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SECRETÁRIA

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

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 16 / 02 / 2022 – ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 16.02.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO 

1. REQUERIMENTO Nº 16/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE 
SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE AO MINISTÉRIO PÚBLICO 
ESTADUAL E AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, PARA 
QUE OS REFERIDOS ÓRGÃOS DE FISCALIZAÇÃO REALIZEM 
AUDITORIA /TOMADA DE CONTAS SOBRE O REPASSE DOS 
RECURSOS DO FUNDEB PELOS MUNÍCIPIOS MARANHENSES 
E PELO GOVERNO DO ESTADO, ESCLARECENDO OS VALO-
RES, OS CRITÉRIOS USADOS PARA O RATEIO DESSES RECUR-
SOS PARA O MAGISTÉRIO, A MODALIDADE DE REPASSE, OS 
DESCONTOS REALIZADOS NA FONTE, O CRONOGRAMA DE 
EXECUÇÃO DOS PAGAMENTOS, ALÉM DA LISTA DE SERVI-
DORES CONTEMPLADOS, POR MUNICÍPIO E DO GOVERNO 
ESTADUAL. INDEFERIDO.   O AUTOR RECORREU DA DECI-
SÃO.

2. REQUERIMENTO Nº 19/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE SEJA 
ENVIADA MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS, 
AO DELEGADO LEONARDO DINIZ, PARABENIZANDO-O PELO 
CARGO DE SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTA-
DO DO MARANHÃO. 

II - REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
3. REQUERIMENTO Nº 20/2022, DE AUTORIA DA DE-

PUTADA BETEL GOMES, ENCAMINHANDO EXPEDIENTE 
À EMPRESA VALE S. A., SOLICITANDO CÓPIA E DEVIDA PU-
BLICAÇÃO DA LEI ESTADUAL N° 11.651/2022, QUE INCLUIU 
O MODAL FERROVIÁRIO AO DIREITO DE GRATUIDADE DE 
PASSAGEM PARA OS MAIORES DE 60 ANOS DE IDADE NO 
TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIRO NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, EM VIAGENS INTERMUNICIPAIS, 
NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 9.948/2013, PARA CIÊNCIA 
E OBSERVÂNCIA DA NORMA LEGAL. 

4. REQUERIMENTO Nº 22/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO HÉLIO SOARES, SEJA ENCAMINHADO OFICIO 
AO PRESIDENTE DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE 
URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS – MOB., SENHOR DANIEL 
MELO SOARES PINHO DE CARVALHO, SOLICITANDO PROVI-
DÊNCIAS, NO SENTIDO DE PRESTAR INFORMAÇÕES A ESTA 
AUGUSTA CASA LEGISLATIVA, SOBRE A LICITAÇÃO, RECÉM 
REALIZADA POR AQUELA AUTARQUIA, NA MODALIDADE 
PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS, OPERA-
ÇÃO, MANUTENÇÃO E GUARDA DA FROTA DE ÔNIBUS PER-
TENCENTES À MOB. E QUE SERÃO DESTINADOS À EXECU-
ÇÃO DO PROGRAMA “EXPRESSO DO TRABALHADOR”. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 15/02/2021 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 047/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “CAMPANHA ESTA-
DUAL DE CONSCIENTIZAÇÃO SOBRE A DOENÇA DE ALZHEI-
MER E OUTRAS DEMÊNCIAS”, E REVOGA A LEI ESTADUAL Nº 
10.271, DE 30 DE JUNHO DE 2015.

PROJETO DE LEI Nº 048/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE TORNA OBRIGATÓRIA A EXIBIÇÃO 
DE INFORMAÇÕES SOBRE O TURISMO MARANHENSE NAS 
TELAS DE CINEMAS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 049/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ASSEGURA ÀS VÍTIMAS DE VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR O DIREITO À COMUNICAÇÃO 
PRÉVIA QUANDO DO RELAXAMENTO DE MEDIDA DE PRIVA-
ÇÃO DE LIBERDADE OU DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊN-
CIA APLICADA CONTRA QUEM DEU CAUSA À VIOLÊNCIA E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 050/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A LIBERDADE RELI-
GIOSA E/OU CREDO E A APLICAÇÃO DE SANÇÕES ADMINIS-
TRATIVAS A QUEM PRATICAR ATOS DE DISCRIMINAÇÃO POR 
MOTIVO DE RELIGIÃO OU CRENÇA, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 051/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A ÁREA DE SEGURAN-
ÇA ESCOLAR (ASE) COMO ESPAÇO DE PRIORIDADE ESPE-
CIAL DO PODER PÚBLICO. 

PROJETO DE LEI Nº 052/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NAS ESCOLAS PÚBLICAS 
DO ESTADO DO MARANHÃO A REALIZAÇÃO DE SEMINÁ-
RIOS, PALESTRAS, CURSOS E/OU ATIVIDADES CORRELATAS 
DE CONHECIMENTOS SOBRE DIREITO CONSTITUCIONAL E 
DO CONSUMIDOR.

PROJETO DE LEI Nº 053/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DE 
CARTAZES NOS CARTÓRIOS, MATERNIDADES, HOSPITAIS 
E INSTITUIÇÕES DE SAÚDE SIMILARES, INFORMANDO ÀS 
GESTANTES, AOS PAIS E AOS FAMILIARES SOBRE O DIREI-
TO A ORIENTAÇÃO SOBRE PRIMEIROS SOCORROS A RECÉM 
NASCIDOS.

PROJETO DE LEI Nº 054/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
NA DEFINIÇÃO DO PRAZO DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS, 
EXAMES E OUTROS PROCEDIMENTOS E MEDIDAS DE DIFE-
RENCIAÇÃO ENTRE OS PACIENTES COBERTOS POR PLANOS 
OU SEGUROS PRIVADOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE E OS PA-
CIENTES CUSTEADOS POR RECURSOS PRÓPRIOS.

PROJETO DE LEI Nº 055/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE A RACIONALIZAÇÃO 
E A DESBUROCRATIZAÇÃO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS 
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO ESTA-
DUAL DE TRÂNSITO DO MARANHÃO- DETRAN/MA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 056/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI NO ESTADO DO MARA-
NHÃO A OBRIGATORIEDADE DA REALIZAÇÃO DO TESTE 
DO OLHINHO NOS RECÉM-NASCIDOS EM MATERNIDADES E 
SERVIÇOS HOSPITALARES, PARA O DIAGNÓSTICO DE DOEN-
ÇAS OCULARES.

PROJETO DE LEI Nº 057/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O CADASTRO ESTA-
DUAL DE INFORMAÇÕES PARA PROTEÇÃO DA INFÂNCIA E 
DA JUVENTUDE.

PROJETO DE LEI Nº 058/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE ACERCA DA REALIZAÇÃO 
DE SEMINÁRIOS, PALESTRAS E DEBATES SOBRE DIREITO 
DOS ANIMAIS E PROTEÇÃO ANIMAL NA REDE PÚBLICA DE 
ENSINO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
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TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 059/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE PRAZO MÁXIMO PARA 
INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ESTABELECIMENTOS COMER-
CIAIS E INDUSTRIAIS PELAS VIGILÂNCIAS SANITÁRIAS, 
BEM COMO AUTORIZA SUA REALIZAÇÃO POR VIDEOCON-
FERÊNCIA.

PROJETO DE LEI Nº 060/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDA-
DE DO FORNECIMENTO AO CONSUMIDOR DE INFORMAÇÕES 
E DOCUMENTOS POR PARTE DE OPERADORAS DE PLANO OU 
SEGURO PRIVADO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE NO CASO DE 
NEGATIVA DE COBERTURA.

