% (qua-
renta por cento) para aquisição, manutenção, construção e conservação 
de instalações e equipamentos necessários ao ensino, bem como para a 
expansão da Rede Estadual de Educação, com ênfase na implantação de 
escolas de tempo integral e unidades do Instituto Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA.

Prevê ainda, a propositura de Lei, que os percentuais a que se 
refere o caput deste artigo devem ser considerados quando da confecção 
das leis orçamentárias estaduais que dispuserem sobre os recursos a 
serem repassados, pela União, em virtude das decisões judiciais proferi-
das nos autos da Ação Cível Originária nº 661 - STF e do Cumprimento 
de Sentença nº 1022241-74.2019.4.01.3700 (TRF - 1ª Região).

Esclarece a Mensagem Governamental, que com vistas a conferir 
segurança jurídica à destinação dos referidos recursos (aplicação na 
educação), o Projeto de Lei em comento estabelece os critérios para 
utilização dos recursos a serem repassados ao Estado do Maranhão, 
a título de complementação financeira no âmbito do antigo FUNDEF, 
conforme Ação Cível Originária nº 661 - STF e Cumprimento de Sen-
tença nº 1022241-74.2019.4.01.3700 (TRF - 1ª Região).

Na oportunidade, é previsto que 60% (sessenta por cento) dos 
recursos a serem recebidos serão utilizados na remuneração dos servi-
dores estaduais do Subgrupo Magistério da Educação Básica (abran-
gendo aposentados e pensionistas, em cumprimento a leis específicas, 
decretos e sentenças judiciais), ao passo que 40% (quarenta por cento) 
será destinado à aquisição, manutenção, construção e conservação de 
instalações e equipamentos necessários ao ensino, bem como à expan-
são da Rede Estadual de Educação (com ênfase na implantação de es-
colas de tempo integral e unidades do Instituto Estadual de Educação, 
Ciência e Tecnologia do Maranhão - IEMA).

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com-
pete à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, pronunciar-se 
quanto à constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa do Pro-
jeto de Lei.

Consoante o art. 43, inciso III, da Constituição Estadual, é da 
competência privativa do Governador do Estado, as leis que disponham 
“organização administrativa e matéria orçamentária”, senão vejamos:

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, 
reforma e transferência de militares para a inatividade;

V -criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (modificada pela Emenda Constitucional 023/98).”

Com efeito, o presente Projeto de Lei obedece a reserva de inicia-
tiva, bem como é a espécie legislativa adequada, sendo assim formal-
mente constitucional, visto que estabelece os critérios para utilização 
dos recursos a serem repassados ao Estado do Maranhão, a título de 
complementação financeira no âmbito do antigo FUNDEF.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 112/2022, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 112/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 
 
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 058 /2022
RELATÓRIO:

Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 551/2021, de 
autoria do Senhor do Deputado Ariston Ribeiro, que “Institui 
o Selo Empresa Incentivadora da Educação de Funcionários, no 
âmbito do Estado do Maranhão”.

O Selo de que trata a presente Proposição de Lei tem por finali-
dade destinar às empresas que desenvolvam Programa de Incentivo à 
conclusão do Ensino Fundamental, Médio ou Superior por seus empre-
gados, bem como distinguir e homenagear empresas que incentivem o 
desenvolvimento pessoal de seus colaboradores por meio de uma polí-
tica contínua de apoio à conclusão de sua educação escolar; estimular 
as empresas a concederem ao trabalhador a oportunidade e as condições 
para elevar sua escolaridade e concluir sua educação formal.

Considerando-se, para efeito desta Lei, ‘Empresa Incentivadora 
da Educação de Funcionários’ a pessoa jurídica que adota política inter-
na permanente destinada a incentivar que seus funcionários concluam o 
Ensino Fundamental, Médio ou Superior.

Justifica o autor da propositura de lei sob análise que, a ideia da 
proposta é acerca da importância de se criar mecanismos para que em-
presas apoiem e deem condições para que seus colaboradores concluam 
sua “Escolaridade Formal” e, ao mesmo tempo, que as empresas pro-
piciem aos seus funcionários oportunidades de aperfeiçoamento cons-
tante, incluindo o término da formação escolar, mas indo muito além 
dessa etapa, estimulando o Ensino Superior e cursos de Pós-Graduação.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Es-
tado-membro para dispor sobre a instituição de selo, é importante 
considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22, enu-
mera as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativa-
mente, em que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso 
I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse 
local.  Ao Estado-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reser-
vadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da 
União ou do Município.
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Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indire-

tamente - à medida consubstanciada na proposição, qual seja a 
instituição de selo. Daí a conclusão de que o poder de legislar 
sobre o estabelecimento de selo é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No que tange a inciativa do processo legislativo, não há 
reserva a matéria à Mesa da Assembleia ou aos titulares dos Pode-
res Executivo e Judiciário, do Ministério Público ou Tribunal de 
Contas. Não havendo, neste sentido, o impedimento à deflagração 
do processo legislativo por membro desta Casa. 

VOTO DO RELATOR:
Do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

551/2021, na forma do texto original.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 551/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 
                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                          
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 059 /2022
RELATÓRIO:

Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 097/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Altera a Lei nº 9.496, de 
11 de novembro de 2011, que Institui, para os doadores de sangue 
do Estado do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, espor-
tivos e de lazer, realizados em locais públicos.

 Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exame, 
que o presente Projeto de Lei objetiva dar amplitude às disposições 
referentes à Lei Estadual nº 9.496/2011, que institui para os doadores 
de sangue do Estado do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, 
esportivos e de lazer, realizados em locais públicos, de modo a incluir 
os estabelecimentos privados. 

Ora, é uma problemática recorrente na HEMOMAR do Estado 
do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda 
mais evidente durante o ápice da pandemia. Contudo, embora possa-
mos contar com as doações periódicas de inúmeros cidadãos, ainda é 
precária a situação, de forma que os estoques de sangue estão recor-
rentemente em estado crítico, necessitando de uma atuação positiva do 
Estado no intuito de mudar essa situação. 

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, de-
monstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a socieda-
de contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, a constitui-
ção da meia-entrada para estabelecimentos privados, que são agentes 
que influenciam em demasia a sociedade, associados a requisitos auto-
rizadores que impactarão nos estoques da HEMOMAR, configura uma 
alternativa viável para sanar problema tão grave.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-

dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos 
que determinados dispositivos que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opina-

mos pela aprovação do Projeto de Lei nº 097/2022, na forma de 
substitutivo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 097/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 
                                                                                                                                                                                                                                                                         
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Adriano                                                        

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 097/2022

Altera e acrescenta dispositivos à 
Lei nº 9.496, de 11 de novembro de 2011, 
que institui para os doadores de sangue 
do Estado do Maranhão, meia-entrada em 
eventos culturais, esportivos e de lazer, 
realizados em locais públicos.

Art. 1º Altera o caput, do art. 1º, da Lei nº 9.496, de 11 de no-
vembro de 2011, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

“Art. 1º Fica instituída a ½ (meia) entrada para doadores re-
gulares de sangue em eventos culturais, esportivos e de lazer realidos 
em todos os estabelecimentos mantidos pelas entidades e órgãos da 
Administração Pública e setor privado do Estado do Maranhão.

Art. 2º Ficam acrescentados os art. 4º, parágrafo único, art. 5º, 
parágrafo único, art. 6º, à Lei nº 9.496, de 11 de novembro de 2011, 
que passam a vigorar com as seguintes redações, renumerando-se os 
demais: 

“Art. 4º Para a garantia dos benefícios da ½ (meia) entrada, 
o beneficiário deverá comprovar a realização de no mínimo 03 (três) 
doações anuais, mediante apresentação de documento oficial emitido 
pelas entidades.

Parágrafo único. A certidão de controle das doações de sangue 
terá validade de 01 (um) ano após sua emissão. 

Art. 5º Os estabelecimentos de que trata esta Lei são os que rea-
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lizam espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinemato-
gráficos, atividades sociais recreativas, de artes plásticas e quaisquer 
outros que proporcionam lazer e entretenimento. 

Parágrafo único. Deverão ser afixadas nas áreas de ingresso dos 
locais públicos e privados designados no caput informações com a fra-
se “Doador de sangue paga ½ (meia) entrada”, informando a Lei que 
confere este direito, com o objetivo de dar publicidade ao benefício em 
favor dos doadores de sangue, nos termos e condições presentes nesta 
Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.”

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 061 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 098/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que Altera a Lei nº 11.379, de 11 de 
dezembro de 2020, que Institui, no âmbito do Estado do Maranhão, as 
diretrizes para a política estadual de proteção dos direitos da pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei sob exa-
me, que o presente Projeto de Lei, objetiva, primordialmente, direcio-
nar as ações estatais no sentido de garantir a efetivação dos direitos 
das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito do 
Estado do Maranhão, complementando as disposições previstas na Lei 
nº 11.379 de 11 de dezembro de 2020 de modo a abarcar peculiaridades 
atinentes à realidade social da pessoa autista. 

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção 
neurológica marcada por diversos sintomas que podem implicar na 
dificuldade de comunicação, de formação do raciocínio lógico, de 
socialização e comportamental. Dessa forma, esta parte da população 
termina por se deparar, na atualidade, com uma indiferença, seja 
estatal ou social, com relação a seus direitos, interesses e necessidades, 
e também preconceito com sua condição. 

Assim, a falta de regulamentação local voltada à proteção desta 
parte da população dificuldade a realização da efetiva inclusão das 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantido seu 
direito à vida digna, à saúde, a possuir um emprego, dentre outros. 

Com a publicação da Lei nº 12.764/2012, que instituiu a 
Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, alguns direitos passaram a ser previstos 
expressamente, dando maior visibilidade à causa das pessoas com TEA 
e maior efetividade aos direitos inerentes a essa parte da sociedade. No 
entanto, ainda há um longo caminho a ser percorrido a fim de efetivar 
os direitos dessa parte da população, de modo que a aprovação do 
presente projeto de lei implica o reconhecimento necessário às pessoas 
com TEA.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-
dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Entretanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos 

que determinados dispositivos que dificultam a aplicabilidade do seu 
objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo 
legislativo, o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 098/2022, na forma de substituti-
vo anexo a este Parecer.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 098/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Adriano                                                        

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 098/2022

Altera e acrescenta dispositivos à 
Lei nº 11.379 de 11 de dezembro de 2020, 
que institui no âmbito do Estado do Mara-
nhão, as diretrizes para a política estadual 
de proteção dos direitos da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista – TEA.

Art. 1º Altera o inciso III, do art. 4º, da Lei nº 11.379 de 11 de 
dezembro de 2020, que passa a vigorar com a seguinte redação: 

 “Art. 4º (...)
(...)
III - realizar a profissionalização e estimulação, mediante par-

cerias com os demais entes públicos e o setor privado, bem como o 
acompanhamento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento So-
cial (SEDES), da inserção efetiva das pessoas com TEA no mercado de 
trabalho. (NR)

Art. 2º Ficam acrescentados ao art. 5º da Lei nº 11.379 de 11 de 
dezembro de 2020, os incisos X, XI E XII, e §2º, transformando o pa-
rágrafo único em §1º, que passam a vigorar com as seguintes redações:

   Art. 5º (...)
  (...)
  X - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 

integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, bem 

como a orientação aos pais, familiares e outros responsáveis pelos cui-
dados da pessoa com TEA; 

c) o atendimento multiprofissional;
d) a orientação nutrição adequada e a terapia nutricional;
e) os medicamentos.
XI - o acesso à moradia, inclusive à residência protegida;
XII - o acesso ao mercado de trabalho, garantido por políticas 

que incentivem o emprego de pessoas com Transtorno do Espectro Au-
tista, com campanhas de conscientização, orientação e reconhecimento 
às empresas que atuarem nesse sentido;

§1º Nos casos de necessidade de internação médica em unidades 
especializadas, deverá ser observado o que dispõe o art. 4º da Lei 
Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001.
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§2º A garantia dos direitos previstos neste artigo observará, além 

do disposto nesta Lei, também a legislação de regência do Sistema 
Único de Saúde - SUS e do Sistema de Assistência Social - SUAS, sem 
prejuízo de outras normas aplicáveis.

