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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia seis de setembro de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins
Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio,
César Pires, Ciro Neto, Doutor Yglésio, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio
Honaiser, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio,
Professora Socorro Waquim, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Daniella,
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo,
Mical Damasceno, Othelino Neto (em missão institucional), Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro,
Wendell Lages e Zito Rolim.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. O Senhor Segundo
Secretário para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto
Bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO ARISTON RIBEIRO (Lê Ata e texto Bíblico) Ata lida,
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Ata Lida e considerada aprovada. O
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO - (Lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
PROJETO DE LEI Nº 377 /2022
“Institui e Inclui no Calendário
Oficial do Estado do Maranhão. O Dia
da Alfabetização, a ser comemorado no
Dia 8 de setembro e dá outras providências”.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1° - Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado do
Maranhão, o “Dia da Alfabetização”, a ser comemorado no dia 08 de
setembro.
Art. 2° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente Proposição tem o objetivo de incluir no Calendário
Oficial de Eventos do Estado do Maranhão, “O Dia da Alfabetização”,
a ser comemorado no dia 8 de setembro, ocasião em que a referida data
é celebrada mundialmente. Tendo assim a Alfabetização como importante vetor no desenvolvimento sócio econômico.
A Alfabetização como base da educação é um direito garantido
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pela Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH).
Sem acesso à educação, não há pleno exercício da cidadania e em
consequência não há desenvolvimento.
Nosso compromisso é expandir estas ações por todo o Maranhão,
é um desafio que temos a honra em participar.
Diante do exposto, solicito o apoio dos meus pares nessa Assembleia Legislativa para a aprovação da Proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 378 /2022
INSTITUI A POLÍTICA DE ALFABETIZAÇÃO DIGITAL PARA OS
ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO
ESTADO DO MARANHÃO.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º. Fica instituída a Política de Alfabetização Digital da rede
pública de ensino do Estado de Maranhão, com a finalidade de viabilizar o pleno acesso de estudantes com deficiência, de professores e de
gestores escolares às Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC).
§ 1º. Considera-se alfabetização digital, para efeitos dessa Lei,
as habilidades que permitem aos estudantes o uso e o domínio das
tecnologias digitais da comunicação e informação (TDCI) para acessar,
manejar, avaliar informação, construir novo conhecimento e comunicarse, com o objetivo de participar ativamente na sociedade.
§ 2º. As Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação são
aquelas que integram as bases tecnológicas que possibilitam, a partir
de equipamentos, programas e mídias, a associação de diversos ambientes e indivíduos numa rede, facilitando a comunicação entre seus
integrantes, ampliando as ações e possibilidades garantidas pelos meios
tecnológicos.
Art. 2º. A Política de Alfabetização Digital tem como público-alvo os estudantes com deficiência, contemplando também os professores
e gestores que fazem parte da rede estadual de ensino.
Art. 3º. São objetivos da Política de Alfabetização Digital:
I - garantir aos estudantes com deficiência uma capacitação continuada que lhes permita utilizar e produzir conhecimento por meio das
Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação (TDIC);
II - promover a inclusão dos estudantes com deficiência ao mundo cibernético;
III - proporcionar medidas de segurança digital visando à proteção dos estudantes à exposição dos conteúdos indevidos e/ou que possam se constituir em ameaça ou a violação de direitos;,
IV - sensibilizar os estudantes com deficiência sobre a importância do domínio das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação
(TDIC) para a sua formação escolar, pessoal e profissional;
V - ofertar programas de formação de professores e de gestores,
visando desenvolver novas metodologias de ensino e de aprendizagem,
integrando as tecnologias digitais aos processos educativos de forma
criativa e construtiva.
Art. 4º. A consecução da Política far-se-á por meio das seguintes
diretrizes:
I - oferta de cursos, treinamentos, palestras e seminários com o
objetivo de fomentar a alfabetização digital no âmbito escolar;
II - promoção de capacitação para professores e gestores para
o uso adequado das tecnologias digitais que possibilitem a inclusão
de conteúdos em sala de aula com temáticas relacionadas ao “ cyberbullying ”, à exposição dos estudantes e à violação dos direitos humanos, entre outros;
III - promoção da universalização da educação inclusiva, obser-
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vando-se as diretrizes previstas na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho
de 2015, a qual institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência).
Art. 5°. A aplicação das ferramentas digitais poderá ser trabalhada de forma transversal ou poderá ser criado um componente curricular
específico no currículo escolar.
Art. 6°. A universalização da alfabetização digital de que trata
esta Lei deve contemplar todos os estudantes com deficiência que se enquadrem nos critérios estabelecidos no art. 2º da Lei Federal nº 13.146,
de 6 de julho de 2015.
Art. 7°. Para alcançar os objetivos previstos nesta Lei, poderão
ser firmadas parcerias públicas privadas com instituições especializadas
em Tecnologias Assistivas de educação virtual de linguagens de braile e
libras, com capacitação e treinamento adequados e acessíveis.
Art. 8°. As despesas decorrentes da implementação da política
ora instituída correrão por conta das dotações orçamentárias do órgão
gestor de políticas públicas da educação, e poderão ser suplementadas,
no que couber.
Art. 9º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Na contemporaneidade, as tecnologias digitais são concebidas
como possibilidades de desenvolvimento de um novo paradigma educacional. Os recursos tecnológicos podem ser usados na educação com o
objetivo de aprimorar os processos de ensino e de aprendizagem, propiciando atividades pedagógicas diferenciadas e em constante renovação.
Nesse contexto, evidencia-se a questão do processo de inclusão
dos estudantes com deficiências. Em muitas situações, esses alunos têm
dificuldades em usar as tecnologias digitais, muitas vezes pela falta de
incentivo e de pessoas dispostas a ensinar e impulsionar as dimensões
cognitivas, desacomodando o aprender e o pensar por meio das experiências tecnológicas.
Percebemos nos meios tecnológicos grandes auxiliares da educação quando não são tomados como fins em si, de forma neutra, formal,
mas como dispositivos que ajudam a movimentar o pensamento e a
reconstruir conhecimentos no mundo.
Diante disso, a presente proposta tem como objetivo ampliar o
acesso e o domínio das tecnologias digitais aos estudantes com deficiência da rede estadual de ensino por meio de uma formação contínua
de alfabetização digital.
A educação inclusiva contempla o acesso de todos ao mundo digital, sem qualquer forma de distinção de oportunidades e de discriminação social. Temos a percepção de que as mídias digitais oportunizam
novas competências.
A aplicação das Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação na educação vai além de simplesmente auxiliar o aluno nas tarefas
escolares.
Nela, encontramos meios do estudante atuar de forma construtiva
no seu processo de desenvolvimento, possibilitando a abertura de novas
formas de relacionamento e convivência social.
Nessa perspectiva, com a preocupação de estabelecer uma educação de qualidade e de inclusão social, contamos com o apoio dos Excelentíssimos Deputados para a aprovação deste projeto de lei, que é de
grande alcance para a garantia de direitos das pessoas com deficiência
do Maranhão.
Trata-se de medida necessária que, além de ser socialmente adequada é também constitucional em todos os aspectos formal e material.
Por fim, sendo o tema de extrema relevância, contamos com a ajuda de
nossos pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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PROJETO DE LEI Nº 379 /2022
Institui o programa “óculos falantes” para os deficientes visuais nas bibliotecas e na rede pública de educação
do estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º - Fica instituído o Programa “óculos falantes” para os deficientes visuais nas bibliotecas públicas e na rede pública de educação,
incluindo as escolas profissional e tecnológica do Estado do Maranhão.
Parágrafo Único - Os chamados “óculos falantes” consistem em
um pequeno dispositivo que se conecta a todo tipo de armação de óculos com um sensor ótico que captura a imagem e converte as informações, instantaneamente, em áudio por meio de um pequeno alto-falante
localizado acima do ouvido.
Art. 2º - A Secretaria de Estado de Educação (SEEDUC) e a Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação (SECTI) serão
responsáveis pela execução do Programa e disponibilizarão alguns
exemplares dos “óculos falantes” àqueles que, comprovadamente, tiverem deficiências visuais.
Parágrafo Único: os estudantes, professores e deficientes visuais,
que tiverem interesse de fazer uso do dispositivo nas dependências das
escolas ou das bibliotecas públicas deverão se inscrever no Programa.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei ocorrerão à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se
necessário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Em maio de 2022, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o
Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) publicaram um
alerta sobre a falta de acesso às tecnologias assistivas. Infelizmente,
no Brasil, ainda não dispomos de políticas públicas em tecnologias assistivas para atender deficientes em geral, contudo uma solução já está
presente entre nós e dando muito certo em várias cidades como Mato
Grosso, Florianópolis, São Paulo, para citar algumas.
O presente processo visa apresentar um recurso que irá facilitar
muito o acesso à informação dos deficientes visuais nas escolas e nas
bibliotecas públicas do nosso Estado.
Trata-se de um pequeno dispositivo que pesa apenas 22 gramas, é
do tamanho de um dedo e se conecta a todo tipo de armação de óculos.
Para utilizá-lo, basta apontar o dedo onde quer que se faça a leitura e o
sensor ótico captura a imagem e converte as informações instantaneamente em áudio por meio de um pequeno alto-falante localizado acima
do ouvido.
O aparelho possui controle de velocidade, possibilitando a leitura
de 100 a 250 palavras por minuto, permite escolher entre voz masculina
e feminina, pausar, adiantar ou retroceder a leitura. Tudo isso em modo
off-line, sem a necessidade de internet.
Segundo dados do censo demográfico do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística de 2010, 18,6% da população brasileira possui
algum tipo de deficiência visual. Desse total, 6,5 milhões apresentam
deficiência visual severa, sendo que 506 mil têm perda total da visão
(0,3% da população) e 6 milhões, grande dificuldade para enxergar
(3,2%). As pessoas cegas são participantes também da sociedade, devendo seus direitos serem respeitados. Esses indivíduos com deficiência
visual se escolarizam, produzem, são cidadãos capazes e ativos.
Assim, o presente projeto de lei visa facilitar a rotina dos deficientes visuais dando-lhes mais autonomia, confiança, independência e
segurança por facilitar o acesso a informação antes quase impossíveis
Sendo assim, o amparo do Estado a iniciativas como esta trará
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muitos benefícios a pessoas com deficiência visual, incrementando o
acesso ao acervo de livros e publicações variadas, promovendo a cultura, autoestima e qualidade de vida do estudante com justiça e igualdade.