PROJETO DE LEI Nº 061/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO PARÁ FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA 
DE INCENTIVO A INICIAÇÃO DA PESQUISA CIENTÍFICA NAS 
ESCOLAS PÚBLICAS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 062/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, CONCEDENDO DE TÍTULO DE UTI-
LIDADE PÚBLICA AO INSTITUTO EDUCACIONAL BETEL.

PROJETO DE LEI Nº 063/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE INSTITUI A OBRIGATORIEDA-
DE DE APRESENTAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE 
DETERMINAÇÃO E CONTROLE DE  AFLATOXINAS EXISTEN-
TES NOS ALIMENTOS QUANDO DESTINADOS AO  CONSUMO 
HUMANO.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE CON-
CEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PADRE JA-
MES WILSON JANUÁRIO DE OLIVEIRA.

MOÇÃO N° 001/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO VEREADOR 
JOÃO FURTADO MENDES EM RESPEITO AO ATO PÚBLICO 
REALIZADO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA, BUSCANDO A 
VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DOS SERVIDORES PÚ-
BLICOS NESTE MUNICÍPIO.

MOÇÃO N° 002/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO VEREADOR SI-
VALDO DE JESUS MARTINS SOARES, EM RESPEITO AO ATO 
PÚBLICO REALIZADO MUNICÍPIO DE PALMEIRÂNDIA, BUS-
CANDO A VALORIZAÇÃO DOS PROFESSORES E DOS SERVI-
DORES PÚBLICOS NESTE MUNICÍPIO.

MOÇÃO N° 003/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DESEMBARGADOR DR. PAULO 
VELTEN, PELA SUA ELEIÇÃO COMO PRESIDENTE DO JUSTI-
ÇA DO MARANHÃO, PARA O BIÊNIO 2022/2024.

MOÇÃO Nº 004/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO AO SR. DANIEL BLUME PELA SUA POSSE NA DIRE-
TORIA DA OAB NACIONAL.

PROJETO DE LEI Nº 042/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE SUSPENDE OS PRAZOS RELATIVOS 
AOS CONCURSOS PÚBLICOS, EM RAZÃO DA DECRETAÇÃO 
DE ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA PELO GOVERNO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 043/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE INSTITUI, NO CALENDÁRIO DE 
EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, O “DIA ESTADUAL 
DO POETA DE CORDEL”, A SER COMEMORADO NO DIA 22 DE 
MARÇO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 044/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE PROÍBE OS PROFISSIONAIS 
DE SAÚDE E AS OPERADORAS DE PLANOS DE ASSISTÊNCIA 
OU SEGURO À SAÚDE DE EXIGIR O CONSENTIMENTO DE 
CÔNJUGE OU DE COMPANHEIRO PARA REALIZAR OU AUTO-
RIZAR OS PROCEDIMENTOS DE INSERÇÃO DOS MÉTODOS 
CONTRACEPTIVOS QUE ESPECIFICA, NO ÂMBITO DO ESTA-
DO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 045/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A LEI DE INCENTI-
VO, PROTEÇÃO E RESPEITO AOS CICLISTAS NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 046/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RAFAEL LEITOA, CONSIDERANDO DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DA VILA 
ANGÉLICA.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 023/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

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

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

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 031/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE 
A CRIAÇÃO DO SELO “ESTUDANTES DOADORES” PARA AS 
UNIVERSIDADES, CENTROS UNIVERSITÁRIOS E FACULDA-
DES QUE ESTIMULAREM O TROTE SOLIDÁRIO COM O OBJE-
TIVO DE INCENTIVAR A DOAÇÃO DE SANGUE NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS
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PROJETO DE LEI Nº 032/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI SOBRE O 
PROGRAMA DE CONSCIENTIZAÇÃO INCENTIVO À DOAÇÃO 
DE CABELOS PARA PESSOA EM TRATAMENTO DE CÂNCER.

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

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

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

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

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

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

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

PROJETO DE LEI Nº 040/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE DISPÕE SOBRE AS 
AÇÕES DE PREVENÇÃO E REPRESSÃO NAS SITUAÇÕES ES-
PECÍFICAS DE PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO ALHEIO, VISAN-
DO À PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS

PRIORIDADE – 3ª E ÚLTIMA SESSÃO SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 009/2022 (MENSAGEM GOVERNA-

MENTAL Nº 08/2022), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, 
INSTITUI O SISTEMA ESTADUAL DE PROTEÇÃO ÀS PESSOAS 
AMEAÇADAS NO ESTADO DO MARANHÃO E O CONSELHO 
DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DO ESTADO DO MARANHÃO, E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 41/2022 (MENSAGEM GOVERNA-
MENTAL Nº 10/2022) DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO 
(QUE ALTERA A LEI Nº 7.799, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2002, 
QUE DISPÕE SOBRE O SISTEMA TRIBUTÁRIO DO ESTADO DO 
MARANHÃO. 

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 001/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, QUE 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SE-
NHOR I’TALO FIORAVANTI SABO MENDES.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 002/2022, 

DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUAILIBE, QUE CON-
CEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO MANUEL BE-
CKMAN AO EMPRESÁRIO ANTONIO JOSÉ HILUY NICOLAU.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 003/2022, 
DE AUTORIA DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO 
LULA, QUE CONCEDE MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
MANUEL BECKMAN AO SENHOR FRANCISCO DE SOUSA FER-
REIRA.

PROJETO DE LEI Nº 001/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO OTHELINO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A APRESEN-
TAÇÃO DO PASSAPORTE DA VACINA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 003/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, INSTITUI O DIA ESTADUAL DO EN-
GENHEIRO AMBIENTAL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 004/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 
CORTE DO FORNECIMENTO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS DE 
ENERGIA ELÉTRICA E ÁGUA, ÀS CLÍNICAS E HOSPITAIS VE-
TERINÁRIOS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 005/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ARTIGO 210 DA LEI 6.107 
DE 1994 PARA ACRESCER O INCISO XXII NOS SEGUINTES 
TERMOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 006/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIO-
NAIS DE BOM JESUS DAS SELVAS, NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 007/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE E 
PRIORIDADE NA EMISSÃO DE SEGUNDA VIA DA CARTEIRA 
DE IDENTIDADE PARA IDOSOS E PESSOAS COM DEFICIÊN-
CIA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 008/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE NORMAS PARA 
A ADOÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES PELAS INSTITUIÇÕES 
DA REDE PRIVADA DE ENSINO INFANTIL, FUNDAMENTAL E 
MÉDIO, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 010/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DETERMINA A HIGIENIZAÇÃO DOS 
CARRINHOS, CESTAS E UTENSÍLIOS DE MERCADOS, DISPO-
NIBILIZADOS AO CONSUMIDOR, NA FORMA QUE MENCIO-
NA.

PROJETO DE LEI Nº 011/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES DE PREVENÇÃO E CONTROLE 
DO DIABETES EM CRIANÇAS E ADOLESCENTES MATRICU-
LADOS NAS ESCOLAS DAS REDES PÚBLICA E PRIVADA DE 
ENSINO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 012/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PROJETO ESCOLA AMI-
GA DOS ANIMAIS NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 013/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DO GUIA 
DE DIVULGAÇÃO DOS SERVIÇOS RELATIVOS À SAÚDE DO 
HOMEM E DA MULHER E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 014/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO 
DOS CENTROS DE DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM FIBRO-
MIALGIA NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 015/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO DOS 
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ESTABELECIMENTOS DE ENSINO DO ESTADO DE MARA-
NHÃO NOTIFICAREM O PAI, A MÃE OU OS RESPONSÁVEIS 
LEGAIS DOS ALUNOS, NOS TERMOS QUE INDICA.