Art. 3º Ficam acrescentados os arts. 6º, 7º, 8º e 9º à Lei nº 11.379 
de 11 de dezembro de 2020, que passam a vigorar com as seguintes 
redações, renumerando -se os demais:

Art. 6º - A pessoa com Transtorno do Espectro Autista não será 
submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de 
sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por 
motivo da deficiência.

Parágrafo único - Nos casos de necessidade de internação médi-
ca em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o artigo 4º 
da Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

Art. 7º - São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA:

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das po-
líticas e no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas 
públicas voltadas para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
e no controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, objetivando o diagnóstico precoce, o 
atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

IV - o estímulo à inserção da pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista no mercado de trabalho, observadas as caraterísticas da defi-
ciência e as disposições da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente;

V - a responsabilidade do poder público quanto à informação pú-
blica relativa ao transtorno e suas implicações, assim como o combate 
ao preconceito contra as pessoa com TEA;

VI - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais 
especializados no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, bem como à de pais e responsáveis;

VII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para es-
tudos ou pesquisas voltadas à neurologia e ao desenvolvimento com-
portamental tendentes a dimensionar a magnitude e as características 
relativas ao Transtorno do Espectro Autista no Estado. 

Parágrafo único - Para cumprimento das diretrizes de que trata 
este artigo, o Poder Público poderá firmar contrato de direito público 
ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, bem como será 
disponibilizada a porcentagem de 15% (quinze por cento) dos recursos 
do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência (FEPD), previsto na Lei  
Estadual nº 10.711, de 8 de novembro de 2017.

Art. 8º - O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência irá, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 8.360 de 29 de 
dezembro de 2005, direcionar ações em prol da efetivação dos direitos 
das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, elencados nesta lei, 
sem prejuízo dos previstos nas leis estaduais e federais que protegem os 
direitos das pessoas com TEA.

Art. 9º - A pessoa com TEA não será impedida de participar de 
planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de 
pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 14 da Lei Federal nº 
9.656, de 3 de junho de 1998.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 064 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juri-

dicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 009/2022, de autoria do Po-

der Executivo, que Institui o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas 
Ameaçadas no Estado do Maranhão e o Conselho do Sistema de Prote-
ção do Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica criado o Sistema 
Estadual de Proteção às Pessoas Ameaçadas no Estado do Maranhão, 
composto por: Programas de Proteção às Pessoas Ameaçadas;  Conse-
lho do Sistema de Proteção; Núcleo de Proteção Provisória, e que será 
executado pela SEDIHPOP.

Prevê ainda a propositura, que fica instituído o Conselho do Sis-
tema de Proteção, de caráter consultivo, com o objetivo de discutir, via-
bilizar a troca de experiências e propor melhorias para o Sistema de 
Proteção do Estado do Maranhão.

Esclarece a Mensagem Governamental, que a Lei Federal n.º 
9.807, de 13 de julho de 1999, estabelece normas para a organiza-
ção e a manutenção de programas especiais de proteção a vítimas e 
a testemunhas ameaçadas, e cria o Programa Federal de Assistência 
a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas, atribuindo a execução das 
medidas elencadas à União, aos Estados e ao Distrito Federal, no 
âmbito das respectivas competências, na forma de programas especiais. 

Neste cenário, instituiu-se, mediante Decreto Estadual n.º 
19.446, de 11 de março de 2003, o Programa de Proteção a Vítimas e 
a Testemunhas Ameaçadas do Maranhão – PROVITA-MA, que detém 
por finalidade, na forma do art. 2º, garantir a proteção de vítimas e 
testemunhas no Estado, quando houver coação ou exposição à grave 
ameaça em razão de colaboração em inquérito ou processo criminal.

Diante da ausência de aprovação de lei estadual específica sobre 
a matéria, volta-se a propositura em comento a preencher essa lacuna 
legislativa.

O objetivo principal é estabelecer uma normativa para os pro-
gramas de proteção, congregando as diferentes especificidades apre-
sentadas por cada um, no intuito de viabilizar o desenvolvimento de 
políticas públicas comuns e reforçar o compromisso do Governo do 
Estado do Maranhão com a consolidação da democracia e com o res-
peito aos direitos humanos.

Desta feita, o Sistema Estadual de Proteção às Pessoas Ameaça-
das no Estado do Maranhão será composto pelos Programas de Pro-
teção às Pessoas Ameaçadas, pelo Conselho do Sistema de Proteção e 
pelo Núcleo de Proteção Provisória, e será executado por intermédio 
da Secretária de Estado responsável pelas políticas de Direitos Huma-
nos, junto ao Poder Executivo Estadual.

Com efeito, os Poderes são independentes entre si, cada qual 
atuando dentro de sua parcela de competência atribuída pela Constitui-
ção quando da manifestação do poder constituinte originário. As atri-
buições, constitucionalmente estabelecidas para cada Poder, não pode-
rão ser delegadas a outro, prevalecendo o princípio da indelegabilidade 
de atribuições, onde um órgão somente poderá exercer atribuições típi-
cas do outro quando expressamente previsto na Carta Magna Federal, 
como no caso em tela.

A título de ilustração, a iniciativa de Lei do Poder Executivo é 
um preceito do controle recíproco (freios e contrapesos) decorrente do 
princípio da separação dos Poderes.

Destaca-se que, o art. 61, § 1º, II, ‘e’ da Constituição Federal 
prevê a iniciativa privativa do Chefe do Executivo na elaboração de 
leis que disponham sobre criação e extinção de Ministérios e órgãos da 
administração pública.

Os Estados-membros, na elaboração de seu processo legislativo, 
não podem afastar-se do modelo federal ao qual devem sujeitar-se obri-
gatoriamente (CF/88, artigo 25, caput). 

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória da 
CF/88, determina em seu art. 43, incisos III e V, que compete privativa-
mente ao Governador do Estado a iniciativa de leis sobre organização 
administrativa e criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual, bem como o Art. 64, incisos II e V, que compete pri-
vativamente ao Governador do Estado, iniciar o processo legislativo 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição; dispor sobre a or-
ganização e o funcionamento da administração do Estado na forma 
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da lei, senão vejamos:

“Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as 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;

________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Portanto, constata-se que a propositura de Lei sob exame está 
de conformidade com os dispositivos constitucionais acima descritos 
e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também pontuou 
medidas necessárias à sua aplicabilidade.

Desta feita, não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade 
material ou formal no referido Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 009/2022 e, por con-
seguinte pela sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 009/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 066 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 034/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Dia da Mulher 
Advogada no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providências.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído, no Es-
tado, o Dia da Mulher Advogada, a ser comemorado no dia 15 de maio 
de cada ano.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que matéria, ora 
apresentada, tem como objetivo, de homenagear todas as Mulheres Ad-
vogadas, que em pleno século XXI, ainda enfrentam dificuldades de 
toda sorte. Além de serem profissionais, mães, esposas, lutam contra o 
preconceito de gênero, desigualdade de salários, desrespeito às prerro-
gativas, dentre tantas outras, que revelam o patriarcado, tão arraigado 
na sociedade, mas com coragem superam toda adversidade. Vale des-
tacar que a data indicada homenageia a primeira advogada do Brasil 
– Myrthes Campos.

A Advocacia Brasileira conta mais de um milhão de profissionais 
e a Advocacia Feminina representa 50% (cinquenta por cento). Por-
tanto, o referido projeto reconhece a importância da Mulher Advogada 
e seu papel na sociedade, como bem esclarece o autor da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-

portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 
De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 

as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 034/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.      
                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Adriano                                                        
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 075 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

003/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Ariston Ribeiro, que 
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Em-
presário e Engenheiro Civil, o Senhor Francisco Magalhães da Rocha..

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o 
Senhor Francisco Magalhães da Rocha é natural de Belo Horizonte, 
Município do Estado de Minas Gerais, é empresário e engenheiro ci-
vil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. É 
casado com Monica Martins Magalhães da Rocha, com quem tem 3 
filhos: Camilla, Lucas e Rebecca; que o presentou com 6 netos: Isado-
ra, Antonio, Estela, Ben, Tom e Gabriel. Possui diversas especializa-
ções, entre elas: Especialização em Engenharia de Transportes – PUC/
RJ, Especialização em Gerenciamento de Sistemas de Transportes em 
Londres,  Especialização em Gerenciamento de Sistemas de Transpor-
tes na Alemanha, participação em Congressos de Transporte Urbano 
e Logística em diversas cidades brasileiras, participação em Feiras e 
Congressos da Indústria de Bebidas no Brasil e no Exterior: em 2016 
na SIAL em Paris; Feira da Indústria de Máquinas para Bebidas em 
Dusseldorf  e em 2017 na New York Summer Fancy Food e Drinktec 
em Munique. Referência no meio empresarial do Maranhão, é Funda-
dor do Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado do Maranhão 
e filiada à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão , ain-
da aguardando a Carta Sindical do Ministério do Trabalho; Foi Vice 
Presidente para Assuntos de Infra-Estrutura da Associação Comercial 
do Maranhão para o Biênio 2017-2018 para cuidar dos assuntos de 
interesse da classe produtiva do Estado do Maranhão; Fundador e Só-
cio da Fazenda Berro D’Água Ltda., onde iniciou a produção da Ca-
chaça Lorena em 1987, presente em diversos estados, principalmente 
em Minas Gerais, Brasília e São Paulo, a Cachaça Lorena é vendida 
em embalagens de 600 ml (Lorena Tradicional) e 700 ml (Lorena 21), 
fundador e Sócio da Associação Mineira de Produtores de Aguardente 
de Qualidade – AMPAQ em 1987, quando então iniciou-se a recupera-
ção e transformação da Cachaça de Minas como Projeto de Inovação 
, contribuindo para que Minas Gerais se tornasse referência na pro-
dução da cachaça de qualidade no Brasil; Fundador e Presidente da 
PSIU – Indústria de Bebidas em São Luís - MA em 1999. Como Enge-
nheiro Civil possui inúmeras contribuições para o nosso Estado, onde 
foi pioneiro e melhorou nossa mobilidade urbana, são elas: Projeto do 
Sistema Integrado de São Luís – MA; Projeto do Sistema de Bilhetagem 
Eletrônica de São Luís  MA; Estudos e Projetos de Implantação do 
Sistema Integrado de Transportes em São Luís, com a implantação, em 
1984,  do Primeiro terminal de transporte coletivo urbano de São Luís: 
Terminal da Praia Grande; Estudo, projeto e implantação de processos 
pioneiros na  produção da cachaça de alambique, desde métodos de 
colheita até a produção final. Podemos perceber por esse breve resumo 
da trajetória do nosso homenageado que sua vida é traçada por plane-
jamento e conquistas, e, além disso preocupação com o próximo, tendo 
em  vista, o selo de “Empresa Amiga da Mulher”, que é concedido 
as empresas maranhenses que: desenvolver programas de incentivo, 
auxílio, apoio e capacitação profissional à mulher; divulgar políticas e 
campanhas adotadas na defesa de direitos das mulheres, tanto em âm-
bito estadual como nacional, que visam coibir e erradicar a violência e 
o feminicídio; promover ações afirmativas com temas voltados à saúde 
da mulher, sua qualidade de vida, bem como sobre empreendedorismo 
e mercado de trabalho; acompanhar e apoiar o período gestacional e 
pós-parto de suas colaboradoras; entre outros; também cede periodi-
camente material para o presidio de Pedrinhas e também ajuda toda a 
comunidade em torno da tua sede nesta capital. Essa Justificativa por si 
só atende a pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-

mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 003/2022, de autoria do Senhor Deputado Ariston 
Ribeiro.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
003/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 076 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