Em face ao exposto, submetemos a presente proposta à análise e
aprovação desta Casa de Leis.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 380 /2022
Dispõe sobre a implantação do “
Programa Médico nas Escolas” no Estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º - Fica instituído no Estado do Maranhão o “Programa
Médico nas Escolas” que funcionará como um sistema de prevenção
a doenças infantis e infato juvenil, por meio de atendimento médico
básico, nas especialidades pediatria e oftalmologia, em todas as escolas
da rede municipal e de estadual de ensino, até o ensino fundamental II.
Art. 2º O programa deverá contar com um profissional de pediatria, um oftalmologista, um enfermeiro e um técnico em enfermagem; e
prestará atendimento de avaliação ponderal (peso e altura), nutricional,
atendimento de consulta básica, atualização de vacinas, para passarem
orientações preventivas (de diversas doenças) aos professores das escolas, que poderão posteriormente repassar aos pais.
Art. 3º Os atendimentos deverão acontecer mensalmente, e serão programados em datas específicas, devendo ser comunicados com
antecedência para a direção da escola a ser visitada, bem como exposta
através de cartazes nos murais das escolas e demais órgãos públicos.
Art. 4° Caso seja verificada, a necessidade de um atendimento
mais completo, pormenorizado com a necessidade de exames, haverá
o encaminhamento desta criança/adolescente a uma Unidade Básica ou
Posto de Saúde.
Art. 5º As despesas com a execução da presente Lei correrão por
conta de dotação orçamentária própria.
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa implantar no Estado do Maranhão,
um programa de prevenção para manter um profissional da Medicina
especializada em crianças e adolescentes a prestar assistência nestas
unidades.
O programa é voltado especificamente para atendimento nas Escolas (municipais e estaduais). Trata-se de um sistema de prevenção
de doenças infantis e infanto juvenis, por meio de acompanhamento
médico, com diversos serviços, tais como: avaliação nutricional, atualização de vacinas, realização de campanhas preventivas, orientações,
consultas básicas, etc.
Com a visita da equipe médica nas escolas, muitas orientações
médicas importantes poderão ser passadas aos professores, que posteriormente podem repassar as informações aos pais, evitando assim o
desenvolvimento de muitas doenças.
Esse programa trará outros benefícios, como por exemplo, a checagem se a carteira de vacinação das crianças está em dia, sem atraso de
vacinas, verificação de déficit de atenção, o encaminhamento ao exame
ginecologico inicial, deficit oftalmológico, etc.
Outra questão importante é sobre a avaliação nutricional das
crianças. Esse serviço dará muitas orientações importantes aos profes-
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sores e pais, que poderão acompanhar com mais conhecimento a alimentação saudável e mais adequada às crianças, além de outros cuidados, evitando obesidade, diabetes infantil, etc.
Pelas razões acima expostas é que submetemos à apreciação dos
Nobres Pares o presente projeto, e esperamos pela sua aprovação, diante de sua relevância à saúde pública e cuidado com as nossas crianças
e adolescentes.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 381 /2022
Institui-se o programa para monitoramento mensal pelos agentes comunitários de saúde, nas residências
habitadas por pessoas com deficiência
que residam desacompanhados, único
parente ou acompanhante, no âmbito do
Estado do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1° Fica instituído o acompanhamento mensal pelos Agentes Comunitários de Saúde, nas residências habitadas por pessoas com
deficiência que residam desacompanhados, único parente ou acompanhante, para realizar o monitoramento e cuidados básicos de saúde, e o
encaminhamento aos órgãos vinculados à Secretaria de Saúde em caso
de necessidade médica constatada.
Parágrafo Único: Considera-se pessoa com deficiência aquela
que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de
condições com as demais pessoas.
Art. 2º Os Agentes Comunitários de Saúde estenderão ao familiar
ou acompanhante que conviva na mesma residência da pessoa com deficiência os cuidados básicos de saúde oferecidos pelo programa, bem
como o encaminhamento deste aos órgãos vinculados à Secretaria de
Saúde em caso de necessidade médica constatada.
Art. 3º Fica determinado que caso o acompanhante precise ser levado a estabelecimento médico para receber atendimento, Agentes Comunitários de Saúde deverão acionar a Secretaria de Assistência Social,
para que monitore o deficiente em suas necessidades diárias, até o pronto restabelecimento e retorno do familiar ou acompanhante a residência.
Parágrafo Único: No caso da impossibilidade da permanência da
pessoa com deficiência desacompanhada em sua residência, o serviço de
assistência social deverá ser notificado para realizar o encaminhamento
a um centro de acolhimento de forma provisória até o reestabelecimento
deste familiar ou acompanhante e seu pleno retorno à residência.
Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará esta Lei, no que couber.
Art. 5.º - Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem como objetivo instituir o monitoramento
mensal pelos Agentes Comunitários de Saúde, nas residências habitadas por pessoas com deficiência que residam desacompanhados, com
um único parente ou acompanhante.
De acordo com dados internacionais da ONU, temos que reforçar
a necessidade de um olhar mais atento.
A sociedade hoje enfrenta o crescente desafio da inclusão social,
evidenciado pela valorização da diversidade, sendo que as informações
a respeito desde tema são efeito das exigências de um mundo em cons-
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tante mutação, agitando mudanças, ações, percepções e, consequentemente, condensando novas práticas para melhoria na qualidade de vida
da pessoa com deficiência.
O que se espera é que essas iniciativas estabeleçam um grande
movimento em prol da melhoria na qualidade de vida das pessoas com
deficiência residente no estado do Maranhão.
Diante do que já exposto, é de suma importância que haja a efetivação da presente proposição, levando em consideração a importância
do tema, além da priorização da saúde e do bem-estar das pessoas com
deficiência.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 382 /2022
INSTITUI A REALIZAÇÃO DA
“SEMANA DE VALORIZAÇÃO DE
MULHERES QUE FIZERAM HISTÓRIA” NO ÂMBITO DAS ESCOLAS DE
EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO
MARANHÃO.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1°. Fica instituída a “Semana de Valorização de Mulheres
que Fizeram História”, a ser realizada anualmente na segunda semana
do mês de março nas escolas de educação básica do Estado de Maranhão.
Parágrafo único. Durante a semana comemorativa referida no
caput, serão promovidas ações, palestras e workshops com informações
acerca da temática, em especial por meio de atividades voltadas ao corpo discente, a fim de contribuir para a conscientização e sensibilização
desse público com as histórias de sucesso de mulheres nas ciências e
com o desenvolvimento de práticas de liderança.
Art. 2°. O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, a
fim de assegurar a sua devida execução.
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei pretende instituir a realização da “Semana de Valorização de Mulheres que Fizeram História”, nas escolas
de educação básica do Estado, para informar a comunidade escolar a
respeito das mulheres que ocuparam lugar de destaque na história do
Brasil e de outros países. Propõe-se que a referida semana seja realizada
anualmente, preferencialmente na primeira quinzena do mês de março,
coincidindo, portanto, com o dia 8 de março, data de comemoração do
Dia Internacional da Mulher.
A proposição vai além da informação e conscientização a respeito da temática. A semana que se pretende instituir promoverá ações
práticas e sensíveis com abordagem de palestras, rodas de conversas,
exposições, atividades lúdicas, peças teatrais, entre outras, para fomentar nas alunas possibilidade delas se tornarem quem elas querem ser; e
nos meninos, o respeito e a admiração por mais mulheres.
Além do impacto a ser gerado nas meninas, objetivamos, da mesma maneira, educar os meninos por meio da conscientização quanto
à existência de mulheres fortes e de destaque, gerando mais respeito,
empatia e desconstruindo a cultura de violência contra a mulher, que
está fortemente arraigada no cotidiano dos arranjos sociais, e que por
vezes sobrepujam um gênero sobre o outro.
Dessa forma, entendemos que nosso projeto seja tão necessário
em tempos nos quais mulheres seguem recebendo menores salários,
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mesmo com o desempenho da mesma função que homens, e nos quais
as taxas de feminicídio crescem vertiginosamente.
A proposição pretende dar maior concretude e nível de especificidade ao que já está estabelecido no art. 8º, IX, da Lei nº 11.340, de 7 de
agosto de 2006 (Lei Maria da Penha), que determina “IX - o destaque,
nos currículos escolares de todos os níveis de ensino, para os conteúdos
relativos aos direitos humanos, à equidade de gênero e de raça ou etnia
e ao problema da violência doméstica e familiar contra a mulher”.
Ante o exposto, e por identificarmos legitimidade social para
propor este justo meio de contribuição à sociedade, aguardamos célere
tramitação e, ao final, a sua aprovação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 383 /2022
Dispõe sobre o Canal de Recebimento de Denúncias de Violações aos
Direitos dos Idosos, no âmbito do Estado
do Maranhão.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º O Órgão ou a entidade da Administração Pública do Estado do Maranhão responsável pela execução das políticas públicas de
direitos humanos deve disponibilizar e divulgar um Canal de Recebimento de Denúncias de Violações aos Direitos dos Idosos.
Art. 2º O Canal de Recebimento de Denúncias de Violações de
Direitos dos Idosos tem por objetivos:
I - receber denúncias de violações de direitos das pessoas idosas
no Estado do Maranhão;
II - proporcionar orientações a pessoas idosas relativas aos seus
direitos; e
III - realizar o devido encaminhamento aos serviços ofertados
pela Administração Pública Estadual, a depender do tipo de denúncia
recebida.
Art. 3º O canal de que trata o art. 1º será disponibilizado, preferencialmente, mediante:
I - atendimento telefônico; e/ou
II - via internet.
Art. 4º O Poder Executivo poderá estabelecer parcerias com Instituições de Ensino, Organizações Governamentais e Não Governamentais, Poderes e Órgãos de todas as esferas, para que possam contribuir
tecnicamente com o Canal de Recebimento de Denúncias de Violações
de Direitos dos Idosos.
Art. 5º Ao final de cada semestre, será elaborado um relatório a
ser disponibilizado no site institucional do Órgão ou da Entidade a que
se refere o art. 1º. § 1º O relatório conterá as seguintes informações:
I - os dados de atendimento;
II - o quantitativo de chamadas recebidas;
III - os bairros atendidos;
IV - os serviços procurados;
V - os encaminhamentos realizados; e
VI - outras que o Poder Executivo julgar conveniente.