PROJETO DE LEI Nº 016/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA DETINHA, QUE DISPÕE SOBRE O DIREITO À REMO-
ÇÃO DE SERVIDORAS PÚBLICOS ESTADUAIS VÍTIMAS DE 
VIOLÊNCIA SEXUAL, FAMILIAR OU DOMÉSTICA E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 017/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DOS ESTABELECIMENTOS QUE COMERCIALIZAM 
FOGOS DE ARTIFÍCIOS E/OU EXPLOSIVOS COM POTÊNCIA 
SIMILAR REALIZAREM A IDENTIFICAÇÃO DOS DADOS DOS 
SEUS CLIENTES PARA EFEITO DE MANTÊ-LOS EM CADAS-
TRO E DE ENCAMINHAMENTO ÀS POLÍCIAS CIVIL E MILI-
TAR, NA FORMA QUE ESPECIFICA.

PROJETO DE LEI Nº 018/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, DETERMINA QUE LEIS NO ATO DE SEREM 
SANCIONADAS OU PROMULGADAS DEVEM CONTER A IN-
FORMAÇÃO SOBRE O AUTOR, NA FORMA QUE MENCIONA.

PROJETO DE LEI Nº 019/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE O EXERCÍCIO 
PROFISSIONAL DA ATIVIDADE DE DOULA NAS MATERNIDA-
DES E ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES.

PROJETO DE LEI Nº 020/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI O PROGRAMA MU-
LHERES NA CONSTRUÇÃO, NO ESTADO DO MARANHÃO.

Diretoria Geral de Mesa, 15 de fevereiro de 2022.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Cito Neto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

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

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

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura da Ata 
da sessão anterior e do texto bíblico.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, 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 N° 061 / 2022.

Dispõe sobre a política de incentivo 
a iniciação da pesquisa científica nas es-
colas públicas da rede estadual de ensino 
do Estado do Maranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO 

Art. 1º Cria a Política Estadual de Incentivo à Iniciação da Pes-
quisa Científica nas Escolas Públicas da rede estadual de ensino.

Art. 2º A Política Estadual tem por finalidade possibilitar o acesso 
de estudantes da rede pública estadual à pesquisa científica sendo ferra-
menta fundamental para o desenvolvimento de habilidades e competên-
cias que garantam a aprendizagem de técnicas e métodos de pesquisa 
capazes de estimular o pensar científico e criativo.

Art. 3º A Política Estadual de Incentivo à Pesquisa Científica e 
Estudos na educação básica ocorrerá através da formação de grupos de 
iniciação à pesquisa científica e estudos nas escolas estaduais, sobretu-
do para estudantes do ensino médio.

Parágrafo único. O Programa contará com a equipe de docen-
tes da própria escola pública bem como através de convênios firmados 
entre a Secretaria Estadual de Educação e universidades públicas esta-
duais e projetos de pesquisas parceiros, preferencialmente no formato 
de voluntariado e protocolo de extensão curricular.

Art. 4º A Política Estadual de Incentivo à Iniciação da Pesquisa 
Científica e Estudos na educação básica seguirão as seguintes diretrizes:

I - Princípio educativo fundamental para que estudantes sejam 
protagonistas do processo de construção e reconstrução de conhecimen-
tos em favor do bem comum e desenvolvimento sustentável;

II - Promoção do processo de ensino-aprendizagem com ativi-
dades relacionadas ao campo científico as diversas áreas do conheci-
mento;

III - Aprimoramento do conceito da qualidade da educação básica 
em todas as etapas de aprendizagem;

IV - Ampliação do estudo, pesquisa, científica, inovação e desen-
volvimento de competências para a aprendizagem;

V - Disseminação das ações de pesquisa entre os estudantes, 
oportunizando debates e estimulando a produção de pensamentos atra-
vés dos conteúdos ciência, a valorização da cultura;

VI - Fortalecimento da divulgação da ciência, a valorização da 
cultura científica e a participação da população nos processos criativos 
de resolução dos problemas sociais e de melhoria da qualidade de vida 
e bem estar social.

Art. 5º O Poder Executivo Estadual poderá firmar parcerias ou 
convênios para fomentar a pesquisas dos estudantes da educação básica 
da rede pública, com entes governamentais, instituições não-governa-
mentais e pessoas jurídicas com sede ou filiais no Estado do Maranhão, 
no Brasil e no exterior.

Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data da publicação.

JUSTIFICATIVA

A implementação da política de incentivo a produção científica 
visa estimular a aprendizagem dos estudantes da rede pública estadual 
para, além do modelo tradicional, já aplicado em seu cotidiano. Com 
ela, o estudante será capacitado a despertar sua curiosidade, a construir 
um espírito crítico, a pensar de maneira lógica sobre fatos cotidianos e, 
assim, ser mais ativo e participativo na comunidade em que vive.

No Brasil, a produção científica se constitui uma atividade da 
educação de ensino superior, mas proporcionar essa experiência tam-
bém nas escolas públicas é extremamente positivo, sobretudo no ensino 
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médio que é a etapa escolar que antecede o ingresso a universidade.

Em 2003, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (CNPq) fundou o Programa Institucional de Bolsas de 
Iniciação Científica Júnior, direcionado aos estudantes da Educação 
Básica. Conforme a Resolução Normativa do CNPq nº 017/06, em seu 
anexo V, o programa busca “despertar a vocação científica e incentivar 
talentos potenciais entre estudantes do Ensino Fundamental, Médio e 
Profissional da rede pública, mediante sua participação em atividades 
de pesquisa científica ou tecnológica, orientado por pesquisador quali-
ficado em instituições de ensino superior ou institutos/centros de pes-
quisa (Brasil, 2006)”.

Assim, por entender que este projeto é de extrema relevância para 
o aprimoramento do ensino de qualidade nas escolas públicas estaduais, 
conto com o apoio dos nobres colegas para aprovação deste projeto.

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE FE-
VEREIRO DE 2022 - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 062/2022.

DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO SÓCIO EDU-
CACIONAL BETEL.

Art. 1º- Fica declarada como de utilidade pública, o Instituto Só-
cio Educacional Betel, inscrita no CNPJ nº 04.402.167/0001-30, com 
sede na cidade de São Luís - MA. 

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

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE FE-
VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

JUSTIFICATIVA
O Instituto Sócio Educacional Betel presta relevantes serviços à 

sociedade maranhense, tendo como foco principal, o ensino, desde o 
jardim de infância, até o ensino fundamental. 

As ações desenvolvidas pela supracitada instituição, ajudam a 
combater os altos indicies de analfabetismo em nosso Estado, como 
também, promovem melhoria na qualidade de vida das pessoas por as-
sistida por ela.  

É nesse contexto que se faz de suma importância as ações do 
Instituto Sócio Educacional Betel.

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 10 DE FE-
VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

PROJETO DE LEI N.º 063 /2022

Institui a obrigatoriedade de apre-
sentação de exames laboratoriais de 
determinação e controle de aflatoxinas 
existentes nos alimentos que menciona, 
quando destinados ao consumo humano, 
e da outras providencias .

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA

Art. 1º - Ficam obrigados a apresentar exame laboratorial de 
verificação e controle de Aflatoxinas, vis seus responsáveis legais, os 
estabelecimentos industrializadores, beneficiadores, ensacadores e em-
baladores de todas as espécies de milho e de amendoim, inclusive de 
seus derivados, quando destinados para o consumo humano. 

Art. 2º - Os limites maximos adminssiveis de Aflatoxinas nos 
alimentos mencionados no artigo anterior são os determinados pela 
resolução n.º 34/76, da Comissão Nacional de Normal e Padrões, do 

Ministérios da Saúde, e lefislação que lhe venha modificar ou substituir.
 Paragrafo unico – E valido, para efeitos desta lei, o exame 

laboratorial realizado dentro de tecnicas internacionalmente reconhe-
cidas e padronizadas, tais como cromatografia em camada deelgada e 
cromatografia liquida ou de alta resolução.