004/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Duarte Júnior, que Con-
cede o Título de Cidadão Maranhense ao Padre James Wilson Januário 
de Oliveira, natural da cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Padre Ja-
mes Wilson Januário de Oliveira, é nascido em 18 de outubro de 1981, 
na cidade de Fortaleza – CE, filho de Francisco Vieira de Oliveira 
e Márcia Maria Januário de Oliveira e irmão de Francisco Robson 
Januário de Oliveira e Alex Vieira de Oliveira. Ainda na adolescência, 
sua mãe insistiu que participasse da catequese do Crisma na Paróquia 
Imaculada Conceição. No decorrer dos encontros, se apaixonou pela 
legião Maria Juvenil e recebeu todos os sacramentos. No mesmo perío-
do, realizou um estágio na antiga Febem, hoje fundação CASA, onde 
teve o seu primeiro contato com jovens em situação de vulnerabilidade. 
Durante o período em que esteve no estágio, decidiu pela sua orde-
nação. Antes de ingressar no seminário, em julho de 2004, concluiu a 
faculdade de pedagogia na UECE (Universidade Estadual do Ceará) 
e cursava concomitante história na Universidade Federal do Ceará, 
lugar onde concluiu o mestrado em filosofia no ano de 2017. Apaixona-
do e dedicado pela Pastoral Juvenil NE 5, foi escolhido para o cargo 
de Assessor Religioso, que exerce com maestria, acompanhando e ani-
mando as diversas expressões juvenis existentes nas 12 (doze) dioceses 
do nosso Estado. Atualmente, conduzido pela atividade pastoral com 
jovens, James Wilson deixou a função de pároco e permanece como vi-
gário de três paróquias, onde se dedica intensamente ao trabalho com 
a juventude. Como se observa, a trajetória Do Padre James Wilson 
Januário de Oliveira o faz merecedor do Título de Cidadão Maranhen-
se. Essa justificativa por si só atende a pertinência da matéria.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:



  64       QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 64
Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]

h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 
tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Reso-
lução Legislativa n.º 004/2022, de autoria do Senhor Deputado Duarte 
Júnior.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
004/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 077/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

006/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Antônio Barbosa 
de Alencar, natural da Cidade de Quixadá - Estado do Ceará.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor An-
tônio Barbosa de Alencar, é Empresário, Presidente e Líder do Grupo 
Dimensão, que reúne empresas nas áreas de construção civil, infraes-
trutura e logística, indústria e distribuição de aço, indústria de PVC e 
prestação de serviços.

Nascido na cidade de Quixadá-CE, Barbosa da Dimensão como 
é mais conhecido no meio empresarial, veio para o Maranhão no ano 
de 1983, onde começou a trabalhar em uma empresa de construção ci-
vil, onde permaneceu durante 15 anos. Apaixonado pelo ramo, no ano 
de 1992 fundou a empresa Dimensão Engenharia e Construção Ltda., 
onde seu espírito empreendedor ganhou destaque nos segmentos C e D. 

Em São Luís, seu empreendimento gerou mais de 5 mil empregos 

que contribuem para fortalecer a economia do Maranhão, como bem 
esclarece o autor da propositura.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que te-

nham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, reli-
giosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 006/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
006/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.
                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 078 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

007/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Doutor Yglésio, que 
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Doutor Klauber de Araú-
jo Souza Azevedo, natural da Cidade de Parnaíba – Estado do Piauí.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor 
Klauber de Araújo Souza Azevedo, atualmente, é médico do Hospital 
Municipal Clementino Moura. Veio para o Maranhão, onde iniciou a 
vida acadêmica no curso de Medicina da Universidade Federal do Ma-
ranhão no ano de 1995. 

Desde então, Klauber tem voltado seus esforços para salvar 
vidas maranhenses e contribuir de maneira ativa para a melhora na 
qualidade de vida de seus pacientes, como bem esclarece o autor da 
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propositura.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 007/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor 
Yglésio.

 É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
007/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.
                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 079 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 004/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo Doutor Daniel Blume, pela posse na Di-
retoria da OAB Nacional, por meio da Resolução nº 06/2022, como 
Representante Institucional do Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados do Brasil no Conselho Nacional de Justiça.

Cumpre mencionar que o Excelentíssimo Doutor Daniel Blume, 
é Advogado, e Procurador do Estado do Maranhão de carreira e Pro-
fessor da Escola Superior da Advocacia da OAB. 

Foi reconduzido novamente ao Cargo de Conselheiro Federal 
da OAB pela Seccional do Maranhão. Contudo, o ato de indicação foi 
assinado pelo novo Presidente da OAB Nacional, o amazonense Beto 
Simonetti.

Com isso, o Dr. Daniel Blume terá lugar no CNJ ao lado do Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal com direito a voz, em nome da 
Advocacia Brasileira.

Por tudo isso, parabenizamos e externamos admiração ao Exce-
lentíssimo Dr. Daniel Blume, pela posse na Diretoria da OAB Nacional, 
já que é a primeira vez que um maranhense ocupa tal função, desta-
cando assim a OAB-MA dentro do cenário nacional, representada por 
um profissional exemplar dentro da advocacia, como bem esclarece o 
autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 004/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

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

votam pela aprovação da Moção nº 004/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 082 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 227/2017, de autoria do 

Senhor Deputado Zé Inácio, que “Denomina a ponte sobre o Rio Pe-
ricumã, que ligará as cidades de Central do Maranhão e Bequimão e 
dá outras providencias”. 

Convém relatar, que através do Requerimento nº 056/2022, subs-
crito pelo Senhor Deputado Zé Inácio, foi desarquivado o presente Pro-
jeto de Lei, nos termos regimentais. Vem agora a esta douta Comissão 
de Constituição, Justiça e Cidadania para emissão do Parecer.

Em sendo analisados os dispositivos da proposição, observamos 
que o projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de Ini-
ciativa constante do art. 43, incisos III e V, da Constituição Estadual, 
vez que se verifica a competência privativa do Governador do Estado 
quanto à iniciativa de Lei, que disponham sobre organização adminis-
trativa, criação, estruturação e atribuição das Secretarias de Estado ou 
órgãos equivalentes e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

Art. 43 – São de iniciativa privativa do Governador do Esta-
do às leis que disponham sobre: 

I – fixação e alteração dos efetivos da Policia Militar e do Cor-
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po de Bombeiros Militares; 

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na ad-
ministração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração; 

III – organização administrativa e matéria orçamentária. 
(modificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 
068 de 28/08/2013) 33 

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 
provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade; 

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de 
Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração 
pública estadual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 
18/12/1998) 

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual ingerir na com-
petência exclusiva do Chefe do Executivo, pois ao Governador cabe 
organizar e executar todos os atos de administração estadual. 

No mesmo sentido contextualiza KLEY OZON M.C. RAAD1:

Em consonância com o acatado, e no uso de suas atribuições que 
lhe conferem III e V do art. 64 da Constituição Estadual, o Governador 
do Estado do Maranhão editou o Decreto Estadual nº 30.618/2015 que 
“dispõe sobre a denominação de logradouros e prédios públicos sob o 
domínio ou gestão estadual, e dá outras providências” senão vejamos:

Art. 1º. A partir desta data, fica vedado aos Secretários de Es-
tado, aos Dirigentes de entidades integrantes da Administração In-
direta e a quaisquer agentes que exerçam cargos de direção, chefia 
e assessoramento no âmbito do Poder Executivo, atribuir ou propor 
à atribuição de nome de pessoa viva a bem público, de qualquer 
natureza, pertencente ou sob gestão do Estado do Maranhão ou das 
pessoas jurídicas da Administração Estadual Indireta.

[...]
Art. 2º. As iniciativas visando à denominação de bens pú-

blicos, quando tenham como finalidade homenagear pessoas de 
reconhecida idoneidade, serão instruídas com:

I – justificativa que consigne os relevantes serviços que, em vida, 
o homenageado tenha prestado ao Estado ou à comunidade com a 
qual conviveu;

II – Certidão de Óbito;
III – Curriculum-vitae;
IV – declaração, negativa ou positiva de denominação ante-

rior, exarada pelo órgão ou entidade responsável pelo bem a que se 
referir a iniciativa.

Art. 3º. Por iniciativa de quaisquer dos agentes menciona-
dos no art. 1º, poderá haver a alteração de denominação atualmen-
te atribuída, obedecendo-se aos critérios fixados no art. 2º.

1 COURI, Raad, Kley Ozon Monfort. Denominação de bens 
públicos administrados pelos Poderes Executivo e Judiciário. Ato le-
gislativo inconstitucional, por usurpação de competência, a teor do 
art. 2º da lei maior, que consagra a separação e independência dos 
poderes. Câmara dos Deputados, Consultoria Legislativa. In http://bd.
camara.gov.br/bd/handle/bdcamara/1382

Assim sendo, as restrições impostas ao exercício das competên-
cias constitucionais conferidas ao Poder Executivo, entre elas dispor so-
bre a organização e o funcionamento da administração do Estado (Art. 
64, inciso V, da Constituição Estadual), importam em contrariedade 
ao princípio da independência e harmonia entre os Poderes (Parágrafo 
único, do Art. 6º, da Constituição Estadual e Art. 2º da Constituição 
Federal).

Por fim, convém ressaltar, que na data de 22 de janeiro de 2020, 
sua Excelência, o Governador do Estado, Doutor Flávio Dino, editou 
o Decreto Governamental nº 35.581, de 22 de janeiro de 2020 (incluso 
aos autos do Processo), denominando Ponte “Governador Antônio Jor-
ge Dino”, a Ponte que ligará os Municípios Maranhenses de Central do 
Maranhão e Bequimão, objeto da presente propositura de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

227/2017, visto que o mesmo padece de inconstitucionalidade, com a 
abstenção dos votos dos Senhores Deputados Zé Inácio e Adriano.

É o voto.

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

votam pela rejeição do Projeto de Lei nº 227/2017, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.    

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio (abstenção)                                   
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano (abstenção)                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 084 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 128/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
do Elísio e Adjacências da Cidade de Carutapera, com sede e foro 
no Município de Carutapera, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação do Elísio e Adjacências da Cidade de Caruta-
pera, é uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
e tempo indeterminado de duração, que visa contribuir de forma 
sistemática para o combate à  desigualdade social e a pobreza ru-
ral e urbana, promovendo ações que permitam o desenvolvimento 
socioeconômico na educação, cultura, esporte, lazer, turismo, eco-
logia, meio ambiente, agronegócio, pesca, agricultura, entre outros, 
além de incentivar, organizar, promover e estimular reuniões so-
ciais, seminários, conferências, encontros, cursos de capacitação em 
todos os níveis de educação. 
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Busca ainda, firmar convênios, contratos e acordos com en-

tidades públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e 
financeiro, garantido assim o desenvolver do calendário de ativi-
dades sociais da entidade, com ações desenvolvidas durante o ano 
inteiro, visando a melhoria da qualidade de vida dos associados e 
moradores da região.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 128/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                               
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 085 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridi-

cidade do Projeto de Lei Ordinária nº 002/2022, de autoria do Poder 
Executivo, que Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à 
pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação no Estado 
do Maranhão, e altera a Lei Estadual nº 6.915, 11 de abril de 1997, e dá 
outras providências.