§ 2º A disponibilização do relatório deverá observar o
cumprimento das normas legais, em especial a Lei Federal nº 13.709,
de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais).
Art. 6º O Poder Executivo promoverá a divulgação da existência
do Canal de Denúncias de que trata esta Lei.
Art. 7º Caberá ao Poder Executivo regulamentar esta Lei em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA
A Matéria, que ora encaminhamos a esta Casa Legislativa, tem
por finalidade ampliar as medidas de atendimento ao idoso por meio de
um serviço de recebimento de denúncias de violações de direitos.
De acordo com um levantamento realizado através da Pesquisa
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua – Características dos
Moradores e Domicílios, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 2017, a população idosa tem aumentado
a cada ano, correspondendo a um crescimento de 18% em relação aos
cinco anos anteriores.
Nesse sentido, consequentemente, houve um aumento no número de denúncias e violações de direitos contra essa parcela da população. Durante o primeiro semestre de 2021, o Disque 100 registrou mais
de 37 mil notificações de violência contra os idosos, a maioria referente
à violência física.
A maior parte das vítimas são mulheres, o que corresponde a 68%
dos casos. Portanto, pretendemos, com a iniciativa em pauta, garantir
um canal de comunicação entre o Poder Público e a pessoa idosa do
Estado do Maranhão que teve seus direitos violados, bem como proporcionar informações quanto aos seus direitos e aos serviços públicos
disponibilizados pelo Estado.
Ante o exposto, solicitamos de nossos pares a aprovação da matéria em Plenário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 384 /2022
Institui a Campanha “Com o Coração de Mulher”, no âmbito do Estado
de Maranhão e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Artigo 1º - Fica instituída a Campanha “Com o Coração de Mulher” cuja finalidade é orientar as mulheres sobre o diagnóstico precoce
e prevenção de doenças cardiovasculares, no âmbito do Estado do Maranhão.
Parágrafo único – A Campanha tratada no “caput” do artigo primeiro desta Lei, será realizada anualmente, no mês de maio, coincidindo com o Dia Nacional da Conscientização das Doenças Cardiovasculares na Mulher, celebrado em 14 de maio.
Artigo 2º - A Campanha “Com o Coração de Mulher” tem por
propósito reunir entidades médicas, universidades, escolas, organizações não governamentais, entidades da sociedade civil organizada, grupos da área médica, grupos de mulheres voluntárias, com o intuito de
promover ações para prevenir e/ou que permitam diagnosticar doenças
cardiovasculares, a exemplo:
I – organizar palestras;
II – organizar seminários;
III – educação alimentar e nutricional;
IV – exames de prevenção e controle da hipertensão arterial;
V – verificação de pressão arterial;
VI – orientações sobre redução do nível de colesterol;
VII – reduzir o peso;
VIII – incentivar hábitos saudáveis como medida de prevenção;
IX – como minimizar o impacto das doenças cardiovasculares na
vida das mulheres e de seus familiares.
Artigo 3º - A Campanha “Com o Coração de Mulher” passa a
integrar o calendário de eventos na área de saúde pública no Estado,
através da Secretaria de Estado da Saúde.
Artigo 4º - Ao Poder Público compete firmar parcerias com instituições não governamentais e a iniciativa privada, com a finalidade de
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fortalecer as ações tratadas nesta Lei.
Artigo 5º - As eventuais despesas decorrentes à execução da presente Lei correrão por conta de dotação orçamentária própria, consignadas no orçamento anual, suplementadas se necessária.
Artigo 6º - Ao Poder Público compete, através de Decreto, estabelecer regulamentação própria às mediadas necessárias ao cumprimento da presente Lei.
Artigo 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem o condão de instituir uma política de prevenção de doenças cardiovasculares em mulheres, considerando que
entre as doenças crônicas não transmissíveis, as do aparelho circulatório ainda se constitui a principal causa de morte no mundo. O Brasil
apresenta uma das mais altas taxas de mortalidade da América do Sul.
As doenças cardiovasculares em mulheres já ultrapassam as estatísticas de câncer de mama e de útero. Segundo a Organização Mundial
da Saúde – OMS, as doenças cardiovasculares respondem por um terço
das mortes de mulheres no mundo, com 8,5 milhões de óbitos/ano, ou
seja, mais de 23 mil mulheres/dia. Muito embora esse tipo de doença
acometa homens e mulheres em todas as suas faixas etárias, ela representa mais que o dobro das mortes por todas as neoplasias associadas.
As mulheres têm aumento de prevalência de morte após a menopausa,
o que agrava as perspectivas em um futuro bem próximo pelo envelhecimento e adoecimento da população feminina no Brasil.
Atualmente as doenças isquêmicas do coração são responsáveis
pela maioria das mortes em todas as unidades da federação, seguida
pelas doenças cerebrovascular. Um aspecto particular é o da desigualdade de acometimento entre as regiões, tanto no acesso ao diagnóstico
como ao tratamento, de acordo com as particularidades determinadas
pelos indicadores sociais e econômicos, nas macrorregiões, estados e
cidades de diferentes portes no Brasil. Cerca de metade da mortalidade por doenças cardiovasculares antes dos 65 anos pode ser atribuída
à pobreza. A alimentação inadequada, baixa atividade física, consumo
de álcool e tabagismo são outros importantes fatores de risco para as
doenças cardiovasculares (DCV) em mulheres, e mais prevalentes nas
classes sociais menos favorecidas da população, incluído as crianças e
adolescentes brasileiros.
Assim, os programas de prevenção primária e secundária, bem
como o maior acesso ao diagnóstico, nessa camada da população poderão ter impacto ainda maior na morbimortalidade por DCV. Na maioria das vezes, as doenças cardiovasculares podem ser prevenidas por
ações de saúde pública que envolvem o controle de fatores de risco,
assim como pelo manejo clínico otimizado dos pacientes. A redução
das doenças cardiovasculares em mulheres no Brasil, e no mundo, é
uma tarefa complexa, que depende de inúmeros agentes e de um esforço
continuado.
A Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), que reúne a maioria dos cardiologistas brasileiros, incluindo em seus quadros um terço
de cardiologistas mulheres, tem desenvolvido ações continuadas para a
diminuição da morbimortalidade por doenças cardiovasculares.
As DCV constituem um importante problema de saúde pública,
principalmente por serem a maior causa de morbimortalidade, tanto em
países em desenvolvimento quanto desenvolvidos, acarretando consideráveis custos sociais e econômicos. No Maranhão foi observado que
persistem elevados índices de mortalidade por DCV. Tal evidência revela a necessidade de ações estratégicas capazes de intervir nos fatores
de risco que estão relacionados ao desenvolvimento dessas doenças
crônicas e seus agravos.
Para que ocorra diminuição dessa taxa de mortalidade é necessário melhoria nas práticas preventivas, as quais devem dar mais atenção
aos indivíduos com os fatores de riscos apresentados, identificando-os
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precocemente. Em especial, deve-se ressaltar a importância da atenção
à população em envelhecimento, que apresentou tendência crescente na
mortalidade por DCV.
Sendo assim, o conhecimento do perfil e epidemiológico dos
óbitos causados por DCV no Maranhão é de alta magnitude, principalmente, para subsidiar o planejamento das ações preventivas primárias e
dessa forma diminuir a frequência da doença, assim como, as complicações que pode se ocasionar.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 385 /2022
Dispõe sobre os cuidados com o
aluno portador de Diabetes Mellitus.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º Os estabelecimentos de ensino do estado do Maranhão deverão garantir às crianças e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus, ações que contemplem os cuidados com o controle glicêmico e o
desenvolvimento regular das atividades letivas.
Art. 2º Os pais ou responsável legal deverão comunicar à escola,
mediante apresentação de laudo médico comprobatório, que a criança
ou adolescente é portador de Diabetes Mellitus.
Art. 3º Será de responsabilidade dos tutores a disponibilização
de aparelhos e suprimentos necessários para o controle glicêmico, bem
como dos suplementos alimentares para o controle de eventual hipoglicemia, sendo dever da escola propiciar local adequado para o tratamento dos alunos portadores de diabetes.
Art. 4º A merenda, deve ser específica e ajustada por profissional
competente para os alunos com o diabetes.
Art. 5º Nenhum estabelecimento de ensino poderá negar a matrícula de aluno portador de diabetes e nem recusar ou criar impedimentos
à realização dos procedimentos de autocuidado.”
Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação oficial.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O diabetes, condição conhecida cientificamente como Diabetes
Mellitus, segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes - SBD, é uma
doença crônica na qual o corpo não produz insulina ou não consegue
empregar adequadamente a insulina que produz. Trata-se de patologia
que acomete não somente adultos, mas também crianças e adolescentes
e o número de casos nesse público específico só cresce no mundo.
Segundo o último IDF Diabetes Atlas, divulgado em 2021, mais
de 1,2 milhão de crianças e adolescentes têm diabetes tipo 1, um dos
tipos da patologia, e mais da metade têm menos de 15 anos de idade.
Nesse contexto, percebe-se que há uma prevalência expressiva
da doença entre crianças e adolescentes em idade escolar. No entanto,
em que pese o grande número de alunos portadores de diabetes na rede
escolar, não há, no Brasil, lei que garanta os cuidados básicos que esse
público necessita nas instituições de ensino.
Mães e pais de alunos portadores de diabetes relatam a insegurança do retorno às aulas, posto que as escolas nem sempre estão
preparadas para receber alunos com a patologia. Uma das mães, que
tem um importante perfil na rede social Instagram, afirma que “a ida
das crianças com diabetes para a escola costuma ser um desafio para a
família. Infelizmente não há uma lei específica que resguarde o aluno
com a condição. As escolas não podem negar a matrícula por causa do
diabetes, mas também não são obrigadas a fazer a ponta de dedo (exame
que mede a insulina) ou aplicar a insulina no aluno.
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E assim, de forma “indireta”, muitas famílias perambulam de
escola em escola até acharem uma disposta a realizar os cuidados necessários. Nesse sentido, é inconcebível que uma escola se negue ou
dificulte a matrícula de um aluno pelo fato da criança ou adolescente
possuir uma patologia, como é o caso do diabetes.