Art. 3.º -  a falta de apresentação de exame, ou a apresentação de 
exame adulterado ou falsificado, ou a apresentação de exame nvalidado 
por contraprova, ou, ainda, a apresentação de exame que evidencie a 
existencia de Aflatoxinas acima dos limites maximos admissiveis im-
plicará, sem prejuízo das demais cominações legais, a aplicação das 
seguintes penalidades:

I – Multa de 25% (vinte e cinco por cento) do valor dos alimentos 
expostos e estocados em desacordo com as disposições desta lei, não 
inferior a 20 (vinte) Salarios Mínimos vigentes, sem prejuízo de sua 
apreensão e perda, para fins de incineração ou de destinação para aterro 
sanitário.

II – Na reincidencia, multa de 50% (cinquenta por cento) do valor 
dos alimentos expostos e estocados em desacordo com as disposições 
desta lei, não inferior a 40 (quarenta) Salários Minimos, em cada veri-
ficação, sem prejuizo de sua apreensão e perda, para fins de incineração 
ou de destinação para aterro sanitário.

Paragrafo Primeiro – Os responsáveis pelos estabelecimentos 
infratores poderão, sob o controle, supervisão e fiscalização do orgão 
de vigilancia sanitária estadual, ou de pessoa juridica conveniada, pro-
mover a sua incineração ou destinação para aterro sanitário, hipoteses 
em que a multa aplicada será reduzida em até 25% (vinte e cinco por 
cento) do seu valor.

Pararafo 2.º - As multas de que trata este artigo serão monetaria-
mente corrigidas pelos mesmos indices e critérios utilizados na cobran-
ça dos impostos de competencia estadual.   

Art. 4º - A competencia para a fiscalização do cumprimento das 
disposições desta lei e do orgão de vigilancia sanitária da Secretária de 
Estado da Saúde do Maranhão.

Paragrafo Unico – Fica o Poder Executivo autorizado a firmar 
convenios com Prefeituras Municipais ou, ainda, com pessoas juridicas 
de direito privado, com vistas ao cumprimento das disposiçõs desta lei.

 Art. 5.º - As despesas decorrentes da aplicação desta lei correrão 
a conta das rubricas orçamentarias próprias.

 Art. 6.º - Esta Lei entrará em vigor 90 (noventa) dias após sua 
publicação.

 Art. 7.º - Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
O controle dos níveis de Aflatoxinas contidas nos alimentos 

destinados para o consumo humano constitui seria questão de saúde 
pública. As microtoxinas (produzidas por fungos) afetam o fígado, os 
pulmões, os rins e os intestinos das pessoas onde, laboratorialmente 
comprovado em animais, podem causar tumores malignos.

Em funções do elevado teor cancerígeno nelas contido, além de 
seu enorme conteúdo toxico, podem ser fatais em crianças, via degene-
rações hepáticas conhecidas como a Síndrome de Reye. .

As toxinas são produzidas por fungos do tipo “Aspergillus Fla-
vus” e Aspergillus Parasiticus”, os quais encontram condições ideais de 
desenvolvimento em temperaturas ambiente de 30ºC e umidade relativa 
do ar de 80% (oitenta por cento) a 90% (noventa por cento), condições 
estas que espelham o quadro climático de nosso Estado.

As Aflotoxinas “B1”, “B2”, “G1” e “G2” são as mais conhecidas 
e as mais toxicas. 

É crescente o esforço de diversos países da Europa e da América 
para evitar que elas não cheguem as pessoas, tendo em vista os prejuí-
zos de saúde a estas causados. Tão grande que, inclusive, a alimentação 
destinada aos animais vem sendo legalmente controlada no que se refe-
re as Aflatoxinas, por constituir esteio angular na cadeia alimentar das 
pessoas. :

Não bastasse, ao contrário de outras toxinas, que causam danos 
na razão direta da quantidade ingerida, as Aflatoxinas causam lesões 
irreversíveis independentemente da quantidade destes, interferindo, 
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inclusive, de forma altamente negativa, na estrutura celular do corpo 
humano.

Sob o aspecto epidemiológico, tem sido de preocupante frequên-
cia a constatação de contaminação por Aflatoxinas em pessoas atacadas 
por epidemias diversas, o que comprova que suas toxinas fazem tam-
bém diminuir a capacidade imunológica do ser humano.

Destaque-se que o seu controle e prevenção e da mais alta re-
levância, por não serem elas nem destrutíveis, nem inativáveis e nem 
neutralizáveis pelo processamento dos métodos usuais de preparação 
de alimentos para consumo humano. Resistem a qualquer proces-
so de cocção, de assar, de fritar, de ferver, de congelar, de resfriar, 
etc...  

Os limites máximos de admissibilidade de Aflatoxinas no amen-
doim e no milho, inclusive em seus derivados, estão regulamentados 
pela Resolução n.º 34/76, da Comissão Nacional de Normas e Padrões 
do Ministério da Saúde, republicada no Diário Oficial da União em 19 
de janeiro de 1977.

A elaboração dos respectivos exames laboratoriais apresenta bai-
xo custo monetário e, a exemplo do que acontece em outras unidades da 
Federação, existem no Estado do Maranhão, laboratórios aptos a detec-
tar tais toxinas em alimentos destinados ao consumo humano.

A preocupação com o tema leva a necessidade de se reforçar as 
regras para a prevenção e controle deste grave problema de saúde pú-
blica.

Finalmente, o Projeto de Lei tem amparo no Artigo 24, XII da 
Constituição Federal.

Assim, solicito aos nobres pares o apoio para sua aprovação. 
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

quimão” em 02 de janeiro de 2022. - ARNALDO MELO - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 018 /2022

Senhor Presidente,

Requeiro a Vossa Excelência, com base no Requerimento Inter-
no desta Casa, a convocação de Sessão Solene, a ser agendada para o 
dia 08 de março de 2022, em homenagem ao dia Internacional da 
Mulher.

Vale ressaltar que a programação abordará sugestões técnicas, 
como as questões de Saúde Psicológica das mulheres que sofrem com 
o isolamento social, tarefas domésticas e sociais, com destaque para a 
saúde das mulheres vítimas de violência doméstica, assim como, de-
semprego.

Será de bom alvitre também destacar a abordagem sobre a parti-
cipação feminina nas eleições de 2022. Outro fator de relevância, será 
homenagear as mulheres que foram protagonistas durante a Pandemia.

Entendemos que não existe mais espaço para aqueles que, ainda, 
insistem em questionar a fundamental importância das mulheres em to-
dos os segmentos. E isso é fruto de todo um processo de conquista que 
começou lá atrás.

Assim sendo, acreditamos ser de suma importância que a Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão, dê voz para que, além das ho-
menagens às mulheres, possam refletir sobre suas conquistas, avanços e 
retrocessos nas mais diversas nuances da existência, e ir além: construir 
mecanismos para que a conquista desses direitos prevaleçam.

Plenário Deputado Nagib Haickel em 15 de fevereiro de 2022. - 
HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL

REQUERIMENTO N° 019 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o Regimento Interno deste poder, requeiro 
a Vossa Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja enviada men-

sagem de Congratulações e Aplausos, ao Delegado Leonardo Diniz, 
parabenizando pelo cargo de Secretário de Segurança Pública do Estado 
do Maranhão.

Cumpre mencionar que o Delegado Leonardo Diniz, encontra-
va-se como adjunto da Secretária de Segurança Pública do Estado do 
Maranhão, desde o 2015.