O presente Projeto de Lei, em seus termos, estabelece medidas de 
incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente 
produtivo e nas políticas públicas, com vistas à capacitação tecnológica, 
à autonomia e ao aperfeiçoamento da gestão pública do Estado do Ma-
ranhão, que deverão observar os seguintes princípios: promoção das ati-
vidades científicas e tecnológicas como estratégias para o desenvolvi-
mento econômico e social do Maranhão; promoção e continuidade dos 
processos de desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação, as-
segurados os recursos humanos, econômicos e financeiros necessários 
para o alcance dessa finalidade; redução das desigualdades regionais; 
descentralização e desconcentração das atividades de ciência, tecno-
logia e inovação; promoção da cooperação e interação entre os entes 
públicos, entre os setores público e privado e entre empresas; estímulo 
à atividade de inovação nas Instituições Científicas, Tecnológicas e de 
Inovação (ICTs) e nas empresas, inclusive para a atração, constituição e 
instalação de centros de pesquisa, desenvolvimento e inovação e de par-
ques e polos tecnológicos no Maranhão; promoção da competitividade 
empresarial nos mercados estadual, nacional e internacional; incentivo 
à constituição de ambientes favoráveis à inovação e às atividades de 

transferência de tecnologia; promoção e continuidade dos processos de 
formação e capacitação científica e tecnológica; fortalecimento das ca-
pacidades operacional, científica, tecnológica e administrativa das ICTs 
estabelecidas no Estado do Maranhão, dentre outras.

O Projeto de Lei, sob exame, prevê ainda, que o Estado do Ma-
ranhão, por meio da Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação - SECTI, e as agências de fomento poderão estimular e apoiar a 
constituição de alianças estratégicas e o desenvolvimento de projetos 
de cooperação envolvendo a Administração Pública, pessoas físicas, 
empresas, ICTs e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para 
atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação, que objetivem 
a geração de produtos, processos e serviços inovadores, bem como a 
transferência e a difusão de tecnologia.

Esclarece a Mensagem Governamental, que o Projeto de Lei, sob 
exame, propõe a constituição de alianças e o desenvolvimento de pro-
jetos de cooperação envolvendo a Administração Pública, instituições 
de ciência e tecnologia e a iniciativa privada (pessoas físicas, empre-
sas e entidades privadas sem fins lucrativos voltados para atividades de 
pesquisa, desenvolvimento e inovação).

Esclarece ainda a Mensagem Governamental, que a propositura 
de Lei em apreço, estabelece medidas de incentivo à inovação e à pes-
quisa destinada à capacitação tecnológica ao alcance da autonomia 
tecnológica, ao desenvolvimento do sistema produtivo e ao aperfeiçoa-
mento da gestão pública do Estado do Maranhão, instituindo o Fundo 
Estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação – FECTI, o qual terá a 
finalidade modernizar e ampliar a infraestrutura de ciência, tecnolo-
gia  e inovação do Estado do Maranhão, por meio do financiamento de 
projetos de pesquisas compatíveis com a Política Estadual de Ciência, 
Tecnologia e Inovação.

A matéria é de natureza legislativa e de iniciativa exclusiva do 
Chefe do Poder Executivo, consoante dispõe os artigos 43, inciso III 
(organização administrativa e matéria orçamentária) e 64, incisos II e V 
(dispor sobre a organização e o funcionamento da administração do Es-
tado, na forma da Lei), ambos da Constituição Estadual, senão vejamos:

 “Art. 43 - São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:[...] III – organização administrativa e 
matéria orçamentária. [...]

________________
Art. 64 - Compete, privativamente, ao Governador do Estado: II 

– iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta 
Constituição; [...] V – dispor sobre a organização e o funcionamento 
da administração do Estado na forma da lei; [...]”

Portanto, constata-se que a propositura de Lei sob exame está 
de conformidade com os dispositivos constitucionais acima descritos 
e se apresenta com uma boa técnica legislativa, como também pontuou 
medidas necessárias à sua aplicabilidade.

 Nesse contexto, fica demonstrado que a matéria atende aos re-
quisitos constitucionais de ordem formal e material, não havendo obje-
ções à sua aprovação.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, legalidade e 

constitucionalidade do Projeto de Lei Ordinária nº 002/2022 e, por con-
seguinte pela sua aprovação.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 002/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Wendell Lages

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 086 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimen-

talidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei 
nº 041/2022, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem 
Governamental nº 010/2022, que Altera a Lei nº 7.799, de 19 de de-
zembro de 2002,  que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do 
Maranhão. 

O presente Projeto de Lei, em seus termos, propõe nova redação 
ao caput do art. 239-F, da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, dis-
ciplinando a oferta administrativa antecipada de garantia em execução 
fiscal, com a seguinte redação:

“Art. 239-F. Com exceção do depósito integral em dinheiro, a 
aceitação da oferta antecipada de garantia em execução fiscal não 
suspende a exigibilidade dos créditos inscritos em dívida ativa, mas 
viabiliza a emissão da certidão de regularidade fiscal e suspende o pro-
testo da Certidão da Dívida Ativa, a inscrição do devedor em cadas-
tros de proteção ao crédito e outros meios de cobrança administrativa 
previstos em Lei, desde que em valor suficiente para garantia integral 
dos débitos garantidos, acrescidos de juros, multas e demais encargos 
exigidos ao tempo do oferecimento da garantia.”

Esclarece a Mensagem Governamental que o Projeto de Lei em 
comento propõe alterações no art. 239-F da Lei n° 7.799, de 19 de 
dezembro de 2002, para aperfeiçoar o instituto da Oferta Antecipa-
da de Garantia em Execução Fiscal em âmbito estadual, em especial 
para esclarecer os efeitos do referido instituto em relação aos atos de 
cobrança administrativa (a exemplo de protesto da Certidão da Dívida 
Ativa e da inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito).

Desse modo, é previsto que a aceitação da Oferta Antecipada de 
Garantia em Execução Fiscal, além de permitir a emissão de Certidão 
Positiva com efeitos de negativa, impede cobranças administrativas 
vista que a Fazenda Pública fará necessariamente o uso da cobrança 
judicial (art. 239-F, parágrafo único, Lei n° 7.799/2002) e o próprio 
débito já está garantido pelo contribuinte.

Por fim, também é alterado o prazo de referência para fins do 
cálculo do valor dos juros, multas e demais encargos, os quais devem 
compor o valor da garantia. Atualmente, é previsto que os juros, multas 
e demais encargos devem ser calculados levando-se em consideração 
o tempo da propositura da ação de execução fiscal (trinta dias após a 
aceitação da garantia). No mesmo sentido de tornar mais atrativa a 
utilização do instituto da Oferta Antecipada de Garantia em Execução 
Fiscal, por meio deste Projeto de Lei, o prazo de referência para fins 
do cálculo do valor dos juros, multas e demais encargos passa a ser a 
data de oferecimento da garantia, como bem esclarece a Mensagem 
que acompanha a propositura.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. 

     Em se tratando de matéria tributária, caso em espécie, a 
competência para iniciar o processo legislativo é comum, ou concor-
rente dos Poderes Executivo e Legislativo Estaduais, precedentes do 
Supremo Tribunal Federal.  

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executivo Estadual encontra-se no art. 43, da Constituição 

Estadual. Senão vejamos:

 “São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis 
que disponham sobre:” (...) III – organização administrativa e matéria 
orçamentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre 
projetos envolvendo matéria tributária só será permitida a projetos 
dos quais não decorra renúncia de receita. (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Nesta ordem, é imperativo reconhecer a relevância desta propo-
sição de Lei, que está em perfeita simetria com o ordenamento consti-
tucional e infraconstitucional vigente, devendo merecer acolhida por 
esta Casa de Leis.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, concluímos pela juridicidade, pela constitu-

cionalidade e pela legalidade do Projeto de Lei nº 041/2022, de autoria 
do Poder Executivo e, por conseguinte, opinamos favoravelmente pela 
sua aprovação.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 041/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 087/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 131/2022, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Evangelista, que Declara de Utilidade Pública o “CENTRO EDU-
CACIONAL COMUNITÁRIO SONHO MEU – CESM”, com sede 
e foro no Município de São Luís, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Centro Educacional Comunitário Sonho Meu, é uma enti-
dade civil, sem fins lucrativos de duração por tempo indeterminado 
e de caráter cultural e socioeducativo, que tem como objetivos: tra-
balhar em benefício das pessoas carentes, pelo progresso da comu-
nidade, prestar assistência de ordem material e social aos seus as-
sociados, pendentes e a comunidade em geral. Além de desenvolver 
ações de proteção à família, à infância, à maternidade, adolescência 
e a idosos dos membros da comunidade e adjacências, sempre em 
promoção de atividades e finalidades de relevância pública e social. 

E tem como finalidades: participação em programas e servi-
ços culturais desenvolvidos em prol da comunidade; busca de par-
cerias para proporcionar cursos entre outros; propiciar conheci-
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mento cultural à comunidade e outras atividades compatíveis com 
a finalidade em geral.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 131/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 088 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 134/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Adriano, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Aciria Pra-
do – IAP, com sede e foro no Município Água Doce do Maranhão, 
Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Aciria Prado – IAP, é uma associação civil de in-
teresse público, de direito privado, de caráter social, educacional, 
cultural e esportivo, com fins não econômicos, de duração indeter-
minada. E tem como objetivos: promover e articular ações de assis-
tência social, especialmente relacionados com mulheres, crianças, 
adolescentes, idosos e pessoas com deficiência.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-

tal.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 134/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 089 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 135/2022, de autoria do Senhor Deputado Zé 
Inácio, que Considera de Utilidade Pública a Ação Social da Diocese 
de Pinheiro, com sede e foro no Município de Pinheiro, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Ação Social da Diocese de Pinheiro é uma Entidade civil, de 
caráter Educacional, Cultural, beneficente e assistência social, sem 
fins lucrativos, sem tempo determinado, e terá como finalidades: 
proteção à família, à infância, à adolescência e a velhice, bem como 
o amparo às crianças e adolescentes carentes; assistência educacio-
nal ou de saúde.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 135/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 090 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 142/2022, de autoria da Senhora Deputada 
Detinha, que Considera de Utilidade Pública o Instituto José Sara-
mago a Assistência Social em Gestão Educacional e Políticas Pú-
blicas – IJS, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto José Saramago a Assistência Social em Gestão 
Educacional e Políticas Públicas – IJS é uma entidade filantrópica 
e sem fins lucrativos, tem como objetivo maior a defesa da melho-
ria da qualidade de vida e melhores condições estruturais para as 
comunidades que representa dirigindo-se com prioridade aos gru-
pos familiares e pessoas ali residentes, estimulando e desenvolven-
do todas as formas sociais básicas, bem como o esporte e lazer, o 
trabalho e geração de renda, o meio ambiente, a saúde os direitos 
humanos, a cultura, dentre outras.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 142/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 091 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 106/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Associação “Ela 
na Obra”, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação “Ela na Obra”, é uma organização sem fins lu-
crativos, de direito privado, com prazo de duração indetermina-
do, e tem por objetivo geral fomentar a educação, qualificação e 
inclusão social cidadã, por meio de ações capacitadoras voltadas 
para mulheres em situação de vulnerabilidade, visando seu empo-
deramento e criando oportunidades para inserção no mercado de 
trabalho de construção civil.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 106/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                 
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 092 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 108/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Declara de Utilidade Pública o “Grupo IDE”, 
com sede e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
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Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-

claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O “Grupo IDE”, é uma associação civil, sem fins lucrativos, 
com prazo de duração indeterminado, e tem por finalidade fomen-
tar projetos e ações destinados a atender crianças, jovens, adultos e 
idosos provenientes de famílias carentes.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 108/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                          
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 093 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 104/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Mara-
nhense Educandário Betesda, com sede e foro no Município de São 
Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Maranhense Educandário Betesda é pessoa jurí-
dica de direito privado, caráter civil, beneficente e sem fins lucra-
tivos, de duração por tempo indeterminado,  tem por finalidade: 
trabalhar em benefício das pessoas carentes, pelo progresso da co-

munidade, prestar assistência de ordem material e social aos seus 
associados, dependentes e a comunidade em geral, e mais: promo-
ver o amparo social da coletividade; promover a defesa da saúde e 
assistência médico-social; promover a educação e desenvolver ati-
vidades sociais, culturais e assistenciais, desenvolver ações de pro-
teção à família, à maternidade, à infância, à criança, à adolescência 
e à velhice; promover a integração ao mercado de trabalho, dentre 
outras.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 104/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                          
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 094 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 105/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Duarte Júnior, que Declara de Utilidade Pública a Igreja Evangélica 
Assembleia de Deus, com sede e foro no Município de Barra do 
Corda, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Igreja Evangélica Assembleia de Deus é pessoa jurídica 
de direito privado, sem fins lucrativos, de natureza religiosa, com 
tempo de duração indeterminado, com a finalidade de  promover 
os princípios espirituais que professam, compartilham com a fé 
e práticas doutrinárias das demais Assembleias de Deus no Esta-
do do Maranhão. Sendo competente para, por si mesmo, resolver 
qualquer questão de ordem interna, administrativa, judicial ou es-
piritual, que surgir em sua sede e congregações. Ainda, exerce as 
seguintes atividades: pregar o evangelho, discipular e batizar novos 
convertidos, primar pela manutenção da Igreja, seus cursos edu-
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cacionais, culturais e assistenciais de cunho filantrópico, promover 
escolas bíblicas, seminários, congressos, simpósios, cruzadas evan-
gelísticas, encontros para casais, jovens, adolescentes e crianças, 
evangelismos e outras atividades espirituais. Além de fundar insti-
tuições assistenciais, culturais e educacionais, dentro de suas possi-
bilidades e conveniências, como bem esclarece o autor da propositura.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 105/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 095 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 083/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Social 
e Cultural Raissa Mendonça - IRM, com sede e foro no Município 
de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Social e Cultural Raissa Mendonça – IRM é uma 
pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos e tempo in-
determinado de duração, que visa contribuir para a promoção e 
defesa dos direitos humanos e cidadania da população LGBTQIA+, 
atuando na garantia de políticas públicas de promoção e prevenção 
da saúde integral, da livre orientação sexual, da livre identidade de 
expressão de gênero, além incentivar, organizar, promover e esti-
mular reuniões sociais, religiosas e culturais, manter intercâmbio 
artístico, cultural, social e religioso.

Busca ainda, firmar convênios, contratos e acordos com en-
tidades públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e 

financeiro, sobretudo dos abrigados na Casa de Acolhimento Flo-
reSer,  que abriga em média 90 pessoas LGBT em situação de vul-
nerabilidade social, ofertando-lhes assistência jurídica, psicológica, 
médica e social, por meio de uma rede de colaboradores voluntá-
rios, como bem esclarece o autor da propositura.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 083/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                               
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 096 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 062/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Adelmo Soares, que Declara de Utilidade Pública o Instituto Sócio 
Educacional Betel, com sede e foro no Município de São Luís, Es-
tado do Maranhão. 

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Instituto Sócio Educacional Betel, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, caráter civil, beneficente e sem fins lucrativos, de 
duração por tempo indeterminado, tem por finalidades: trabalhar 
em benefício das pessoas carentes, pelo progresso da comunidade, 
prestar assistência socioassistencial aos seus associados , dependen-
tes e a comunidade em geral, e mais: promover o amparo social da 
coletividade; promover a defesa da saúde e assistência médico-so-
cial; promover a educação e desenvolver atividades sociais, cultu-
rais e assistenciais; desenvolver ações de proteção à família, a ma-
ternidade, a infância,  a criança, a adolescência e a velhice.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                     QUARTA-FEIRA, 20 DE ABRIL DE 2022 73
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 062/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        
                                        
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 097 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 084/2022, de autoria do Senhor Deputado Zito 
Rolim, que Declara de Utilidade Pública a Associação das Donas de 
Casa do Conjunto Alvorada Anil - João de Deus, com sede e foro no 
Munícipio de São Luís, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação das Donas de Casa do Conjunto Alvorada Anil - 
João de Deus é uma Organização da Sociedade Civil - OSC, pessoa 
jurídica, de direito privado, caráter civil, beneficente, sem fins lu-
crativos, que tem duração por tempo indeterminado, tem por fina-
lidade de trabalhar em beneficio das pessoas carentes, promovendo 
e incentivando a criança e o adolescente  no sentido dar-lhes uma 
educação condigna no que concerne ao desenvolvimento social edu-
cacional brasileiro e a prestação de serviços.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 084/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 098 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 119/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Rafael Leitoa, que propõe instituir no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado do Maranhão o Dia da Paz e da Conciliação.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído o Dia 
Estadual  da Paz e da Conciliação no Calendário Oficial do Estado do 
Maranhão a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de julho, e visa 
determinar um marco comemorativo com o propósito de fomentar e 
de celebrar uma cultura de união, de consciência, de aproximação e 
de solução de diferenças, tendo a paz e a conciliação como a realidade 
que se constrói nos planos social, cultural, educacional, econômico e 
espiritual.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que em nossa 
sociedade a violência e todas as suas consequências são, por todos nós, 
conhecidas no âmbito individual e coletivo.

O Estado, como órgão regedor da nossa sociedade, procura com 
suas leis e com seu gerenciamento, outorgar um sistema social equita-
tivo e justo, com a finalidade de ter em nossa sociedade a paz por todos 
nós almejada. 

Muitas ferramentas são utilizadas para este fim, sem nos darmos 
conta que a conciliação, por meio do perdão, arrependimento e justiça, 
é uma ferramenta ímpar para alcançar a paz social tão desejada por 
todos nós. 

Conciliar significa harmonizar, tranquilizar, adequar, ajustar e, 
também, remete para o ato de chegar a um acordo com alguém ou criar 
uma aliança com o propósito de alcançar o objetivo, bem como encon-
trar o equilíbrio e demonstrar capacidade para cumprir tarefas distintas. 

A paz nos permite manter a calma em nossos corações, na nossa 
alma, na nossa consciência, mesmo no meio das situações mais adver-
sas; ela não é apenas uma boa sensação, mas algo fundamental e indis-
pensável para se viver bem. Sem paz é impossível manter um equilíbrio 
emocional e espiritual, pois o nosso espírito precisa de paz para se man-
ter tranquilo. Com nossas emoções devidamente alimentadas pela paz, 
somos, então, capazes de senti-la, não de modo conturbado e impreciso, 
e sim de forma harmonizada, na medida certa. É como sentir que há 
equilíbrio entre a emoção e a razão. Para o âmbito político e para o di-
reito internacional, a paz é a situação e a relação mútua vivida por aque-
les que não estejam em clima de guerra. Trata-se, nestes casos, de uma 
paz social em que são mantidas boas relações entre as comunidades de 
indivíduos , como bem esclarece o autor da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do 
Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemora-
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tiva, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição 
Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enu-
mera as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativa-
mente, em que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso 
I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse 
local.  Ao Estado-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reser-
vadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da 
União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indire-
tamente - à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a 
instituição de data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder 
de legislar sobre o estabelecimento de data comemorativa é resi-
dual dos Estados-membros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 119/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                                                                                      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      _________________________
Deputado Ricardo Rios                                                _________________________
Deputado Márcio Honaiser                                           _________________________
Deputado Wendell Lages                                             __________________________
Deputado Adriano                                                        __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 098 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 119/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Rafael Leitoa, que propõe instituir no Calendário Ofi-
cial de Eventos do Estado do Maranhão o Dia da Paz e da Conciliação.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído o Dia 
Estadual  da Paz e da Conciliação no Calendário Oficial do Estado do 
Maranhão a ser comemorado, anualmente, no dia 22 de julho, e visa 
determinar um marco comemorativo com o propósito de fomentar e 
de celebrar uma cultura de união, de consciência, de aproximação e 
de solução de diferenças, tendo a paz e a conciliação como a realidade 
que se constrói nos planos social, cultural, educacional, econômico e 
espiritual.

Justifica o autor da presente proposição de Lei, que em nossa 
sociedade a violência e todas as suas consequências são, por todos nós, 
conhecidas no âmbito individual e coletivo.

O Estado, como órgão regedor da nossa sociedade, procura com 
suas leis e com seu gerenciamento, outorgar um sistema social equita-
tivo e justo, com a finalidade de ter em nossa sociedade a paz por todos 
nós almejada. 

Muitas ferramentas são utilizadas para este fim, sem nos darmos 
conta que a conciliação, por meio do perdão, arrependimento e justiça, 
é uma ferramenta ímpar para alcançar a paz social tão desejada por 
todos nós. 

Conciliar significa harmonizar, tranquilizar, adequar, ajustar e, 
também, remete para o ato de chegar a um acordo com alguém ou criar 
uma aliança com o propósito de alcançar o objetivo, bem como encon-
trar o equilíbrio e demonstrar capacidade para cumprir tarefas distintas. 

A paz nos permite manter a calma em nossos corações, na nossa 
alma, na nossa consciência, mesmo no meio das situações mais adver-
sas; ela não é apenas uma boa sensação, mas algo fundamental e indis-
pensável para se viver bem. Sem paz é impossível manter um equilíbrio 
emocional e espiritual, pois o nosso espírito precisa de paz para se man-
ter tranquilo. Com nossas emoções devidamente alimentadas pela paz, 
somos, então, capazes de senti-la, não de modo conturbado e impreciso, 
e sim de forma harmonizada, na medida certa. É como sentir que há 
equilíbrio entre a emoção e a razão. Para o âmbito político e para o di-
reito internacional, a paz é a situação e a relação mútua vivida por aque-
les que não estejam em clima de guerra. Trata-se, nestes casos, de uma 
paz social em que são mantidas boas relações entre as comunidades de 
indivíduos , como bem esclarece o autor da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do 
Estado-membro para dispor sobre a instituição de data comemora-
tiva, é importante considerar alguns dispositivos da Constituição 
Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enu-
mera as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativa-
mente, em que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso 
I, relaciona os assuntos que cabem aos Municípios, de interesse 
local.  Ao Estado-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reser-
vadas as matérias que não se enquadram no campo privativo da 
União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indire-
tamente - à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a 
instituição de data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder 
de legislar sobre o estabelecimento de data comemorativa é resi-
dual dos Estados-membros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
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nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 119/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                                                                                      

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      _________________________
Deputado Ricardo Rios                                                _________________________
Deputado Márcio Honaiser                                           _________________________
Deputado Wendell Lages                                             __________________________
Deputado Adriano                                                        __________________________

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 101 /2022
RELATÓRIO:

Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 590/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que Inclui, no Calendário Oficial 
de Eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de São Sebastião, 
Padroeiro do Município de Presidente Dutra.