Nesse contexto, é evidente que, conforme o previsto na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente, crianças
e adolescentes com diabetes, assim como toda pessoa no Brasil, têm
direito à educação e à saúde.
A Constituição prevê o dever do estabelecimento de ensino de
zelar pelos princípios educacionais da igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola.
Dessa forma, buscando efetivar tais direitos às crianças e adolescentes portadores de diabetes e considerando que o dever da instituição
educacional não cessa com a inclusão e promoção da integração das
crianças e adolescentes com diabetes em classes de ensino, abrangendo
também o dever da prestação de atendimento às necessidades especiais
de saúde, para garantir o bem-estar destes menores enquanto estiverem
nas dependências da instituição escolar, apresentamos a presente proposição.
Diante do exposto, e com o propósito de garantir direitos constitucionais fundamentais das crianças e adolescentes portadores de Diabetes Mellitus, como o direito à educação, à saúde e à integração social,
solicitamos a aprovação do presente Projeto de Lei.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 386 /2022
Institui a Carteira Estadual de
Identificação da Pessoa com Epilepsia
no âmbito do Estado de Maranhão e dá
outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º Fica instituída a emissão da Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CEIPE, destinada a conferir identificação a pessoa diagnosticada com epilepsia no âmbito estado do
Maranhão. Parágrafo único. A cor da Carteira Estadual de Identificação
da Pessoa com Epilepsia será roxa, em alusão ao Dia Mundial de Conscientização Sobre Epilepsia.
Art. 2º O Órgão responsável pela confecção da carteira irá:
I - emitir a Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com
Epilepsia – CEIPE, em formato físico e ou digital com as seguintes
informações:
a) nome completo da pessoa;
b) foto 3cm x 4cm;
c) documento de identificação civil;
d) endereço residencial; e) grau de epilepsia; e
f) telefone para contato.
II - manter banco de dados a fim de:
a) monitorar o quantitativo de pessoas com a doença no estado;
b) registrar os graus da doença; e
c) registrar o perfil socioeconômico das pessoas com a doença.
III - realizar procedimentos inerentes a execução orçamentária e
financeira para manter toda a infraestrutura necessária ao objeto da Lei.
Parágrafo único. No verso da carteira física deverá conter o número do
SAMU e do Corpo de Bombeiros.
Art. 3° A Carteira estadual de Identificação da Pessoa com Epilepsia - CEIPE, será expedida sem qualquer custo ao beneficiário.
§ 1º A carteira terá validade de 60 (sessenta) meses, devendo ser
revalidada por igual período.
§ 2º No caso de perda ou extravio da certeira, será emitida a
segunda via mediante apresentação do boletim de ocorrência policial.
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Art. 4º A solicitação da Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com Epilepsia CEIPE, será através de requerimento ao órgão responsável pela emissão da carteira com as seguintes informações:
I - no caso de pessoa de maior de idade:
a) nome completo da pessoa;
b) documento de identificação civil;
c) endereço residencial;
d) grau de epilepsia; e) foto 3 x 4;
f) data de nascimento;
g) laudo Médico com CID; e
h) telefone e e-mail do requerente.
II - no caso de menor de idade:
a) nome completo do responsável legal;
b) documento do responsável legal;
c) telefone e e-mail do responsável legal;
d) nome completo do menor de idade;
e) documento de identidade civil do menor;
f) endereço residencial do menor de idade;
g) grau de epilepsia;
h) foto 3x4;
i) data de nascimento; e
j) laudo médico com CID.
III - o caso em que a pessoa com epilepsia seja imigrante detentor
de visto temporário ou de autorização de residência ou solicitante de
refúgio, deverá ser apresentada a cédula de Identidade de Estrangeiro
(CIE), a Carteira de Registro Nacional Migratório (CRNM) ou Documento Provisório de Registro Nacional Migratório (DPRNM). Parágrafo único. Os laudos e perícias médicas que atestem a epilepsia, para fins
de exercício dos direitos previstos nesta Lei, poderão ser emitidos por
médicos, neurologista, psiquiatra ou clínico geral, da rede pública ou
privada de saúde e terão validade por tempo indeterminado.
Art. 5° Verificada a regularidade da documentação será expedida
no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da data do requerimento.
Art. 6° O Poder Executivo Estadual deverá promover campanhas
de conscientização sobre o direito e necessidade da expedição da Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com Epilepsia (CEIPE), assim
como seus benefícios.
Art. 7º Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente Lei
em todos os aspectos necessários para a sua efetiva aplicação.
Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A epilepsia é uma doença neurológica que atinge cerca de 1-2%
da população mundial segundo a Organização Mundial da Saúde
(OMS). Ainda segundo a OMS, os casos mais numerosos ocorrem nos
países mais pobres, devido à falta de saneamento básico ou à facilidade de contrair doenças infecciosas. Traduzindo em números, existem
atualmente no mundo cerca de 70 milhões de pessoas com epilepsia.
No Brasil, aproximadamente 4 milhões de pessoas com a doença.
A epilepsia é uma das doenças neurológicas mais comuns no mundo,
afetando quase 50 milhões de pessoas. É uma condição caracterizada
por uma atividade elétrica anormal do cérebro - o que causa convulsões
ou comportamento e sensações incomuns. A doença também pode levar
à perda de consciência.
De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), nos
países subdesenvolvidos, aproximadamente 75% (setenta e cinco por
cento) das pessoas com epilepsia não recebem tratamento adequado
(disponível em: https://nacoesunidas.org/oms-75-das-pessoas-com-epilepsia-estao-sem-tratamento-em-paises-de-baixa-renda/).
Entretanto, não basta tão somente, o tratamento medicamentoso para essas pessoas, é indispensável o apoio assistencial do Estado
compreendendo (União, Estados-Membros e Municípios) na tarefa de
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incluí-las social e politicamente na sociedade, tornando-as cidadãs e
cidadãos plenos de dignidade humana, como assegura a Constituição
da República Federativa do Brasil.
Em decorrência da norma Constitucional, é dever da família, da
comunidade, da sociedade e do Poder Público, garantir à pessoa com
epilepsia, prioritariamente, a plena efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à assistência social e jurídica, a convivência familiar e comunitárias, entre outras garantidas na Constituição
Federal e nas Leis.
Destarte a Carteira Estadual Identificação de Pessoas com Epilepsia (CEIPE), torna a pessoa com epilepsia identificável na comunidade
em que vive, evitando que ela seja alvo de tratamento discriminatório,
como acontece atualmente em pleno século XXI, lamentavelmente.
Por esses motivos apresento o presente projeto e solicito o apoio
dos nobres pares.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 387/2022
DISPÕE sobre a obrigatoriedade
de concessão de desconto de pelo menos
50% (cinquenta por cento), por parte da
Empresa Distribuidora de Energia Elétrica do Estado do Maranhão, aos consumidores que fazem uso necessário de
Unidade de Tratamento Médico domiciliar (Home Care) e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º. Fica assegurado, por parte da Concessionária Distribuidora de Energia Elétrica no Estado do Maranhão o desconto de pelo
menos 50% (cinquenta porcento) sobre o valor da fatura mensal de
energia elétrica, aos titulares de residências que fazem uso necessário
de unidade(s) tratamento(s) de saúde domiciliar (home care).
§1º. Serão consideradas unidades de tratamento de saúde
domiciliar (home care) todas as unidades consumidoras que possuam
equipamentos utilizados para os cuidados de pessoas enfermas em âmbito residencial;
§2º. O desconto de que trata o caput deste artigo será concedido
ao(s) beneficiário(s) que comprove(em) a necessidade do tratamento
através de Laudo Médico, subscrito por profissional devidamente
inscrito no Conselho Regional de Medicina, com indicação dos
aparelhos e, se for o caso, do período necessários para o referido
tratamento.
Art. 2º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa conceder desconto da metade do
valor da fatura às famílias que estão com seus entes em suas residências
fazendo uso da Unidade de Tratamento Médico em seu domicílio.
Infelizmente, existe uma grande quantidade de cidadãos em nosso Estado, sobretudos os mais idosos, acometidos por doenças graves,
cujo tratamento exige o uso continuado de aparelhos ou equipamentos
que consomem energia elétrica.
É evidente que a sobrevivência é uma luta diária, sobretudo por
enfrentar não apenas graves moléstias, mas também o risco de terem o
fornecimento de energia cortado em razão de inadimplência, pois gran-
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de maioria das famílias não dispõem de recursos sequer para assegurar
uma alimentação adequada, quiçá para pagar faturas com valores exorbitantes.
Nesse passo, cumpre esclarecer que, para a concessão deste desconto, uma vez que há a necessidade do gasto suplementar da energia,
haverá a necessidade da existência de aparelhos que dependam de energia elétrica, devendo a comprovação ser simplificada com a presença do
laudo médico que indique a necessidade do referido tratamento domiciliar, indicando, se for o caso, a sua duração.
Sendo assim, pelas razões expostas, e considerando o interesse
público e a relevância que caracterizam a matéria, clamo aos Nobres
Pares por seus indispensáveis apoios, a fim de que seja aprovada esta
proposição.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 388 /2022
GARANTE ÀS PESSOAS COM
IMPLANTES METÁLICOS A INCLUSÃO DA SUA CONDIÇÃO NOS DOCUMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO
EXPEDIDOS PELO DETRAN, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
Art. 1º - Fica garantida às pessoas com implantes metálicos (prótese, placa ou parafusos) a inclusão de sua condição nos documentos de
identificação expedidos pelo Departamento de Trânsito (DETRAN) no
âmbito do Estado do Maranhão.
§ 1º A Carteira será expedida, sem qualquer custo, por meio de
requerimento devidamente preenchido e assinado pelo interessado ou
por seu representante legal, acompanhado de relatório médico e exame
de imagem que atestem a presença do implante metálico no portador.
§ 2º As pessoas que já possuírem carteira de identificação civil
emitida pelo órgão competente poderão requerer a expedição de novo
documento, contendo a informação de que trata esta Lei, também sem
qualquer custo, desde que apresentem o seu original.
§ 3º Visando ao cumprimento dos dispositivos desta Lei, os
documentos de identificação deverão incluir a informação de que trata
o caput deste artigo em destaque.