Ante exposto, justificamos e fazemos esta homenagem mais que 
merecida a Delegado Leonardo Diniz, que tenha sabedoria em con-
duzir o nosso Estado e por ser um garantidor da segurança pública e 
responsável pela segurança e a ordem social dos maranhenses.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 10 de fevereiro 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 020 /2022

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta casa, requeiro 

que seja remetido expediente à empresa Vale S.A., encaminhado cópia 
e a devida  publicação da Lei Estadual nº 11.651/2022, que incluiu o 
modal ferroviário ao direito de gratuidade de passagem para os maiores 
de 60 anos de idade no transporte coletivo de passageiros no âmbito 
do Estado do Maranhão, em viagens intermunicipais, nos termos da 
Lei Estadual nº 9.948/2013, para ciência e observância da norma legal.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, em 09 de fevereiro de 2022. - Betel Gomes 
- Deputada Estadual

REQUERIMENTO Nº 021 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 158, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro à Mesa que, na qualida-
de de deputado filiado ao PROS, solicite a minha saída do Bloco Unidos 
pelo Maranhão.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 10 de feve-
reiro de 2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

REQUERIMENTO Nº 022 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Artigo 158, Inciso VII do Regimento 
Interno deste Poder, Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvido 
a Mesa seja encaminhado oficio ao PRESIDENTE DA AGÊNCIA ES-
TADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SERVIÇOS PÚBLICOS 
- MOB, SENHOR DANIEL MELO SOARES PINHO DE CARVA-
LHO, solicitando providências, no sentido de prestar informações a esta 
Augusta Casa Legislativa, sobre a Licitação, recém realizada por esta 
autarquia, na Modalidade Pregão Presencial para Contratação de 
Empresa Especializada para exploração dos serviços, operação, ma-
nutenção e guarda da frota de ônibus pertencentes à MOB e que se-
rão destinados à execução do Programa “Expresso do Trabalhador”. 

A nossa propositura justifica-se pelo fato de termos recebido al-
gumas reclamações no que diz respeito à Empresa vencedora do cer-
tame para executar um Programa Social sem cobrança de tarifa e que 
beneficia, na ponta, o trabalhador.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de 
fevereiro de 2022. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL
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REQUERIMENTO Nº 023 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, re-
queiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja abonada minha 
faltas nas Sessões Legislativas dos dias 09 e 10 de fevereiro corrente 
ano, para estar presente na Ação Social promovida pela FIEMA no Mu-
nicípio de Mirador, que foi fortemente atingido pelas enchentes provo-
cadas pelas chuvas. Conforme anexo. No convite percebe-se que a Ação 
ocorrerá dia 09 de fevereiro durante todo o dia, porém é necessário mais 
um dia chegar à Capital, tendo em vista que o Mun. de Mirador fica a 
mais de 500 km desta, por isso também solicito o abono da falta no dia 
10 de fevereiro.  

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman” em São Luís 08 de fevereiro de 2022. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 024 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o artigo 220, do Regimento Interno, 
requeiro a V. Exa. que depois de ouvido o Plenário, seja discutido  e 
votado, em Regime de Urgência, em uma Sessão Extraordinária, a rea-
lizar-se logo após a presente Sessão,  o Projeto de Lei Complementar 
Nº 015/2021, de autoria do Poder Judiciário.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
São Luís-Ma, em 14 de fevereiro de 2022. – Ricardo Rios - Deputado 
Estadual 

INDICAÇÃO Nº 567/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 568/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Duque Bacelar, Senhor Fran-
cisco Flávio Lima Furtado, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 569/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 570/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Feira Nova do Maranhão, 
Senhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 571/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 572/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-



  10       QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 10
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Formosa da Serra Negra, 
Senhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 573/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 574/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 575/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 576/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 577/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 578/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Edison Lobão, 
Senhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 579/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Eugênio Barros, 
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Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 580/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Luiz Rocha, 
Senhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 581/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 582/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 583/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Graça Aranha, Senhor Ubiraja-
ra Rayol Soares, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 584/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 585/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 586/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas 
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enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 587/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientização 
populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser propí-
cio à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e da 
Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 588/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 589/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 590/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 591/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 592/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itapecuru Mirim, Senhor Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 593/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Itinga do Maranhão, Senhor 
Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a adoção de medidas enér-
gicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
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água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 594/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jatobá, Senhor Carlos Roberto 
Ramos da Silva, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 595/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Jenipapo dos Vieiras, Senhor 
Arnobio de Almeida Martins, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 596/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de João Lisboa, Senhor Vilson Soa-
res Ferreira Lima, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 597/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 598/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Junco do Maranhão, Senhor 
Antônio Rodrigues do Nascimento Filho, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 599/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 600/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Lago do Junco, Senhora 
Maria Edina Alves Fontes, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
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possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 601/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 602/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscientiza-
ção populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser pro-
pício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika e 
da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 603/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 604/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 605/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 606/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício a Excelentíssima Prefeita de Lima Campos, Senhora 
Dirce Prazeres Rodrigues, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 607/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
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e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 608/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 609/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 610/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 611/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 612/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Maranhãozinho, Senhora Ma-
ria Deusa Lima Almeida, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 613/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 614/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Matinha, Senhora Linielda 
Nunes Cunha, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
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e da Chikungunya.

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

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

INDICAÇÃO Nº 615/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio Silva 
Sousa, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGBT-
QI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 616/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 617/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Senho-
ra Thalita E. Silva Carvalho Dias, a adoção de política pública de pro-
teção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive 
em relação à segurança e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 618/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William 
Guimarães da Silva, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 619/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 620/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 621/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
ve em relação à segurança e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 622/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, a adoção de política pública de pro-
teção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive 
em relação à segurança e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 623/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 624/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 625/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 626/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder 
Lopes Aragão, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 627/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 628/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, a adoção de política pública de proteção à comunida-
de LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segu-
rança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 

pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 629/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGB-
TQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 630/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito 
social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação 
sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo 
constatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas 
com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas 
pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso 
pleito.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 631/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
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ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 632/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora Maria Sônia Oli-
veira Campos, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 633/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 634/2022

Senhor Presidente,

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

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 635/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 636/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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



  20       QUARTA-FEIRA, 16 DE FEVEREIRO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 20
INDICAÇÃO Nº 637/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Josenil-
da Cunha Rodrigues, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 638/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 639/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 640/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 641/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 642/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luanna 
Martins Bringel Rezende Alves, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
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pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 643/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
ve em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 644/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
Lima, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGBT-
QI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 645/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 

em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de janeiro de 

2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 646 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que depois de 
ouvida a Mesa Diretora, se encaminhe ofício ao Excelentíssimo Secre-
tário de Educação do Estado do Maranhão, Senhor Felipe Costa 
Camarão, solicitando mesas e cadeiras para a Escola Estadual CE João 
Lisboa no município de Coroatá – MA.

A Escola João Lisboa localizada no Centro de Coroatá atende 
cerca de 500 alunos do bairro e adjacentes, tendo em vista que as aulas 
já iram retornar e as cadeiras e mesas que a escola possui, estão degra-
dadas e sem condições de uso, é muito importante que sejam tomadas 
as medidas necessárias para garantir o bom funcionamento da escola e 
uma melhor qualidade de aprendizado à seus alunos.

Este é um pedido recorrente na comunidade e se faz necessário 
para que o ano letivo venha a transcorrer sem prejuízo, tanto para o 
corpo docente, quanto para os discentes, que sofrem com a péssima 
condição dos moveis escolares que lá estão.

Certo de sua atenção e compromisso com a Educação, ressalta-
mos a urgência em atender o nosso pedido.

PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 09 de fevereiro de 2022. - Fábio Braga 
- Deputado Estadual - SD

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

INDICAÇÃO Nº 647 / 2022  

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Ao Excelentíssimo 
Governador, Flávio Dino, solicitando que o Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, junto ao secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento Urbano, Márcio Jerry, que sejam adota-
das as devidas providências, para a instalação da cobertura dos blocos, 
da Feira Municipal de Pinheiro, objetivando promover melhorias. 

Tal solicitação se fundamenta na necessidade de melhorias de 
condições e garantia aos direitos básicos de atenção à proteção aos fei-
rantes e consumidores, essa indicação é de importante relevância, pois 
a feira municipal é um local onde transita centenas de pessoas diaria-
mente. A cobertura irá oferecer maior segurança e conforto aos feirantes 
e consumidores.

É importante ressaltar que a feira municipal é um local de comer-
cialização de produtos oriundos da agricultura familiar, onde os produ-
tos alimentícios precisam de um ambiente adequado para manutenção 
de qualidade, tendo em vista que se trata de alimentos perecíveis, em 
sua grande maioria. Além disso, a cobertura irá solucionar os transtor-
nos causados pelas chuvas nos períodos de inverno.

Vale ressaltar que propomos a presente indicação, tendo a certe-
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za de estarmos contribuindo com a melhoria da qualidade de vida da 
população.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 09 de Fevereiro de 2022. - DR. 
LEONARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 648 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 649 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 650 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 651 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 652 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 653 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de CEDRAL, o 

Senhor(a) FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 654 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 655 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 656 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 657 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 658 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

mento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 659 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 660 / 2021

Senhor Presidente,

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

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 

Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 
Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 661 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 662 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 663 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 664 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-

nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de BURITIRANA, o 
Senhor(a) TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 665 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 666 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 667 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 668 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 669 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

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

mento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 670 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 671 / 2022

Senhor Presidente,

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

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 
Prevenção da Gravidez na Adolescência e segundo o Conecta SUS no 

Maranhão temos 21% das mães na faixa etária de 10 a 19 anos. 
Portanto, o que se objetiva com a Lei de nossa autoria, é que 

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 672 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 673 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

         Na qualidade de representante do município no Parlamento 
Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propo-
situra.

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

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

INDICAÇÃO Nº 674 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 675 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-

minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de GODOFREDO 
VIANA, o Senhor(a) SHIRLEY VIANA MOTA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) 
que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos 
e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, 
acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos 
laboratórios de análises clínicas públicos e privados que confirma-
rem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos 
de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 676 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 677 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 678 / 2021

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 679 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 680 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

mento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Suas Excelências, atenção especial à nossa propositura.

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

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

INDICAÇÃO Nº 681 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 682 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 683 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 684 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 685 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 686 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de GOVERNADOR 

NUNES FREIRE, o Senhor(a) JOSIMAR ALVES DE OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 
(  que segue em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos esta-
belecimentos públicos e privados de saúde, situados no âmbito do 
Estado do Maranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos 
de 14 (quatorze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gesta-
ção confirmada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e 
privados que confirmarem exames de gravidez de pessoa com me-
nos de 14 (quatorze) anos de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 687 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 688 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 689 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 690 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 691 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 692 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 693 / 2022

Senhor Presidente,

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

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 694 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 695 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 696 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 697 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de JOÃO LISBOA, 
o Senhor(a) VILSON SOARES FERREIRA LIMA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue 
em Anexo) que “Dispõe sobre a comunicação pelos estabelecimentos 
públicos e privados de saúde, situados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão, acerca do atendimento de pessoa com menos de 14 (qua-
torze) anos de idade, com indícios de gravidez ou gestação confir-
mada; e pelos laboratórios de análises clínicas públicos e privados 
que confirmarem exames de gravidez de pessoa com menos de 14 
(quatorze) anos de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 698 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 699 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 700 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 01 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 701 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 702 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 703 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 704 / 2022

Senhor Presidente,

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

Estamos iniciando a Semana Nacional de Conscientização de 

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 705 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Prefeito(a) de ICATU, o Senhor(a) 
WALACE AZEVEDO MENDES, para que tome ciência e a faça cum-
prir a Lei n° 11.645 de 11/01/2022 (  que segue em Anexo) que “Dispõe 
sobre a comunicação pelos estabelecimentos públicos e privados de 
saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, acerca do aten-
dimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de idade, com 
indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos laboratórios 
de análises clínicas públicos e privados que confirmarem exames 
de gravidez de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de idade”.

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 706 / 2022

Senhor Presidente,

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

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

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

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

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

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

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

INDICAÇÃO Nº 707 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário de Saúde do Estado, Carlos Lula, solicitando a aquisição e 
instalação  de uma UTI Neonatal para o Hospital Adélia Matos Fonseca, 
localizado na cidade de Itapecuru-Mirim.

O Hospital Regional Adélia Matos Fonseca hoje é referência em 
atendimentos voltados as mulheres e recebem grandes demandas gine-
cológicas e obstetras, com uma expressiva quantidade de partos, sendo 
de extrema relevância a instalação de uma UTI Neonatal.

O atendimento a esse pleito visa a preservação da vida e segu-
rança dos recém-nascidos, desta forma é importante mencionar a rele-
vância da UTI Neonatal pois buscam promover uma boa qualidade de 
vida para a criança.

Por se tratar de uma ação que irá melhorar a qualidade no aten-
dimento da saúde do Estado, solicito aos nobres pares a aprovação da 
presente indicação. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
- wendell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 708 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamen-
to, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Governador do Estado, Flávio Dino; e ao Secretário 
de Estado da Saúde, Carlos Lula, solicitando a Implantação de um 
Centro de Hemodiálise no Hospital Regional Adélia Matos Fonseca, 
localizado no município de Itapecuru-Mirim. 

Atualmente, a Região possui 12 municípios que não dispõem des-
te atendimento, uma vez que os pacientes renais crônicos desta cidade, 
bem como de cidades vizinhas, acabam tendo que se deslocar para São 

Luís para a realização do procedimento, a 118 km da localidade, o que 
aumenta ainda mais o sofrimento desses pacientes. Venho novamente 
solicitar e reforçar este pedido tão sonhado e de grande necessidade 
para a cidade de Itapecuru-Mirim.

Visto que o referido Hospital apresenta condições estruturais bá-
sicas e localização estratégica, capaz de atender à demanda da região, 
solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
- WENDELL LAGES - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 709 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência, que depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Senhor Se-
cretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, solicitando a cons-
trução do IEMA (Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão), no Município de Itapecuru Mirim.

A adoção da presente indicação busca a formação e capacitação 
dos jovens do município, oferecendo condições e oportunidades para o 
desenvolvimento de seus potenciais e levando qualificação técnica para 
a Região.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANOEL BECKMAN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
- wendell lages - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 710 /2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Secretário de Estado da Educação, Felipe Costa Cama-
rão, solicitando a implantação de uma unidade vocacional do IEMA 
(Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia) no município de Itape-
curu-Mirim.

A implantação tem como objetivo oferecer cursos profissionali-
zantes que atendam à população do município e da Região, entre eles 
os cursos de: agente comunitário de saúde, agente de combate a en-
demias, agente de combate socioambiental, logística reversa, agente 
de regularização ambiental rural, agente de resíduos sólidos hospi-
talares, assistente de farmácia, auxiliar de fiscalização ambiental, 
auxiliar de laboratório de saúde, auxiliar de saúde bucal, auxiliar 
de nutrição e dietética, balconista de farmácia, barbeiro, cuidador 
de idoso, cuidador de pessoa com deficiência, cuidador infantil,  es-
tética, manicure e pedicure, maqueiro, monitor, reciclador, dentre 
outros que possam contribuir no desenvolvimento e capacitação da po-
pulação, atendendo desta forma as demandas profissionais locais, pro-
movendo a inserção da população no mercado de trabalho.