Nos termos do presente Projeto de Lei fica incluído, no Calendá-
rio Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de São Sebas-
tião, Padroeiro do Município de Presidente Dutra, a ser comemorado, 
anualmente, do dia 09 de janeiro ao dia 20 de janeiro.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.     

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 

da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria, verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e a observância da reserva de iniciativa ao projeto de lei tor-
na evidente não havendo qualquer vício formal à norma jurídica a ser 
editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
  Diante o exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 590/2021, na forma do texto original.                        
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 590/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 
                                                                                                                                       
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Márcio Honaiser

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 102 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 587/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que dispõe sobre Diretrizes para a criação 
do Programa de Apoio ao Trabalhador Autônomo Motorizado, no âm-
bito do Estado do Maranhão.

O Projeto de Lei, ora em análise, conceitua que deve ser con-
siderado “Trabalhadores Autônomos Motorizados”, como sendo todos 
aqueles que comprovem fazer uso de veículo particular (carro, moto, 
van e Kombi) para o exercício de sua atividade profissional. Cria uma 
possibilidade do Departamento de Trânsito do Estado do Maranhão, 
disponibilizar canais de atendimento exclusivos (em meios físico e/ou 
digital) para o atendimento dos cidadãos abrangidos pela presente Lei 
e a possibilidade do Poder Executivo firmar convênio com instituições 
educacionais para o oferecimento de cursos de formação profissional 
gratuitos aos profissionais abrangidos pela presente Lei. 

Por fim, a propositura cria a possibilidade de o Poder Executivo 
viabilizar linha de crédito aos profissionais abrangidos pela presente 
lei, para reforma de veículo ou aquisição de equipamentos de proteção 
individual. Parágrafo único. 

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição re-
laciona-se à instituição de diretrizes de programa estadual, é necessário 
desnudar a questão da iniciativa legislativa em tema de políticas esta-
tais –, é preciso definir o que tradicionalmente se entende por políticas 
públicas. 

Trata-se de conceito controvertido, geralmente mais pressuposto 
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do que explicitado. Para utilizar uma nomenclatura ora em voga, seria 
possível até falar que se cuida de um conceito jurídico indeterminado.

A doutrina diverge sobre se as políticas públicas são atos, normas 
ou atividades. Em uma definição concisa, afirma-se que políticas públi-
cas são programas de ação governamental visando a coordenar os meios 
à disposição do Estado e as atividades privadas, para a realização de 
objetivos socialmente relevantes e politicamente determinados.2

Nesse sentido, temos que a instituição de diretrizes de uma polí-
tica, por ser um instrumento acessório, deve seguir os regramentos do 
principal. 

Assim, quando se institui diretriz de um Programa Estadual, 
cria-se a obrigação para sua implementação por ele mesmo, e deve ser 
respeitado a regra da iniciativa legislativa prevista constitucionalmente.

De outra sorte, não cabe ao Poder Legislativo, por meio de inicia-
tiva de Projeto de Lei criar programa governamental.

A questão jurídica ora analisada se funda na controvérsia sobre 
a iniciativa legislativa privativa (ou reservada) e a iniciativa legislativa 
concorrente. A esse respeito, é incontroverso que, no nosso ordenamen-
to jurídico, a regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legis-
lativo e a exceção é a atribuição dessa iniciativa ao Poder Executivo e/
ou a determinada categoria de agentes, entidades e órgãos.

Por se tratar de uma exceção, a iniciativa legislativa privativa do 
Poder Executivo não pode ser presumida, e as hipóteses previstas Cons-
tituição devem sempre ser interpretadas de maneira restritiva, sob pena 
de transferir a iniciativa do processo legislativo (função típica do Par-
lamento e de seus membros) a agentes que não detém tal prerrogativa. 

O Poder Legislativo, ao encaminhar Projeto de Lei, criando di-
retriz ou programa e impondo atribuições ao Poder Executivo, invade  
a esfera de competência privativa do Chefe do Executivo, maculando 
de inconstitucionalidade a norma proposta, por afronta aos artigos 43 
da Constituição Estadual, cumulados com os artigos 61, parágrafo 1º, 
inciso II, alínea “b”, artigo 84, inciso III e artigo 167, todos da Consti-
tuição Federal. 

A normativa também apresenta vício de inconstitucionalidade 
de ordem material, na medida em que cria programa permanente a ser 
suportado pela Administração estadual, sem previsão orçamentária cor-
respondente. 

Quanto à forma, a Lei Ordinária não é o instrumento correto para 
o fim previsto, que poderia ser utilizada a proposição de indicação, nos 
termos do art. 152, do Regimento Interno desta Casa. 

 VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

587/2021, em face sua inconstitucionalidade formal, por ferir normas 
de competência material e com isso as normas do devido processo le-
gislativo. 

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela REJEIÇÃO do Projeto de Lei nº 587/2021, nos termos 
do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.  
                                                          
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

2  BUCCI, Maria Paula Dallari. Direito Administrativo e 
Políticas Públicas. São Paulo: Saraiva, 2006, p. 241

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 104 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 051/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que  Estabelece a área de segurança 
escolar (ASE) como espaço de prioridade especial do Poder Público. 

 Nos termos da proposição de Lei, fica estabelecida a área de 
segurança externa às escolas como prioridade especial dos Poderes Pú-
blicos, que objetiva garantir, através de ações sistemáticas, a ordem e 
segurança no entorno das creches, escolas, colégios, faculdades e uni-
versidades no Maranhão.

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.467, de 04 de maio de 
2021, que Dispõe sobre o estabelecimento de Perímetro de Proteção 
Escolar no entorno das unidades escolares da rede estadual de ensino no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 051/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.467, de 04 de maio de 2021, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 051/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 106 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 095/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto,   que Estabelece diretrizes para o 
atendimento prestado às pessoas com fibromialgia ou com síndro-
me da fadiga crônica no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS.

 Nos termos da proposição de Lei sob exame, o Estado adotará 
medidas de apoio aos municípios no atendimento prestado às pessoas 
com fibromialgia ou com síndrome da fadiga crônica no âmbito do Sis-
tema Único de Saúde – SUS –, observadas as seguintes diretrizes:  in-
centivo ao atendimento dos pacientes por equipe multidisciplinar com-
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posta por médico, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta e profissional 
da educação física;  garantia do acesso a exames complementares; 

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.177, de 26 de novembro 
de 2019, que Estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações Informa-
tivas e Paliativas sobre a Fibromialgia, e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 095/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 11.177, de 26 de novembro de 2019, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

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

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 095/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Professor Marco Aurélio

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 116 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 047/2022, de autoria 

da Senhora Deputada Betel Gomes, que Institui a “Campanha Es-
tadual de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras 
demências”, institui o “Dia Estadual da Conscientização sobre a 
Doença de Alzheimer e outras demências” e revoga a Lei Estadual 
nº 10.271, de 30 de junho de 2015.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída a “Campa-
nha Estadual de Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras 
demências”, a ser realizada no mês de setembro de cada ano.

Prevê ainda a propositura de Lei, que fica instituído, no Estado do 
Maranhão, o dia 21 de setembro como o “Dia Estadual da Conscien-
tização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, data para 
destacar a importância do diagnóstico e do tratamento, bem como do 
apoio e suporte aos familiares e cuidadores das pessoas que vivem com 
a doença de Alzheimer e outras demências, adequando à Lei Federal nº 
11.736, de 10 de julho de 2008 (Institui o Dia Nacional de Conscien-
tização da Doença de Alzheimer) e, por conseguinte revogando a Lei 
Estadual nº 10.271, de 30 de junho de 2015 (Dispõe sobre a instituição 
do “Dia Estadual da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer”, no 
Estado do Maranhão, e dá outras providências).

Consta na justificativa da autora, que a “Campanha Estadual de 
Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências” 

tem por objetivo o combate a estigmatização, o preconceito e a discri-
minação relacionada às pessoas com transtornos mentais, fato que se 
torna um desafio a mais para a pessoa com demência. Neste sentido, a 
Diretora do Departamento de Saúde Mental e Uso de Substâncias da 
OMS, Dévora Kastrel, coloca que “o envelhecimento, o estigma e a 
exclusão social enfrentados por pessoas que vivem com demência, suas 
famílias e cuidadores não podem ter lugar em nossa sociedade”3.

Deve-se notar que a possibilidade de legislar é distribuída pela 
Constituição, entre os Poderes (Executivo, Judiciário e Legislativo), 
Órgãos (Ministério Público e Tribunal de Contas) e Entes Federados 
(União, Estado e Município). Cada qual exercerá dentro de determina-
dos limites. O legislador deve então levar em consideração tais vicissi-
tudes no seu trabalho de elaboração normativa.

Da análise da proposição constata-se que a medida é de natureza 
legislativa e de iniciativa concorrente, em obediência aos ditames no 
Art.42, da CE/89.

 Com efeito, o Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente 
estabeleceu em sua Constituição Estadual no art. 43, “a competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estru-
turação e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da administração pública estadual”.       

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está tratando de nor-
mas estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos admi-
nistrativo é chamado de atribuição) e sim de campanha a ser adotada 
pelo Estado, bem como adequação da data de comemoração do “Dia 
Estadual da Conscientização sobre a Doença de Alzheimer e outras 
demências”, que será no dia 21 de setembro.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder 
Executivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do 
Poder Legislativo dos Estados Federados. 

 Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos modificações em alguns dispositivos, na forma de substituti-
vo, objetivando uma melhor aplicabilidade do seu objetivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 047/2022, na forma de Substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 047/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 047/2022

Institui a “Campanha Estadual de 

3  Dévora Kastrel, Director of Department Mental Health and 
Substance Use, World Health Organization. In: Global status report on 
the public health response to dementia. Geneva: World Health Organi-
zation; 2021. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.
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Conscientização sobre a Doença de Al-
zheimer e outras demências”, e dá outras 
providências.

Art. 1º Fica instituída a “Campanha Estadual de Conscientização 
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, a ser realizada no 
mês de setembro de cada ano.

Art. 2º São objetivos da “Campanha Estadual de Conscientiza-
ção sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”:

I - promover a conscientização e a sensibilização da população 
sobre a temática, bem como alertar sobre sinais de doenças potenciais 
que podem provocar demência, assim contribuindo para o diagnóstico 
precoce;

II - orientar e encorajar as pessoas para o início do tratamento 
precoce, visando prevenir o agravamento dos quadros; e

III - combater a estigmatização, o preconceito e a discriminação 
relacionada às pessoas com transtornos mentais.

Art. 3º Fica instituído, no Estado do Maranhão, o dia 21 de se-
tembro, como o “Dia Estadual da Conscientização sobre a Doença de 
Alzheimer e outras demências”, data para destacar a importância do 
diagnóstico e do tratamento, bem como do apoio e suporte aos familia-
res e cuidadores das pessoas que vivem com a Doença de Alzheimer e 
outras demências.

Art. 4º As normas, instruções e/ou orientações regulares que se 
fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei serão expedidas 
mediante ato do Poder Executivo.

Art. 5º Fica revogada a Lei Estadual nº 10.271, de 30 de junho 
de 2015.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 117/ 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

008/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Adriano, que Concede 
a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Doutor Luis 
Gustavo Soares Amorim de Sousa, Desembargador Federal do TRF da 
Primeira Região.

Registra a Justificativa do autor da propositura sob exame, que o 
Doutor Luis Gustavo Amorim é natural de São Luís, do Estado Mara-
nhão, Advogado com especialidade em Direito Público e pós-gradua-
do em Poder Judiciário e Atividade Meio, tendo sido nomeado pelo 
Presidente Jair Bolsonaro, para o cargo de Desembargador Federal, 
do Tribunal Regional Federal, que abrange os Estados do Acre, Ama-
pá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, 
Pará, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Essa Justificativa por si só 
atende a pertinência da matéria.