Art. 2º - O documento de identificação, de que trata o art. 1º,
assegura ao portador o acesso a estabelecimentos que possuam portal
detector de metais, não o isentando de passar pela varredura corporal ou
inspeção manual de um agente.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas, se
necessário.
Art. 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente propositura visa garantir ao portador de implante metálico (prótese, placa ou parafusos em aço inoxidável, ligas de metal de
cromo-cobalto e titânio) o acesso a estabelecimentos que fazem uso de
equipamentos detectores de metal, por intermédio da inclusão da sua
condição nos documentos de identificação expedidos pelo Departamento de Trânsito (DETRAN). Tal identificação irá poupar o portador de
eventuais constrangimentos ao passar por portal detector de metais em
agências bancárias ou aeroportos, por exemplo.
Segundo de estudo de Erden Ali (RNOH and University of Cam-
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bridge), a grande maioria dos cidadãos (84%), que apresentam um documento que identifique sua condição de portador de implante metálico,
relataram ter maior facilidade para o embarque em aeroportos.
Essa medida preventiva facilita, muito, a entrada nesses estabelecimentos e evita a importunação de ver o alarme soar todas as vezes
que o cliente, portador de implante metálico, tentar passar pelo portal
com detector.
A fundamentação legal desta iniciativa está prevista no artigo
23 da Constituição Federal, que dispõe: “é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios cuidar da
saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência”.
Deste modo, considerando que cabe ao Poder Legislativo Estadual atuar sobre a saúde, especialmente na edição de leis que busquem
ampliar e assegurar direitos, somos pela aprovação do presente projeto
a fim de proporcionar maior acessibilidade, desembaraço e conforto a
essa parcela da população.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 01 de setembro 2022. WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
MOÇÃO Nº 021 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste
poder, requeiro a Vossa Excelência submeter à deliberação do Plenário
desta Casa, a presente aprovação de MOÇÃO DE APOIO ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN e aos Conselhos Regionais de
Enfermagem, manifesto apoio à luta dos profissionais de enfermagem
e repudio qualquer iniciativa de burlar a legislação sob iniciativas que
comprometam a qualidade de vida e de trabalho prestado por mais de
meio milhão de profissionais e reforço a legalidade fundamentada da
aplicação do piso salarial.
Além de devidamente tramitada no Congresso Nacional e sancionada pelo Presidente da República, a Lei 14.434/2022, derivada do
projeto de lei que tramitou por mais de dois anos, é prevista na Emenda
Constitucional 124 e tem sua legalidade reiteradamente assegurada,
como pode ser demonstrado nas manifestações favoráveis da Secretaria
Geral da Presidência da República, da Advocacia Geral da União, do
Senado Federal e da Câmara dos Deputados, a partir da demanda do
Supremo Tribunal Federal.
O piso salarial da enfermagem enfrenta uma verdadeira batalha
contra entidades de saúde que afirmam não ter capacidade financeira para sustentá-lo, mas que se reflete em públicas manifestações de
afronta à Lei do Exercício Profissional e à legislação trabalhista. Os
valores da Lei 14.434/2022 foram amplamente divulgados durante sua
tramitação e não podem ser tratados com surpresa. Portanto, houve tempo para definição de cálculo financeiro, previsão orçamentaria e para
discutir uma saída para tal situação, independentemente do piso da enfermagem.
A viabilidade financeira é fundamental para a garantia do piso salarial e, por isso, este é um momento de união entre os setores da saúde,
posto isso, dignifico meu papel como parlamentar para buscar caminhos
que assegurem esse direito aos profissionais da enfermagem que é a
espinha dorsal da saúde e merece a devida valorização.
Diante do exposto, requer o recebimento, processamento e aprovação da presente Moção de Apoio, ao final, sejam enviadas mensagens
de apoio à CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS ENFERMEIROS
E AOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM.
Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio
“Manoel Beckman”, em São Luís, 05 de setembro de 2022. - DR.
LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL
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INDICAÇÃO N° 6602 /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 Sr. Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio Carlos Leite Mesquita, solicitando-lhes em caráter de urgência serviço de ronda policial nos bairros
Filipino, Sitio Leal e Coroado.
A presente proposição justificasse pelo aumento da criminalidade
nos bairros citados, que segundo relatos dos moradores, estão sofrendo
com constantes assaltos.
Oportuno, desejo votos de estima ao Governador Carlos Brandão e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio
Carlos Leite Mesquita, pelo comprometimento com a população do
Estado do Maranhão.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís 01 de setembro de 2022. VINICIUS LOURO
- Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6604 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência Sr. Eduardo Salim Braide,
Prefeito do município de São luís, solicitando-lhes que determinem
providências para que seja realizada campanha contra o calazar para
combater a leishmaniose visceral no município.
Desta forma, sugere-se que sejam adotadas medidas, à exemplo
de outros municípios do Estado, para que haja também o fornecimento
de coleiras para os animais, vez que estas são impregnadas com inseticida (deltametrina 4%) e possuem a função de repelir a aproximação
do vetor, conhecido como mosquito palha, interrompendo o ciclo de
transmissão do parasita, e consequentemente o risco de infectar outro
animal ou ser humano.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 23 de agosto de 2022. - ANDREIA
MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 6605 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do
Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhe que determine providências, objetivando a perfuração de um poço artesiano,
bem como a instalação do sistema de abastecimento de água, para atender as necessidades da comunidade de Vila Riacho Fundo, no Município de São Pedro dos Crentes – MA.
Acrescenta-se que os feitos solicitados são de suma importância
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para os munícipes daquela cidade, em virtude do grande número de habitantes da comunidade que serão atendidos no presente pleito, que tem
por finalidade acolher necessidade básica de ter água em suas moradias,
agregando condições de dignidade à pessoa humana à esta parcela da
população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BECKMAN”, em 23 de agosto 2022. - ANDREIA MARTINS REZENDE - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CIRO NETO - Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Expediente lido à publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Deputado Fábio Braga.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados,
imprensa, todos que nos ouvem, nos assistem pela Rádio e TV
Assembleia, ouvintes do Maranhão. O que me traz hoje a essa tribuna, é
para mostrar o fortalecimento da agropecuária do estado do Maranhão,
com mais uma edição da Expoema. A Expoema que é uma feira
agropecuária, é um centro também de inúmeras atividades culturais,
artísticas do estado do Maranhão que nesse período leva uma multidão
ao Parque Independência, ao Parque Agropecuário na cidade de São
Luís, aqui na nossa capital. É também no período de um grande feriado,
um feriado prolongado um feriado da Semana da Pátria, o aniversário
da cidade de São Luís. E portanto, um período propício para que se
tenha uma das maiores feiras agropecuária do estado do Maranhão. Lá
nós iremos ter uma mostra daquilo que se produz e se cria e se planta no
Estado do Maranhão, lá nós vamos ver também a toda a transferência de
tecnologia que está sendo feita na agropecuária do Estado do Maranhão.
Temos também lá todos as secretarias que têm um pé fincado no campo,
no negócio, no comércio, no empreendedorismo. Portanto, a feira não é
só uma feira de animais, é uma feira também tecnológica, temos lá uma
série de implementos, tratores, maquinários, caminhões, que fazem com
que o fortalecimento da agropecuária no Estado do Maranhão seja uma
das vitrines do Brasil, e entendo que a participação do governo do Estado,
a participação dos empresários da Ascem (Associação de Criadores do
Estado do Maranhão) e também todas outras afiliadas que pertencem a
Ascem, estão lá fazendo com que essa mostra tecnológica, mostra de
animais e mostra de negócios e comércios do Estado do Maranhão se
torne um sucesso. Eu entendo que depois de um período de pandemia
e também de uma instabilidade na questão do parque, ser ou não ser da
associação, ser pertencente ao governo do Estado e com o abandono
de um período ainda recente desse parque com a reconstrução nesse
governo, por meio do governador Brandão, que também é um grande
incentivador, é um grande colaborador na questão do agronegócio,
da agricultura familiar e também incentivador do comércio ligado à
agropecuária maranhense, fez com que o retorno da Expoema fosse um
sucesso. Nós entendemos que, apesar de todo o esforço, é claro que aí
a gente está vindo de um período de pandemia que durou dois últimos
anos, o que não permitiu a concretização e a realização desse evento,
que volta agora ao calendário do Estado e ao calendário nacional de
feiras agropecuárias de sucesso. Eu entendo que toda comunidade e
todas as cidades vizinhas, já que vai ter um feriado prolongado em São
Luís, podem se dirigir ao Parque Independência, na região do Tirirical,
para que se possa ver o que realmente o maranhense produz. Eu entendo
que essa produção maranhense, tanto na questão de animais, quanto na
produção de grãos, tem sido crescente porque os criadores e também
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os produtores do Estado do Maranhão têm desenvolvido pesquisas em
tecnologia e têm desenvolvido novas técnicas que puderam chegar a
este momento, que é um momento de pujança do agronegócio e da
agricultura familiar do Estado do Maranhão. Entendo que essa troca de
tecnologia entre o grande e o pequeno produtor é que vai nos levar a
ser um Estado, futuramente, estados com maior capacidade de produzir
e de criar. Entendo que o Maranhão tem uma qualidade na questão
do clima, pois nós estamos entre a Amazônia e também a região de
cerrado. Na região Nordeste,então o Estado do Maranhão, como todos
sabem é o estado que tem uma quantidade de chuva acima da média
entre os Estados do Nordeste e também do Centro-Oeste, com terras
com qualidade suficiente para que tenhamos maiores áreas agricultáveis
e também para o desenvolvimento da agricultura e da questão da pesca.
Eu entendo que essas feiras são um momento dessa troca de tecnologia,
é o momento de vitrine, é um momento de exposição, é um momento
de troca de informação, de troca de tecnologia, de troca de todas as
informações que os agropecuaristas têm e também de vários segmentos
ligado ao comércio desse segmento. Entendo que o momento é um
momento de recuperação da economia, é um momento de recuperação
da agricultura familiar, um momento de recuperação do agronegócio,
mostrando toda essa habilidade que o Estado do Maranhão tem e
pode desenvolver. Todas as secretarias, a Secretaria de Agricultura, a
Secretaria de Indústria e Comércio, o Porto do Itaqui, a Iterma, a Aged...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Por gentileza, liberar o áudio para o
Deputado Fábio Braga por mais dois minutos.