Nestes termos, solicitamos a complacência de Vossa Excelência 
para o atendimento deste pleito.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁ-
CIO MANUEL BECKMAN, EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022. 
- wendell lages - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 711/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, FLÁVIO DINO e À  SECRETÁRIA DE PLANEJAMEN-
TO E ORÇAMENTO,  CYNTHIA DE CARVALHO, requerendo 
que efetuem a NOMEAÇÃO DE TODOS OS 1.400 APROVADOS 
NO CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR QUE AIN-
DA AGUARDAM NOMEAÇÃO, diante do déficit de 4.216 soldados 
na PMMA, conforme documento oficial em anexo e ainda, devido ao 
baixo efetivo de policiais, considerado o menor do Brasil.

De acordo com documento oficial encaminhado pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas, há 4.216 cargos de soldado vagos na Polícia Mi-
litar do Maranhão. Consequência direta disso é a criminalidade que tem 
dominado o estado e o menor efetivo de policiais militares do Brasil. 
Por assim ser, solicita-se que sejam adotadas as devidas providências 
para garantir a nomeação dos 1.400 candidatos aprovados no último 
concurso da PMMA, bem como a realização de um novo certame ainda 
em 2022, diante do elevado déficit identificado na corporação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 712/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO E 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, FELIPE CA-
MARÃO, SOLICITANDO ADOÇÃO DE MEDIDAS PARA CON-
CESSÃO DO REAJUSTE DE 33,24% NO PISO SALARIAL DOS 
PROFESSORES, CONFORME DISPÕEM A LEI 11.738 DE 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

O reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores compõe o 
magistério, bem como aqueles exercem atividade de ensino, suporte pe-
dagógico e docência dentro da rede pública de ensino. O reajuste deverá 
ser aplicado ao vencimento e concedido de forma retroativa a partir de 
janeiro de 2022 como determina o Estatuto do Magistério. 

O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-
ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças.  Por isso, nada mais justo, valorizar os salários 
dessa importante categoria. 

Ante o exposto, solicita-se a aprovação da presente proposição e 
concessão do reajuste salarial aos professores da rede pública estadual 
de ensino nos termos da Lei Nacional do Piso. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 713/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, FLÁVIO DINO e à SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO 
E ORÇAMENTO,  CYNTHIA DE CARVALHO, REQUEREN-
DO A NOMEAÇÃO  DOS 36 APROVADOS RESTANTES NO 
ÚLTIMO CONCURSO DA AGÊNCIA ESTADUAL DE DEFESA 
AGROPECUÁRIA DO MARANHÃO – AGED/MA.

A presente demanda é uma solicitação dos últimos 36 aprovados 
no concurso público realizados para provimento de cargos na AGED/
MA que ainda aguardam nomeação. Em recente anúncio, o governador 
do estado anunciou a nomeação de 36 novos servidores, incluindo 10 
auxiliares, 20 técnicos e 06 fiscais. Ocorre que a instituição enfrenta 
um grande déficit de servidores e há vacância em diversos cargos efe-
tivos que atuam na fiscalização agropecuária. Desse modo, com vistas 
a garantir a continuidade dos serviços públicos e garantir a prestação 
de serviços pela Agência, solicita-se a nomeação imediata dos últimos 
36aprovados no concurso da AGED/MA.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 714/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araguanã, Flávio Amorim 
Muniz, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 715/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Alto Alegre do Mara-
nhão - NILSILENE SANTANA RIBEIRO ALMEIDA, solicitando 
adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio 
das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  
Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 716/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arame, Pedro Fernandes 
Ribeiro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 717/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Arari, Rui Fernandes Fi-
lho, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito muni-
cipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 

profissionais da Educação.
Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 718/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Apicum-Açu, JOSÉ DE 
RIBAMAR RIBEIRO, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 719/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Araioses, Luciana Marão 
Felix, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
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postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 720/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas - Kedson Araújo 
Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano 
de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valori-
zação dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de 
profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 721/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Axixá, MARIA SONIA 
OLIVEIRA CAMPOS, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 

Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 722/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Parnaíba - Ita-
mar Nunes Vieira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 723/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Afonso Cunha - Arqui-
medes Barcelar, solicitando adoção de medidas para viabilizar, o 
rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 724/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Helder Lopes 
Aragão, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 725/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amapá do Maranhão 
- Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 726/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio, solici-
tando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal o rateio 
das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  
Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 727/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Alto Alegre do Pindaré - 
FRANCISCO DANTAS RIBEIRO FILHO, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras 
dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de 
Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Edu-
cação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 728/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara - Padre William, so-
licitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o 
rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 
do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 729/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Amarante do Maranhão 
- Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos 
referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 730/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anapurus, VANDERLY 
DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das so-
bras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo 
de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profis-

sionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da 
Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 731/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Anajatuba, Helder Lopes 
Aragão, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 732/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao  Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Água Doce do Maranhão, 
Thalita e Silva Carvalho Dias, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos 
referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
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estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 733/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bernardo do Mearim, 
ARLINDO DE MOURA XAVIER JUNIOR, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos 
recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 734/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buritirana, TONISLEY 
DOS SANTOS SOUSA, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 

para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 735/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabeira, CARLA FER-
NANDA DO REGO GONCALO, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 736/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN BRAN-
DAO DE FARIAS,  solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 737/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Benedito Leite, RAMON 
CARVALHO DE BARROS, solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 738/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Balsas, ERIK AUGUSTO 
COSTA E SILVA ERIK AUGUSTO COSTA E SILVA, solicitando 
adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio 
das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  
Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 739/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Barra do Corda, Rigo Al-
berto Teles de Sousa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 740/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom jardim, CHRIS-
TIANNE DE ARAÚJO VARÃO, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 741/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
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seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo de Areia, 
FRANCISCO ALVES DA SILVA, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 742/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Jesus das 
Selvas, LUIS FERNANDO LOPES COELHO, solicitando adoção 
de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras 
dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Ma-
nutenção da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da 
Educação (Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 743/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Brejo, JOSÉ FARIAS DE 
CASTRO, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 

ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 744/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacuri, WASHINGTON 
LUIS DE OLIVEIRA, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 745/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriticupu, JOAO 
CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
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nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 746/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bom Lugar, Marlene Silva 
Miranda, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 747/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti, JOSÉ ARNALDO 
ARAUJO CARDOSO,  solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 748/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Buriti Bravo, Luciana 
Borges Leocadio, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 749/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Boa Vista do Gurupi, 
DILCILENE GUIMARAES DE MELO OLIVEIRA, solicitando 
adoção de medidas para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio 
das sobras dos recursos referente ao exercício do ano de 2021 do  
Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento de profissio-
nais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-

vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 750/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Duque Bacelar, Francisco 
Flávio Lima Furtado solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 751/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coelho Neto, Bruno José 
Almeida e Silva solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 752/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cedral – Fernando Ga-
briel Amorim Cuba solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 753/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Davinópolis, Raimundo 
Nonato De Almeida Santos solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 754/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Dom Pedro, Ailton Mota 
Dos Santos solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbi-
to municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e 
de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 755/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Central do Maranhão 
- Cleudilene Privado Martins solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 756/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Codó, Bruno Jose Fran-
cisco Lima Neres solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-

mento de profissionais da Educação.
Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 757/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Colinas, Valmira Miranda 
Da Silva Barroso solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-

vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 758/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cidelândia –  Fernando 
Augusto Coelho Teixeira  solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
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postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 759/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Chapadinha – Maria Du-
cilene Pontes Cordeiro solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente 
ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 760/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cândido Mendes, JOSE 
BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 

Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 761/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cachoeira Grande, 
RAIMUNDO CESAR CASTRO DE SOUSA, solicitando adoção de 
medidas para viabilizar, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 762/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Caxias, FABIO JOSE 
GENTIL PEREIRA ROSA solicitando adoção de medidas para via-
bilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referen-
te ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educa-
ção Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) 
para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 763/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carutapera, AIRTON 
MARQUES SILVA solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exer-
cício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para paga-
mento de profissionais da Educação. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 764/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Carolina, ERIVELTON 
TEIXEIRA NEVES solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 765/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cantanhede, JOSÉ MAR-
TINHO DOS SANTOS BARROS solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.. 