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 008/2022, de autoria do Senhor Deputado Adriano.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
008/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 118 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pare-

cer, o Projeto de Lei nº 157/2022, de autoria do Senhor Deputado Már-
cio Honaiser, que Declara de Utilidade Pública a Associação de Pais 
e Amigos dos Excepcionais, do Município de Porto Franco,  com 
sede e foro no Município de Porto Franco, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionas do Município 
de Porto Franco é uma entidade de pessoa jurídica de direito pri-
vado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, que 
visa promover e articular ações de defesa de direitos e prevenção, 
orientação e prestação de serviços, objetivando o bem-estar aos so-
cioassistenciais aos seus assistidos e familiares, garantido  o pleno 
exercício dos direitos da pessoa com deficiência, como bem esclarece 
o autor da propositura em sua justificativa.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 157/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                                  

Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  119 / 2022
EM REDAÇÃO FINAL
RELATÓRIO:
Veio a esta Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o 

Projeto de Lei Ordinária nº 346/2021, de autoria da Senhora Depu-
tada Helena Duailibe, que Estabelece diretrizes para a instituição 
do Programa Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito 
do Estado Maranhão e dá outras providências.

O Projeto de Lei em epígrafe, recebeu parecer favorável pela 
constitucionalidade (Parecer nº 746/2021), no âmbito desta Comissão 
Técnica Permamente com Emenda Substitutiva, bem como parecer de 
mérito favorável da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias ( Parecer  nº 044 /2021).

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

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

Lei Ordinária nº 346/2021) a Redação Final, na forma do anexo a 
este Parecer, que está de acordo com o aprovado.

É o voto.

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

nia votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 346/2021, em Redação 
Final, nos termos do voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

PROJETO DE LEI Nº 346/2021

“Estabelece diretrizes para a insti-
tuição do Programa “Órfãos do Feminicí-
dio: Atenção e Proteção” no âmbito do Es-
tado Maranhão e dá outras providências.”

Art. 1º - Ficam estabelecidas diretrizes para a instituição do Pro-
grama Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção no âmbito do Estado 
do Maranhão.

Art. 2º - Para os fins desta Lei, consideram-se órfãos do femini-

cídio as crianças e adolescentes dependentes de mulheres assassinadas 
em contexto de violência doméstica e familiar ou em flagrante menos-
prezo e discriminação à condição de mulher, nos termos que dispõe a 
Lei Federal nº 13.104, de 9 de março de 2015 - Lei do Feminicídio.

§1º - As mulheres vítimas de feminicídio referidas no caput são 
todas aquelas que se auto identificam com o gênero feminino, vedadas 
discriminações por raça, orientação sexual, deficiência, idade, escolari-
dade e de outras naturezas.

§2º - O programa será orientado pela garantia de proteção integral 
e prioritária dos direitos das crianças e adolescentes, preconizada 
pela Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do 
Adolescente.

Art. 3º - As diretrizes de que trata a presente Lei para a institui-
ção do Programa “Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção, terão 
como objetivo: assegurar a proteção integral e o direito das crianças 
e adolescentes de, sem violência, tendo preservada sua saúde física e 
mental, seu pleno desenvolvimento e seus direitos específicos na con-
dição de vítimas ou testemunhas de violência no âmbito de relações 
domésticas, familiares e sociais, resguardando-lhes de toda forma de 
negligência, discriminação, abuso e opressão, na forma que dispõe o  
art. 2º, da Lei da Escuta Especializada e Depoimento Especial.

Parágrafo Único - Para tanto, o Programa incentivará a interse-
torialidade para a promoção da atenção e proteção multissetorial, pelo 
Estado, de órfãos do feminicídio e seus responsáveis legais, de modo 
a integrar os serviços da Rede de Proteção a Mulheres em Situação de 
Violência e do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adoles-
centes.

Art. 4º - As diretrizes para a instituição do Programa Órfãos do 
Feminicídio: Atenção e Proteção, deverão obedecer, os seguintes parâ-
metros:

I- Oferta de capacitação continuada aos servidores, que atuam na 
Rede de Proteção às Mulheres em Situação de Violência e no Sistema 
de Garantias de Direitos de Crianças e Adolescentes, sobre o conteúdo 
desta Lei.

II - Promoção de campanha permanente e ações de sensibiliza-
ção sobre os direitos de familiares de vítimas de feminicídios previstos 
nesta Lei.

III - Monitoramento da adesão voluntária de familiares de víti-
mas de feminicídio aos serviços articulados no âmbito do Programa 
Órfãos do Feminicídio: Atenção e Proteção.

Art. 5º - Os recursos para implantação do disposto nesta Lei, 
correrão a conta do Fundo Estadual de Enfrentamento à Violência 
contra Mulher”.

Art. 6º - Esta Lei entrará em vigor a partir da sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 121 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e Legali-

dade do Projeto de Lei nº 054/2020, de autoria do Poder Judiciário, que 
“Altera os Anexos I e II da Lei nº 8.715, de 19 de novembro de 2007, 
que Reorganizou o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Ser-
vidores do Poder Judiciário do Maranhão”.

O presente Projeto de Lei propõe o reenquadramento funcional 
do único Cargo de Auxiliar de Serviço Operacional – Auxiliar de En-
fermagem, e tal alteração faz-se necessário, uma vez que, por equívoco 
da Lei nº 8.032/2003, que Reestrutura a Administração dos Serviços 
Auxiliares do Poder Judiciário e institui o Plano de Cargos, Carreiras 
e Vencimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Estado do Mara-
nhão, a servidora foi enquadrada no Grupo Ocupacional de Serviços 
Auxiliares, cuja exigência é de escolaridade de nível fundamental, e 
não no grupo ocupacional de nível técnico, já que possui escolaridade 
de nível médio.

Assim, visando a correção da legislação, a servidora postula a 
alteração do Grupo Ocupacional do cargo de Auxiliar de Enfermagem, 
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reenquadrando-o de nível fundamental para nível médio, passando a 
figurar dentre as atividades de nível médio técnico, e não mais de servi-
ços auxiliares administrativos (art. 1º, IV, da Lei nº 8.715/2007), como 
bem esclarece a Mensagem que acompanha a propositura de Lei. 

O devido processo legislativo é conjunto coordenado de dispo-
sições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos 
competentes na produção dos atos normativos, decorre do devido pro-
cesso legal e além de ser um direito subjetivo dos Deputados, é uma 
garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexoravel-
mente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo e 
Judiciário, como também para o Ministério Público e Tribunal de Con-
tas em relação às matérias que tratam de sua organização e seus servi-
dores, como no caso em tela. 

Com efeito, é da competência privativa do Tribunal de Justiça a 
deflagração do processo legislativo quando o assunto refere-se aos seus 
servidores.  Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, b, da 
Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

..........................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus 

serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver;”

Ademais, nos termos do art. 78, da Constituição Estadual, ao 
Poder Judiciário é assegurada a autonomia administrativa e financeira.

Desta forma, o presente Projeto de Lei obedece à reserva de ini-
ciativa, bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim, formal-
mente constitucional. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 054/2020, na forma do texto original.   
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 054/2020, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio                                                      
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 122 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade e Legali-

dade do Projeto de Lei nº 176/2022, de autoria do Poder Judiciário, que 
“Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos dos Servi-
dores do Poder Judiciário do Maranhão, e dá outras providências.”

O Projeto de Lei, em seus termos, prevê que o Plano de Cargos, 
Carreiras e Vencimentos – PCCV dos servidores e servidoras do Poder 
Judiciário do Maranhão reger-se-á por esta Lei, obedecendo às seguin-
tes finalidades básicas: estabelecer um sistema coerente e duradouro do 
percurso funcional do servidor, vinculado aos objetivos institucionais, 
obedecidos os critérios de igualdade de oportunidades, do mérito e da 
qualificação profissional; e elevar o nível de satisfação e de comprome-
timento dos servidores com os serviços prestados pelo Poder Judiciário 
à sociedade maranhense.

Registra a Mensagem que acompanha a Propositura de Lei, que 
faz-se imperioso destacar que o presente Projeto de Lei representa o 
ápice de um intenso e profícuo debate, iniciado no já distante ano de 
2015, do qual participaram todos os integrantes desta Corte de Justiça. 

Nesse cenário, releva destacar também a criação de uma Comis-
são formada por Desembargadores, integrantes da direção do Tribunal 
e servidores, que se dedicaram ao estudo do tema em constante diálo-
go, materializando as propostas que terminaram por ser aprovadas à 
unanimidade pelo Tribunal Pleno.

O devido processo legislativo é conjunto coordenado de dispo-
sições que disciplinam o procedimento a ser obedecido pelos órgãos 
competentes na produção dos atos normativos, decorre do devido pro-
cesso legal e além de ser um direito subjetivo dos deputados, é uma 
garantia da sociedade, vez que o seu desrespeito acarreta, inexoravel-
mente, a inconstitucionalidade do dispositivo normativo.

Com base no princípio da divisão dos Poderes, a Constituição 
Federal estabelece iniciativas privativas para o Executivo, Legislativo e 
Judiciário, como também para o Ministério Público e Tribunal de Con-
tas em relação às matérias que tratam de sua organização e seus servi-
dores, como no caso em tela. 

Com efeito, é da competência privativa do Tribunal de Justiça 
a deflagração do processo legislativo quando o assunto é refere-se aos 
seus servidores.  Neste contexto, vejamos o que determina o art. 96, II, 
b, da Magna Carta Federal:

“Art. 96. Compete privativamente:
II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores 

e aos Tribunais de Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, 
observado o disposto no art. 169:

..........................................................................................
b) a criação e a extinção de cargos e a remuneração dos seus 

serviços auxiliares e dos juízos que lhes forem vinculados, bem 
como a fixação do subsídio de seus membros e dos juízes, inclusive 
dos tribunais inferiores, onde houver;”

Desta forma, o presente Projeto de Lei obedece à reserva de ini-
ciativa, bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim, formal-
mente constitucional. 

Com efeito, o art. 169, da Constituição Federal, a despesa com 
pessoal não poderá exceder os limites da Lei de Responsabilidade Fis-
cal e a concessão de qualquer vantagem ou aumento, criação de cargos, 
empregos ou funções, só poderão ser concedidas se houver prévia do-
tação orçamentária e autorização específica na Lei de Diretrizes Orça-
mentárias, in verbis:

“Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá exceder os 
limites estabelecidos em lei complementar.

§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de 
remuneração, a criação de cargos, empregos e funções ou alteração de 
estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, 
a qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou 
indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, 
só poderão ser feitas:  (Renumerado do parágrafo único, pela Emenda 
Constitucional nº 19, de 1998)

I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para aten-
der às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorren-
tes; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamen-
tárias, ressalvadas as empresas públicas e as sociedades de economia 
mista. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)”
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Desta forma, o presente Projeto de Lei obedece à reserva de ini-
ciativa, bem como a espécie normativa adequada, sendo, assim, formal-
mente constitucional.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei 

nº 176/2022, na forma do texto original.   
É o voto.

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

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 176/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 19 de abril de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa

Vota a favor                                                                 Vota contra
Deputado Zé Inácio
Deputado Ricardo Rios                                                
Deputado Professor Marco Aurélio                             
Deputado Márcio Honaiser                                           
Deputado Wendell Lages                                             
Deputado Adriano                                                        

RESENHA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL NO-
MEADA PELA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO., REALIZADA AOS 13 
DIAS DO MÊS DE ABRILO DO ANO DE 2022, ÀS 09:00 HORAS. 