O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA - De todas as
entidades, inclusive no tocante à Aged, que passa por momento de
dificuldade, tendo em vista uma greve que se teve há poucos dias, em
que os fiscais agropecuários e todos os envolvidos têm a sua parcela de
contribuição e reivindicam aquilo que necessariamente deve ser feito
pelo governo para que se possa ter qualidade na execução do serviço
prestado pelos funcionários, pelas pessoas que fazem a Aged, para que
se possa fazer da Agência de Defesa Sanitária do Estado do Maranhão
uma das agências mais fortes. Também compreendo que reivindicações
essas que são feitas com princípios levando em conta que existem
questões orçamentárias para se definir e que se possa concluir o pleito
dessas entidades, a gente conclui que elas têm reivindicações pautadas
na legitimidade e que possa ser feita pelo governo uma composição
amigável e que se retorne todos esses para o ambiente de trabalho cada
vez com qualidade, com segurança e exercendo com cada vez mais afinco
a questão da defesa agropecuária e sanitária do Estado do Maranhão.
Entendo que o sindicato teve sua pauta analisada pelo governo e tem
que suas reivindicações serem analisadas, vistas e revistas, e em tese
sejam elas, feito de maneira como foi feita, de maneira ordeira e de
maneira levando princípios, que eu disse orçamentário do Estado,
e que se possa o governo do Estado conservar os direitos e garantias
reivindicados por essas entidades. Entendo que o fortalecimento da
agropecuária no Estado do Maranhão depende também do pessoal
que faz a AGED, que faz o ITERMA, que faz esse fortalecimento da
cadeia produtiva do Estado do Maranhão, cadeia essa que cada vez
fortalecida, vigiada, e também sendo feita de maneira organizada,
nós teremos uma conclusão de que o fortalecimento da agropecuária
no Estado do Maranhão será cada vez com altos índices de solução. E
entendo que a EXPOEMA traz esse momento: momento de reflexão,
momento de análise, um momento de fazermos toda a nossa análise
do que está tendo no homem do campo, como a gente imagina que
essa tecnologia tenha chegado ao homem do campo. E entendo que na
Expoema, e também na AgroBalsas, na exposição de Imperatriz, nas
várias exposições regionais, como Grajaú, como Porto Franco, como
a de São João dos Patos, possam ser vitrines para um estado cada vez
mais pujante no agronegócio e na agricultura familiar. Entendo que
vários segmentos de negócios dependem também da infraestrutura da
malha rodoviária do Estado do Maranhão, quase todo o nosso transporte
animal e transporte de grãos é feito pela malha viária do Estado do
Maranhão, que muitas vezes subi a essa Tribuna para reivindicar tendo
em vista que muitas vezes era motivo de críticas, motivo de afastamento

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
do homem do campo para que se fizesse a exposição em várias regiões
do Estado do Maranhão. Entendo também que com a conservação desse
calendário de feiras agropecuárias no Estado do Maranhão, esse ano e o
próximo ano, vai ter um fortalecimento em várias regiões do Estado do
Maranhão. Portanto, Senhor Presidente, era isso o que eu tinha a falar
nessa manhã.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Doutor Yglesio, por cinco minutos,
sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do
orador) – Bom dia a todos, bom dia a todas. Não poderia deixar de
subir à tribuna para comentar o grande prejuízo que os consumidores
do Maranhão vêm tendo, nos últimos dias, com as operadoras de celular
aqui no Estado, principalmente a operadora Vivo que, depois da compra
da OI, parece que piorou absurdamente a qualidade do sinal, deixando
aí as pessoas em uma situação de completo caos de produtividade. Hoje
a telefonia celular funcional, funcionante, é um item obrigatório das
pessoas no dia a dia, seja para entretenimento, mas principalmente para
trabalho. O que tem acontecido? A Vivo, de maneira repetida, recorrente,
tem dado apagões na cidade de São Luís. E, assim, a situação é tão
brutal que, muitas vezes, você está num bairro, anda 500 metros, tem
uma ilha de isolamento que você fica ali 5, 10 minutos sem um sinal.
É uma coisa que nos detalha, principalmente, uma falta de cuidado.
Compraram a prestação de serviço, tem usuário que paga plano de
R$200, R$300 com a Vivo, e não tem acesso a uma ligação, o que é uma
coisa assim inaceitável, você pagar um plano de 300 reais, ou qualquer
que seja o plano, desde que você contrate a prestação de serviço, e não
ter acesso a internet e a ligações telefônicas. É um isolamento digital,
em pleno ano de 2022, dentro de uma capital de Estado. E aí no celular
aparece, ainda tem a cara de pau de aparecer, Deputada Edivaldo, o
5G, o sinal de 5G no celular. Então assim, não sei o que acontece com
a Vivo, parabenizo a Defensoria, porque já ingressou com uma Ação
Civil Pública contra a empresa, porque, claro, tem uma evidente falha
na prestação de serviço e um prejuízo aos usuários. Não poderia deixar
de lamentar, também a grande... eu busco até palavras para qualificar
isso, porque é uma situação muito difícil, eu sou profissional de
saúde, convivo com técnico de enfermagem, auxiliar de enfermagem,
enfermeiros, todos os dias, para a gente não usar a palavra palhaçada,
porque na verdade foi uma grande cilada que foi montada com esses
profissionais, em relação ao pagamento do piso, em Brasília, parece
jogo combinado, foi aprovado em duas Casas Legislativas um piso
nacional, foi feito uma articulação, inclusive que contou com PEC de
senadora maranhense para conseguir constitucionalizar a Lei do Piso,
que não tinha dispositivo que subsidiasse. E aí, no momento em que a
lei é sancionada, também tem um ato de convalidação pelo Presidente
da República, sanciona a lei, chega o STF e numa decisão, numa
canetada, ele suspende a decisão em relação ao piso, principalmente na
rede privada que tinha de haver cumprimento automático e prejudica
centenas, não são milhares, são centenas de milhares de enfermeiros,
técnicos e auxiliares de enfermagem, parteiras e todos que estavam
inclusos dentro dessa lei. Um técnico de enfermagem é uma pessoa
aqui no município de São Luís, chega a ganhar mil reais, líquido, eu
desafio a pessoa hoje a viver de maneira digna com mil reais, não vive,
cara. Pessoa não vive com mil reais. Um enfermeiro muitas vezes ali
no Socorrão, um serviço prestado mil e seiscentos reais. Não tem nem
perspectiva de aumento porque fizeram uma armadilha jurídica para que
as pessoas fossem morrendo mesmo pelo pescoço sufocado pedindo
demissão porque vai chegar o momento que o enfermeiro trabalhar por
mil e seiscentos reais vai ser incompatível com a dignidade da pessoa
humana mesmo no trabalho diante da complexidade do que a pessoa
faz e está lá, mil e seiscentos reais tem gente ganha. Quando chega
o momento do piso entra a Confederação Nacional dos Municípios,
o baronato do sistema de saúde hospitalar, as grandes operadoras
de saúde, como se o problema fosse o pagamento do salário da
enfermagem, e não é. O grande problema hoje dos custos da saúde
brasileira estão relacionados a insumos, órteses, próteses, materiais
especiais, tratamentos experimentais, dolarização, alta carga tributária
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em cima dos medicamentos, dos tratamentos. Não é o salário do
pobre do enfermeiro, do técnico de enfermagem que aumentando mil
reais, mil e quinhentos reais vai quebrar o sistema de saúde particular,
privado, tenho certeza disso, nós tivemos aumento foi 16%, canetada.
Canetada, a ANS nem se pronunciou a respeito, só aceitou, só teve uma
divergência no voto. Portanto, na hora de aumentar o convênio não tem
pena do cidadão. E aí na hora de ter a generosidade de reconhecer quem
na pandemia ajudou salvar milhares de vidas, não tem a mesma altivez.
Criminoso, mas isso aí já é de se esperar de um sistema que é elitista
hoje. STF devia ser para fazer análise da constitucionalidade mesmo,
stricto sensu, resguardar caso. Hoje, em tudo o STF se mete. O cara,
numa canetada, suspende a lei, por quê? Porque é um cara que tem
vencimentos acima de R$ 50 mil, penduricalho, toda uma estrutura de
gabinete, advogado. Aí mesmo é que foi levada ao STF, de maneira
estranha, a nomeação desse Barroso, e até hoje prejudicando o cidadão.