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                                  
PROFESSOR MARCO AURÉLIO - PRESIDENTE
ANTÔNIO PEREIRA
MÁRCIO HONAISER
RILDO AMARAL
WELLINGTON DO CURSO 
                          
PAUTA REUNIÃO:
PARECER DE MÉRITO (VERBAL) AO PROJETO DE LEI 

Nº 176/2022, que “Dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Ven-
cimentos dos Servidores do Poder Judiciário do Maranhão, e dá outras 
providências.”

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATORIA:  Deputado PROFESSOR MARCO AÚRE-

LIO 
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 20 de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 317/2022

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 
de 01 de julho de 2009, 

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de março do ano em curso, 
revogadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de abril de 

2022.    
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 317/2022
MATRÍCULA                        NOME NIVEL

2804961 Iraneide Fernandes Sampaio XV
2804888 Germano D’Assunção Alapenha Ribeiro XV
2804938 Tarsis Coelho da Cunha Azevedo XV
2804920 Marlucia Cavalcante Salgado XVII
2804854 Alexander Sousa Ferreira XV
2804847 Renato Magno Campos Froz XVII
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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº. 320/2022

Classifica as gratificações Técnica 
Legislativas concedidas aos servidores 
ocupantes de cargos em comissão e dá ou-
tras providências.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista os ní-
veis estabelecidos para concessão de Gratificação Técnica Legislativa, 
implantados através da Resolução Administrativa nº 1616/2009, datada 
de 01 de julho de 2009, 

R E S O L V E:

Art. 1º Classificar de acordo com a tabela em anexo, os servido-
res ocupantes de cargos em comissão e/ou à disposição.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito financeiro, a partir do dia  1º de abril do ano em curso, revo-
gadas as disposições em contrário. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 18 de abril de 

2022.  
 Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício

ANEXO DA RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 320/2022
MATRÍCULA                        NOME NIVEL

2804821 Raiane Gomes Pinheiro XVII
2804813 Michael Vinicius Reis Lacerda XV
2804904 João Batista da Silva Nascimento XV
2804995 Dionizia Stella Gonçalves Ferreira XV
2804839 Daniel Ramos de Araujo XV
2805059 Fernanda Cristina Privado Soares XVII
2805042 Demerson de Lima Silva IV
2804953 Abgael Otavio Lima Sousa XVII
2805026 Izabel Cristina Lobato Lindoso XV
2802015 Raissa Azevedo Duailibe XVII
2805117 Petronilio Jaime de Farias Neto XIII
2805018 Leila Maria Carneiro Avelino XV
2804987 Ricardo Almerio Cardoso XV
2804870 Rosalba Pereira dos Santos XV
2804979 Patricia de Jesus Petrus Pereira Martins XV
2804946 João dos Reis Oliveira XVII
2804862 Gabrielle Chaves da Silva XV
2805083 Gleiciane da Silva de Melo XIV
2805000 Marcos Douglas Barros da Silva X
2804896 Maria Izabel F. Silva Rodrigues XIII
2805109 Solange de Maria Miranda Gaspar 

Araujo
XVII

2804912 Felipe Rodrigues Araújo XV

2805141 Agostinho Silva Matos XV
2805034 João Galvão da Cruz Neto XVII
2805125 Cleones Ramos Gonçalves XV
2805133 Gerson Manoel Ramos XV
2805091 Emilly Nayane Costa da Silva XV
2805158 Karla Valeria Lima Gomes de Castro XV
2805075 Iolanda Bezerra Silva XV
2805067 Gabriel Coutinho Santos XV
2805166 José Edjahilson Bezerra de Souza XVII
2805174 Maria do Socorro Bringel Martins XVII
1606144 Herbeth Ribeiro Pestana VII
2804060 Lenyse de Paula F. Rodrigues XVII
2804441 Lessandra Samara S. Martins XVII
2805216 Carlos Alberes Oliveira Gomes XV
2805208 Bruno Leonardo Moraes Diaz XV
2805190 Benedito do Sacramento de Carvalho XII
2805182 Diana Nascimento Silva Santos XI
2805224 Leonardo Ferreira Lobato XV

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 321/2022, de 19 de abril de 2022, tornando sem efeito a 
exoneração de FERNANDA MARIA MATOS VIEIRA BELLO do 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coordenador Parlamentar, 
constante na Resolução Administrativa nº 308/2022, publicada no diá-
rio da ALEMA nº 069 de 18 de abril do ano em curso. 

Nº 322/2022, de 19 de abril de 2022, tornando sem efeito a 
exoneração de JEAN RODRIGUES ALVES COSTA do Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, constante na Re-
solução Administrativa nº 311/2022, publicada no diário da ALEMA nº 
069 de 18 de abril do ano em curso. 

Nº 324/2022, de 19 de abril de 2022, exonerando, a pedido, 
TEREZA NUNES PEREIRA do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de abril do ano em curso.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 323/2022.

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 0916/2022-AL,

R E S O L V E:
 

DESIGNAR o servidor MIQUEAS SANTOS DE CARVALHO, 
matrícula nº 1618602, para responder pelo Cargo em Comissão de Di-
retor Adjunto de Desenvolvimento Social, durante o afastamento legal 
e temporário do titular, devendo ser considerada a partir do dia 27 de 
janeiro do ano em curso. 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE. 
PALÁCIO MANUEL BECKMAN, em São Luís, 19 de abril de 

2022.
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada CLEIDE COUTINHO
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado PARÁ FIGUEIREDO
Segundo Secretário, em exercício
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ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO Nº 045/2021-AL. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A. 
OBJETO: Trata-se de retificação do item 1.2 pertencente ao primei-
ro Termo Aditivo ao Contrato supra, tendo em vista erro material na 
indicação do valor total contratado, o qual passará a possuir a se-
guinte redação: 1.2. Com a supressão, o valor total do contrato passa 
de R$ 11.968.800,00 (onze milhões, novecentos e sessenta e oito mil 
e oitocentos reais) para R$ 8.880.000,00 (oito milhões, oitocentos e 
oitenta mil reais). Ficando assim ratificadas as demais cláusulas do 
contrato principal, desde que não conflitem com o que está expresso 
neste instrumento. BASE LEGAL:  Art. 65, II, caput da Lei nº 8.666/93 
e Processo Administrativo nº 0063/2022-ALEMA. DATA DA ASSI-
NATURA: 13/04/2022. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - As-
sembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
e CONTRATADA - EMPRESA DIFUSORA COMUNICAÇÃO S/A, 
CNPJ nº 08.661.220/0001-78. São Luís–MA, 19 de abril de 2022.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 018/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): TROPICAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO 
LTDA. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços 
de limpeza, higienização e manutenção preventiva e corretiva de be-
bedouros do tipo garrafão de 20 litros, existentes na Sede da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão. VALOR DO CONTRATO: 
O valor mensal da contratação é de R$ 9.800,00 (nove mil e oitocen-
tos reais), perfazendo o valor total anual de R$ 117.600,00 (cento e 
dezessete mil e seiscentos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – 
Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Le-
gislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Des-
pesa: 33.90.39.26–Reparos, manutenção e conservação de móveis e 
instalação de equipamentos em geral. Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos 
Ordinários do Tesouro. DO EMPENHO: Para cobertura das despesas 
relativas a aquisição do objeto deste Contrato no presente exercício fi-
nanceiro, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho 
nº 2022NE000706, de 31/03/2022, no valor de R$ 117.600,00 (cento e 
dezessete mil e seiscentos reais). PRAZO DE VIGÊNCIA DO CON-
TRATO: 12 (doze) meses contados da data da sua assinatura pelas 
partes contratantes. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93/2002 e 
Processo Administrativo nº 2425/2021-AL.  DATA DA ASSINATURA 
DO CONTRATO: 19/04/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão e Salete Galvão Maranhão representando a empresa TROPI-
CAL AR COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA., CNPJ nº 00.543.634/0001-
90. São Luís – MA, 19 de abril de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Pro-
curador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 11/2022, 
referente à ARP 014/2021. OBJETO: Aquisição de equipamentos de 
informática (notebooks, computadores all-in-one touch screen, swit-
ches, no breaks, media gateway, telefones voip, dentre outros. FOR-
NECEDORA:  CRONO COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRELLI, 
CNPJ nº 22.003.386/0001-28. VALIDADE:  11/11/2022. VALOR TO-
TAL: R$ 32.389,97 (trinta e dois mil, trezentos e oitenta e nove reais e 
noventa e sete centavos). NOTA DE EMPENHO: Nº 2022NE000700 
de 31/03/2022, no valor de R$ 32.389,97 (trinta e dois mil, trezen-
tos e oitenta e nove reais e noventa e sete centavos). PRAZO PARA 
ENTREGA DOS MATERIAIS: 05 (cinco) dias corridos contados 
a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela contratada. 
BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Administrativo 
nº 3644/2021-ALEMA. ASSINATURAS: Carlos Eduardo Fernandes 
Maciel – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral 
da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE e Vic-
tor Daniel Aires de Souza, CPF nº 023.131.651-83, representante legal 
da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA: 13/04/2022. São Luís 
– MA, 19 de abril de 2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral 
da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 017/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
3441/2021-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 05 de maio às 14:30h, pelo sitio www.com-
prasnet.gov.br para “Aquisição de Materiais e equipamentos de Prote-
ção Individual de Combate a Incêndio da Assembleia Legislativa do 
Estado do MA”. O edital e seus anexos estão à disposição dos interes-
sados nos sítios gov.br/compras/pt-br/ (aba consultas, posteriormente 
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, localizada na avenida Jerônimo de Al-
buquerque, Térreo – Palácio Manuel Beckman, através da apresentação 
de dispositivo de armazenagem eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante 
os dias úteis, das 08:00 às 18:00. São Luís, 18 de abril de 2022

Lincoln Cristian Nolêto Costa. Pregoeiro da ALEMA. De acordo 
André Luís Pinto Maia, Presidente da CPL

P O R T A R I A   Nº 043/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 
atribuições legais e tendo em vista o que consta do Processo GED nº 
000085/2022-AL,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora EUZAMOR PEREIRA ABREU, ma-
trícula nº 700146 deste Poder, 90 (noventa) dias de Licença para trata-
mento de saúde, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto 
dos Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo ser 
considerada a partir do dia 25 de fevereiro do ano em curso.

 DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  DIRETOR DE  RECURSOS  HUMANOS  DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 
São Luís, 12 de abril de 2022.

LUANA SABOIA A. LOUREIRO
Diretora Adjunta de RH
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P O R T A R I A   Nº 387/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo 
em vista a  nova estrutura e com base na Resolução Legislativa nº 
599/2010, datada de 10 de novembro de 2010,

R E S O L V E:

DESIGNAR o servidor FLÁVIO HENRIQUE FERRO FREIRE, 
matrícula nº 1389089, para exercer a Função Gratificada FG-1 de Chefe 
do    Núcleo de Suporte de Plenário deste Poder, devendo ser considera-
da a partir do dia 1º de abril do ano em curso.

DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 18 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº  394/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em 
vista o que   consta do Processo nº 1197/2022-AL., 

R E S O L V E: 

COLOCAR a servidora WEISSYLANNE MENDES JACOME, 
Assistente Legislativo Administrativo, matrícula nº 1630151, deste Po-
der, à disposição da Secretaria de Estado de Articulação Política – SE-
CAP,  com ônus para o    Órgão de origem.

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de abril de 
2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