Não dá para aceitar! Um cara desses que, quando era advogado, se
destacava pela luta por advocacia de Direitos Humanos, e hoje está aí no
STF, sem piedade nenhuma, atacando as pessoas que estão trabalhando
dignamente. Isso aí não dá para aceitar.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Tem deputado e tem oradores inscritos,
mas concedo mais dois minutos ao Deputado Yglésio, por gentileza.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Para finalizar, eu
quero me solidarizar com o que tem acontecido nos municípios de
Urbano Santos e Belágua, com os funcionários públicos municipais,
com os professores, com essas pessoas que têm sido obrigadas, sob pena
de perda de seus empregos, ameaças, pessoas dentro do município que
estão dividindo um salário mínimo, uma loucura que está acontecendo
em Belágua e em Urbano Santos, porque tem duas prefeituras sendo
utilizadas para fazer a eleição de deputado estadual aqui para a
Assembleia Legislativa. Isso é uma verdadeira vergonha! Pessoas
que fomentaram esquema de corrupção, que colocaram um monte de
familiar dentro dessa máfia de concurso público nesses municípios,
que felizmente já foram denunciadas no Ministério Público. A gente
espera que eles tomem as providências, situações de perseguição diária
de pessoas que não concordam com a gestão lá dentro, situações como a
do professor Mazinho, perseguido no período mais grave da pandemia,
deixado sem salário por não se curvar a essas pressões por conta desses
prefeitos que estão hoje colocados lá a serviço de um grupo político
criminoso, uma verdadeira quadrilha que responde processo e é por
isso que essa candidatura foi impugnada na Justiça e, portanto, não tem
honra para pleitear o mandato ao serviço do povo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, o Deputado Ciro Neto,
por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO CIRO NETO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, colegas deputados internautas, aqueles que nos
assistem pela TV Assembleia, é meu cordial bom dia. Meus amigos, hoje
nós temos dois pontos para tratar: uma é mostrando o fortalecimento
da agricultura familiar e nos mostrando que estamos corretos no nosso
caminho de trabalho. Nós temos a lei do projeto de linhas de produção,
como o incentivo ao agricultor familiar criando as condições necessárias
para que eles possam produzir e produzir bem. Nós vemos aí o exemplo
da Expoema trazendo à tona essa discussão da produção no nosso
Estado e as diversas manifestações nos municípios. A cidade de São
Domingos teve o Festival do Abacaxi. Hoje, a cidade é conhecida como
a capital do abacaxi do nosso Estado graças a uma lei da nossa autoria
aprovada por todos os colegas deputados aqui, e onde movimentou a
economia da região central por diversos dias com atrações culturais, os
produtores recebendo cursos, orientações, vários produtos advindo do
abacaxi e atraindo pequenas e médias empresas para se instalarem no
nosso estado. Mas também mostrando que estamos corretos na defesa
do nosso pequeno agricultor em criar as condições corretas para ter essa
produção e assim atrair as outras indústrias para beneficiar e agregar
esse valor e contratar assim os jovens e pais de família que não têm
como se inserir no contexto da agricultura vão ser inseridos no contexto
da pequena indústria. Mas também ressaltar os nossos trabalhos de
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forma positiva na Comissão de Constituição e Justiça, onde tivemos
aprovados projetos de nossa autoria, aprovamos projeto de colegas
deputados, e hoje também aprovamos um projeto que eu entendo de
grande importância para os policiais militares e bombeiros militares
do Estado do Maranhão onde aprovamos a PEC-006/2021, da minha
autoria, que repara um erro histórico no ato da formação da Constituição
do Estado do Maranhão, onde esses profissionais pela Constituição
não teriam direito a receber adicional noturno, somente policiais civis,
vigias e outros profissionais que exercem só as funções no período
noturno têm direito ao adicional noturno. E agora com a nossa PEC que
foi aprovada hoje na Comissão de Constituição e Justiça, os policiais
militares e bombeiros militares terão esse direito, essa PEC virá para
votação aqui no plenário, foi dado o primeiro passo na tramitação
de grande importância, aqui eu agradeço aos colegas deputados que
fazem parte da Comissão de Constituição e Justiça, que entenderam
a necessidade dessa reparação histórica para que esses profissionais
que trabalham boa parte do seu horário de serviço, no horário noturno,
garantindo a lei, e a ordem, garantindo nosso sono, o nosso retorno às
nossas residências, poderão receber este adicional no seu contracheque
no final do ano, que após aprovado e promulgado por essa Assembleia,
deverá ser regulamentado pelo governo do Estado, e, em breve, esses
profissionais poderão estar recebendo mais este adicional. Era o que
tínhamos para hoje, Senhor Presidente. Muito obrigado a todos.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Com a palavra, deputado Zé Inácio, por
cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, subo aqui a esta tribuna, mais uma vez, para
registrar a nossa indignação, eu diria, acho que o termo correto, da
decisão do Supremo Tribunal Federal, na verdade, trata-se de uma
decisão de um ministro, uma decisão monocrática que suspende uma lei
que foi debatida no Brasil todo. Todos os Estados da nossa Federação
debateram a importância de se valorizar uma categoria que é uma das
mais importantes, que salva vidas, que é a categoria dos enfermeiros,
das enfermeiras de todo o Brasil. Nós aqui, na Assembleia, em um
dado momento, não lembro bem o mês, mas foi ainda no ano passado,
tivemos contatos, debates a respeito desse tema no início deste ano.
Recebemos aqui uma comissão de enfermeiros, de lideranças, de
diretores ligados ao Sindicato da Enfermagem. Fizeram uma grande
mobilização à frente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão,
percorreram ruas e avenidas, em caravanas, em passeatas, e vieram
até a Assembleia, onde foram muito bem acolhidos por vários de nós,
deputados. Essa manifestação não se deu só aqui em São Luís, se deu
em várias cidades do Maranhão, além de vários Estados, com o intuito
de chamar a atenção da população brasileira, de chamar a atenção
das autoridades brasileiras, de chamar a atenção do poder público
brasileiro, de chamar a atenção da classe política, desde o vereador,
o prefeito, o deputado estadual, o federal, o senador, a Presidência da
República, para a importância de se valorizar uma categoria que fez
história no período mais crítico que vivenciamos da saúde no mundo,
que foi o enfrentamento da pandemia, a pandemia do coronavírus. Os
enfermeiros tiveram papel exemplar que todos nós temos destacado:
salvaram milhares e milhares de vidas no mundo todo. Ter o direito
ao piso significa valorização de uma categoria tão importante. Assim
como foi criado o piso do magistério, e é bom que se destaque aqui,
Senhor Presidente, criado no governo do Presidente Lula, e que a época
se dizia que os municípios, os prefeitos, os governadores não iam ter
condições de pagar aquele piso mesmo todo mundo destacando que
é importante valorizar os professores, hoje a gente vê como foi bom,
como foi importante ter um piso da categoria dos professores, como
tem piso de outras categorias. E os enfermeiros não são diferentes, é
uma categoria que merece, sim, ter um piso porque ter um piso é ter
o reconhecimento de ter um salário digno à altura do que representa
a importância do trabalho que se faz, diariamente, salvando vidas em
todo o Brasil. Nós sabemos a importância que tem essa categoria. No
período da pandemia, como eu já disse, houve um destaque do que
se representa a categoria dos enfermeiros. E não é só na pandemia,
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nós sabemos muito bem disso, a história está aí para mostrar o que
representa o enfermeiro, profissional da enfermagem dentro do sistema
da saúde pública e privada no mundo todo, não é só no Brasil. Então
eu não poderia deixar de fazer este registro, dizer que essa decisão tem
que ser repensada, rediscutida e modificada pelo plenário do Supremo
Tribunal Federal, até porque o Congresso Nacional que aprova, quando
aprova essa lei aprovou não só por considerar importante, mas porque
também ouviu o clamor da população brasileira; população esta que
está representada no Congresso Nacional pelos deputados, pelos
senadores, pelos congressistas que fizeram uma lei que é constitucional
e que merece ser respeitada. Então eu enquanto deputado estadual não
só faço esse reconhecimento público da importância da categoria dos
enfermeiros no Estado Maranhão e no Brasil como também.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Mais um minuto. Libere o áudio, por
gentileza, ao deputado.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Como também repudio
publicamente essa decisão, que é uma decisão que não respeita uma
categoria tão importante como dos enfermeiros. E uma decisão que,
a meu entender, ela não tem embasamento legal, é uma decisão
inconstitucional, e, com certeza, será revisada pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, muito obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância do
tempo.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO - 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 parlamentares, internautas, telespectadores que
nos acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial,
bom dia, que Deus seja louvado, deputado. Edivaldo Holanda, sob a
sua orientação nos últimos oito anos, de forma mais equilibrada, serena,
mais tranquila, cumprimento a todos, com a paz do Senhor, que Deus
seja louvado, e hoje, um dia muito feliz, na abertura dos trabalhos, a
palavra do Senhor sendo lida pelo deputado Ariston, sabemos que todas
as coisas contribuem, juntamente para o bem daqueles que amam a
Deus, e em todas as oportunidades que temos para declarar o nosso
amor a Deus, o nosso temor a Deus, o nosso tremor a Deus, e o mais
importante, a nossa dependência, não temos como fazer o mandato,
não temos como fazer um trabalho de reeleição, não temos como
desenvolver as atividades, senão for na presença do Senhor, reconheço,
a minha dependência, ao Senhor. A Ele toda honra e toda glória. Ao
nosso Deus altíssimo, criador do céu e da terra, Rei dos reis, Senhor
dos exércitos, a Ti, Senhor, toda honra e toda glória. Senhor Presidente,
quero estacar, na manhã de hoje, quatro breves assuntos. O primeiro
deles é com relação a nossa luta na cidade de Mirador em defesa do
povoado Cocos, em defesa do povoado Riacho Grande. Mandar um
abraço para o nosso amigo Denis, lá na cidade de Mirador. A luta
continua. Único deputado estadual que esteve na cidade de Mirador,
durante as enchentes, defendendo a população, lutando pela população,
desenvolvendo atividades para amenizar a dor e o sofrimento da cidade
de Mirador durante as enchentes, durante as últimas enchentes na cidade.
Estivemos também defendendo a população no povoado Riacho Grande,
e a nossa luta permanente continua em defesa da cidade de Mirador
e dos povoados dos Cocos e do Riacho Grande. Senhor Presidente,
desde o início do nosso mandato, nós tivemos uma atuação em defesa
dos profissionais da saúde do Maranhão: médicos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, dentistas e, em especial, os enfermeiros, técnicos
e auxiliares. Apresentamos, logo no início do nosso mandato projeto
de lei do piso salarial estadual para os enfermeiros, das 30 horas para
os enfermeiros e um local digno de descanso para os profissionais de
enfermagem do Estado do Maranhão. Fomos a Brasília, acompanhando
a marcha em defesa do piso salarial dos enfermeiros e nos deparamos
com uma decisão monocrática, uma decisão estapafúrdia, uma decisão
que vai de encontro, vai ao contrário dos anseios dos técnicos auxiliares
e enfermeiros do Maranhão. Então, o nosso repúdio a essa decisão do
STF. A nossa luta em defesa dos enfermeiros, técnicos e auxiliares.
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Um abraço especial para a técnica de enfermagem, minha amiga
Nazaré, lá na cidade de Araioses, onde estaremos na próxima sextafeira, dia 09. Enfermeiros, técnicos e auxiliares, recebam o nosso apoio
mais uma vez. A luta continua em defesa dos enfermeiros, técnicos e
auxiliares de enfermagem do Estado do Maranhão. Senhor Presidente,
nós temos aqui hoje também, na pauta da votação, um requerimento
de urgência do PL 161/2022, para a quebra da Cláusula de Barreira, a
nossa luta pela nomeação dos aprovados na Polícia Militar, na Polícia
Civil, na Aged, no Iprev, na Segep, no Detran, o Procon, de todos os
aprovados em concurso no Estado do Maranhão. Vamos aprovar o
requerimento de urgência do PL 161 e, depois, aprovar o projeto na
Assembleia, encaminhar para a sanção do governador. Aprovamos
hoje também na CCJ a PEC 006, de autoria do amigo Deputado Ciro
Neto, que traz um reconhecimento histórico do adicional noturno para
os policiais militares do Estado do Maranhão. O nosso apoio, o nosso
voto favorável e a nossa luta pela aprovação do adicional noturno para
os policiais militares do Estado do Maranhão. Aqui nesta Casa tem um
deputado que defende diuturnamente os policiais militares do Estado do
Maranhão. Estamos juntos pela aprovação da PEC do adicional noturno
para os policiais militares do Estado Maranhão. Senhor Presidente,
antes que corte o meu tempo, me conceda dois minutos, por gentileza,
só para concluir o pronunciamento, por favor.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Liberar o áudio para o deputado mais dois minutos.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, amanhã, dia 07 de setembro, comemoramos a nossa
Independência, mas não tem como ter independência, se não tiver
dignidade. Não tem como ter independência, se não tiver emprego. Não
tem como ter independência, se não tiver liberdade. Como diz a minha
amiga Flávia Bertier, dia 07 de setembro será gigante e um abraço à
minha amiga Flávia Bertier, candidata a deputada federal, um abraço
também ao meu amigo Raposão, que foi meu tenente, trabalhamos
juntos no 24º Batalhão de Infantaria de Selva e dia 07 de setembro,
amanhã, estaremos juntos, todos os conservadores, patriotas, 07 de
setembro será gigante, como bem relembra sempre a minha amiga
Flávia Bertier. Como militar, durante 15 anos, sargento do Exército
durante 15 anos, a nossa luta por independência. E, mais uma vez, não
existe independência sem liberdade, sem emprego, sem dignidade. A
nossa luta em defesa da população do Estado do Maranhão. Senhor
Presidente, finalizo fazendo uma homenagem a nossa querida Ilha do
Amor, a nossa querida São Luís completando 410 anos. E eu só tenho a
agradecer a Deus e a população da minha querida São Luís. Fui eleito
deputado estadual em 2010 com 17.000 votos limpos e conscientes na
querida Ilha do Amor. Em 2018 fui reeleito e obtive a mesma votação
de 17.000 votos limpos, votos conscientes, sem a máquina pública, sem
o poder aquisitivo da máquina pública, sem secretaria, sem distribuição
de cestas básicas, de peixe podre, de capacete, comprando a dignidade
das pessoas. O reconhecimento da população. Prova disso que em 2016
fui candidato a prefeito de São Luís ficando em 3º lugar na disputa com
104 mil votos limpos, conscientes, honestos, e eu só tenho a agradecer.
Recentemente recebemos uma pesquisa de intenção de votos para
deputado estadual em São Luís e o nosso nome, para honra e glória do
Senhor, gratidão a Deus e a população de São Luís, aparece em primeiro
lugar em São Luís. O nosso agradecimento à população de São Luís. E
só temos uma forma de retribuir, é pedindo a Deus que abençoe essa
terra maravilhosa no seu...
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO - Eu peço que libere o áudio por mais dois minutos, por
favor.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Continuar trabalhando pela população do Estado do Maranhão, em
especial, a nossa querida Ilha do Amor, nossa querida São Luís. Muito
obrigado, São Luís, muito obrigado a população. Os olhos de São Luís
são testemunhas de trabalho que realizamos ao longo dos últimos 25
anos à frente do Curso Wellington. Quantas vidas foram abençoadas,
transformadas com o trabalho do Curso Wellington em São Luís. E
por isso temos a nossa gratidão pelo reconhecimento do trabalho, pelo
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carinho que recebemos nas ruas e feiras de São Luís. Parabéns, São Luís;
parabéns, população querida de São Luís. O nosso reconhecimento, a
nossa gratidão. Que Deus continue abençoando essa terra maravilhosa,
que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o Maranhão, sobre a
sua população, em nome de Jesus.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO - Pareceres em discussão e votação,
em redação final, único turno. Parecer n.º 542/22, da Comissão de
Constituição e Justiça, em Redação Final ao Projeto de Lei n.º 484/21,
de autoria da Deputado Daniella (lê). A deputada está ausente. Fica
transferido para a próxima sessão. Parecer n.º 538, de autoria da
Deputada Daniella Tema. A deputada está ausente. Fica transferido
para a próxima sessão. Parecer 537, da Comissão de Constituição e
Justiça, ao Projeto de Lei n.º 330, de autoria do Deputado Jota Pinto
(lê). Aprovado. Vai à sanção. Parecer 539, da Comissão de Constituição
e Justiça, ao Projeto de Lei n.º 174, de autoria do Deputado Adelmo
Soares. (lê). Aprovado. Vai à sanção. Projeto de lei discussão e
votação, primeiro turno. Tramitação ordinária. Deputado Arnaldo Melo
se encontra presente. Projeto de lei 305/2019, autoria do deputado
Arnaldo Melo (lê). Relator deputado Wendell Lages, aprovado.
Segundo turno. Próximo deputado. Daniella está ausente. Item sete da
pauta. Deputado Ciro Neto, se encontra ao meu lado. Projeto de lei
088/2022, de autoria deputado Ciro Neto (lê). Parecer favorável de
todas as comissões. Relator deputado Welington do Curso. Muita honra,
meu amigo deputado Ciro. Aprovado. Vai ao segundo turno. Deputado
César Pires, presente. Projeto de lei 202/2022, deputado César (lê).
Aprovado. Vai a segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa. Em
discussão e votação, primeiro e segundo turno. Tramitação de urgência.
Deputado Ciro, Projeto de Resolução Legislativa nº 47 (lê). Aprovado.
À promulgação, Senhor Presidente, Wellington do Curso. Projeto de
Resolução Legislativa nº 01/2022, do deputado Neto Evangelista o
Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Ítalo .... Mendes, parecer
favorável, vai à promulgação. Projeto de Resolução nº 036 do deputado
Neto Evangelista: o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alberto
Pessoa Bastos, com Parecer favorável de todas as comissões, aprovado,
vai à promulgação. Resolução nº 037, de autoria dos deputados Othelino
Neto e César Pires: Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gabriel
Santana Furtado, com Parecer favorável da Comissão de Constituição
e Justiça. Aprovado, à promulgação. Projeto de Resolução Legislativa
em discussão e votação, primeiro turno, tramitação ordinária nº 049,
de autoria do deputado César Pires, Título de Cidadão Maranhense ao
deputado Carlos Wellington de Castro Bezerra, deputado que vos fala
neste momento. Quanta honra, Título de Cidadão Maranhense. Até que
enfim, né? Antes tarde do que nunca, mas mais maranhense do que Zé
de Wellington não tem. Aprovado. Vai à promulgação. Muito obrigado
ao amigo Deputado César Pires. Requerimento de autoria do Deputado
Fábio Braga nº 059 (lê). Vai ao segundo turno. Requerimento nº 021,
de autoria do Deputado César Pires (lê), com parecer favorável. Vai ao
segundo turno. Requerimento à deliberação do Plenário: Requerimento
nº 209, de autoria do Deputado César Pires (lê). Aprovado. Deputado
César Pires, agendar com a Mesa e o Cerimonial a data da realização
da cerimônia. Muito nos orgulha estar presidindo, neste momento, a
Assembleia Legislativa. Requerimento nº 223, de autoria do Deputado
Wellington do Curso, requerimento de nossa autoria (lê). Em votação.
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
para a Ordem do Dia da próxima sessão. Então, neste momento,
aprovamos o requerimento de urgência para votação, na próxima
sessão, do PL 161, para quebra de Cláusula de Barreira. Um marco
histórico, um grande dia para os concurseiros e aprovados em concurso
no Estado do Maranhão. Nomeação já! Tempo dos Partidos ou Blocos.
Bloco Parlamentar Independente. Deputado Adriano declina. Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Fábio Macedo declina.
Bloco Parlamentar Democrático PDT, PL, PSC. Deputado Vinícius
Louro, o líder, Deputado Wellington, vice-líder, por cinco minutos.
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Solicito a benevolência do Deputado Ciro Neto para que possa presidir
enquanto eu ocupo a tribuna da Assembleia. Deputado Ciro, muito
obrigado pela benevolência. Vou fazer um pequeno registro, um rápido
registro das nossas ações, durante esse período de feriado, durante essas
atividades, não de férias, não de lazer, mas de muitas reuniões, ouvindo
a população, para transformar em ações, na Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão. Amanhã, dia 7 de setembro, estaremos em São
Luís, percorrendo a Litorânea, percorrendo alguns bairros, em uma
grande carreata; à tarde, teremos reuniões em alguns bairros em São
Luís, fazendo reunião também, provavelmente, no eixo do Santa Cruz,
Vera Cruz, Vila Palmeira e Radional. Agenda também acompanhando
o nosso candidato ao governo do Estado nesta quarta-feira, dia 07, na
cidade de Açailândia e à tarde em Imperatriz. O nosso candidato ao
governo do Estado, Doutor Lahésio Bonfim, estará no próximo dia 08 na
cidade de Vitoria do Mearim, estaremos em Igarapé do Meio, na cidade
de Arari, e na sexta-feira, dia 10, estaremos em Barreirinhas, Araioses
e no sábado, dia 11, estaremos em Tutoia, Magalhães de Almeida. Uma
grande agenda no domingo em São Luís com uma grande carreata. Na
campanha do nosso candidato ao governo do Estado do Maranhão,
levando a esperança aos maranhenses, levando esperança à população
do nosso Estado. Era que tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Bloco Progressistas, declina. Partido Social Democrata,
declina. Escala reserva do Podemos, declina.
V – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CIRO NETO – Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar,
encerro a presente Sessão.
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 047/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.109 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Francisco José Honaiser, Empresário, referência no ramo agropecuário do Estado do Maranhão.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Francisco José Honaiser, natural do Município de Carazinho, Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 06 de setembro de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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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 001/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.115 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor I’talo Fioravanti Sabo
Mendes.
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor I’talo Fioravanti Sabo Mendes, natural da cidade de Diamantino,
Estado do Mato Grosso.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 06 de setembro 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 036/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
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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 037/2022, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.117 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gabriel Santana Furtado Soares.
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao
Senhor Gabriel Santana Furtado Soares, natural da Cidade de Recife,
Estado do Pernambuco.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 06 de setembro de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.116 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alberto Pessoas Bastos.
Art. 1º - Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Alberto Pessoas Bastos, natural da cidade de Santo Antônio de
Pádua, Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data da
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. 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 06 de setembro de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
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