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 766/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Capinzal do Norte, 
ANDRE PEREIRA DA SILVA solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 767/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajapió, MARCONE PI-
NHEIRO MARQUES solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao 
exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Bá-
sica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para 
pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 768/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cajari, MARIA FELIX 
RODRIGUES DOS SANTOS solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recursos re-
ferente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 769/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Campestre do Maranhão, 
FERNANDO OLIVEIRA DA SILVA solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, o rateio das sobras dos recur-
sos referente ao exercício do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 

(Fundeb) para pagamento de profissionais da Educação.
Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 770/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Cururupu, Aldo Luis Bor-
ges Lopes solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício do 
ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de Va-
lorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 771/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis Mendes 
Ferreira Filho solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
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postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 772/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao(a) Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Coroatá, Luis Mendes 
Ferreira Filho solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, o rateio das sobras dos recursos referente ao exercício 
do ano de 2021 do  Fundo de Manutenção da Educação Básica e de 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb) para pagamento 
de profissionais da Educação.

Cumpre mencionar que o FUNDEB - Fundo de Manutenção e 
Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio-
nais da Educação é um fundo especial de natureza contábil e de âmbito 
estadual (um total de 27), composto por recursos provenientes de im-
postos e das transferências dos Estados, Distrito Federal e Municípios 
vinculados à educação, conforme disposto nos artigos 212 e 212-A da 
Constituição Federal.

Ressalta ainda que a ampliação dos gastos com pessoal, de 60% 
para 70% com os profissionais do magistério, está prevista no novo 
Fundeb, regulamentado pela Lei n°. 14.113, de 25 de dezembro de 
2020, com efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 773 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Governador do Estado, Senhor FLÁVIO DINO, e ao Secretário Esta-
dual de Segurança, Senhor JEFFERSON PORTELA, solicitando-lhes 
que adotem providências, NO SENTIDO DE AUMENTAR O EFE-
TIVO DOS POLICIAIS CIVIS NO ESTADO DO MARANHÃO 
COM A NOMEAÇÃO DE TODOS OS APROVADOS NO ÚLTI-
MO CONCURSO QUE AINDA AGUARDAM SEREM CHAMA-
DOS. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a presente 
proposição no sentido de convocar e nomear todos os aprovados no úl-
timo concurso da Polícia Civil que visou preencher vagas de Delegado, 
Investigador e Escrivão de polícia. A convocação de novos policiais é 
urgente, uma vez que as delegacias do Maranhão estão operando no 
limite, principalmente aquelas que estão situadas no interior do Estado. 
Tal fato tem prejudicado o trabalho de polícia judiciária na elucidação 
de crimes, bem como, aumentando os índices de violência e, conse-

quentemente, prejudicando a população no que diz respeito à segurança 
pública.

Sendo assim, destaca-se a necessidade de garantir melhores con-
dições de trabalho tanto para os delegados, quanto para os investigado-
res e escrivães, além de aumentar o efetivo e assim, garantir a segurança 
pública, direito social previsto no artigo 6º da Constituição Federal de 
1988 e dever do Estado, assim como preceitua a própria Carta Magna.

Nesse sentido, peço a aprovação da presente solicitação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de fe-
vereiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 774 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Saúde, Carlos Eduardo Lula, solicitando a destinação de 01 ambulân-
cia, para o Município de Paraibano - MA.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
atendimento a saúde, contribuindo assim, para a efetividade do direito 
social de todos ao acesso a saúde. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Saúde, Carlos Eduardo Lula, pelo comprometimento com toda a popu-
lação de Paraibano - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE FE-
VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 775/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Saúde, Carlos Eduardo Lula, solicitando a destinação de 01 ambu-
lância, para o Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
atendimento à saúde, contribuindo assim, para a efetividade do direito 
social de todos ao acesso a saúde. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Saúde, Carlos Eduardo Lula, pelo comprometimento com toda a popu-
lação de São Raimundo das Mangabeiras - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE FE-
VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 776/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de In-
fraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando a construção de ponte, 
ligando a sede do Município de Cachoeira Grande – MA, ao Povoa-
do Boa Hora do São Carlos.

 A presente indicação, visa proporcionar melhores condições 
de trafegabilidade aos cidadãos que residem naquele povoado, como 
também, a toda população do município de Cachoeira grande - MA. 

 Diante do exposto é que a presente indicação se destina, dese-
jo votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual 
de Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, pelo comprometimento com 
toda a população de Cachoeira Grande - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE FE-
VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 777/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a reforma e am-
pliação do parque de vaquejada do município de Paraibano – MA.

 A presente indicação, visa revitalizar aparelho público de 
imensa importância, fomentando o turismo e o comércio da região, 
além, é claro, de apoiar a prática de um esporte regional, como é a va-
quejada.

 Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Sr. Clayton Noleto Silva, pelo comprometimento com 
toda a sociedade maranhense, e no presente caso, com destaque a toda 
população de Paraibano e região.

  
PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 14 DE FE-

VEREIRO DE 2022. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 778 / 2022
                                                             
Senhor Presidente, 

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO PRESIDENTE 
DA AGÊNCIA ESTADUAL DE MOBILIDADE URBANA E SER-
VIÇOS PÚBLICOS - MOB, SENHOR DANIEL MELO SOARES 
PINHO DE CARVALHO, solicitando providências, no sentido de de-
terminar QUE SEJA REALIZADO ESTUDOS DE ENGENHARIA 
DE TRÂNSITO PARA AVALIAR A CONFIGURAÇÃO FÍSICA DO 
SISTEMA DE SINALIZAÇÃO DA MA 203, QUE TEM PREJUDI-
CADO A ENTRADA E SAIDA DE MORADORES DOS BAIRROS 
DA VILA LUIZÃO, SOL E MAR E BRISA DO MAR, considerando 

que os retornos de quadra não têm agradado aos moradores, no que diz 
respeito ao acesso de entrada e saída dos bairros respectivos.

A decisão de implantar um semáforo acarreta impactos conside-
ráveis, que podem ser tanto positivos como negativos. Quando instala-
do corretamente diminui acidentes, o trânsito apresenta melhor fluidez, 
além de dar mais tranquilidade para o pedestre. Entretanto, se for ins-
talado de forma inadequado aumenta os transtornos de todos que trafe-
gam por aquela via, sem contar o desperdício do dinheiro público com 
instalação, operação e manutenção.

Portanto, atendendo a uma reivindicação dos moradores dessas 
localidades, reitero o pedido de estudo de engenharia para avaliar a con-
figuração física da sinalização do local em questão.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 09 de 
fevereiro de 2022. - HELIO SOARES - DEP. ESTADUAL - PL

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 DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Com a palavra, Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, deputados e deputadas presentes aqui 
à Mesa, Deputado Wendell, Deputado Ciro, meus cumprimentos em 
especial aos colegas deputados no plenário. Que o ano de 2022 seja 
marcado por muito trabalho, muito compromisso, muita responsabilidade 
dessa Casa. Eu quero dar as boas-vindas ao nosso querido amigo, o 
lord Márcio Honaiser, que está aqui, que prestou serviços, diga-se 
de passagem, um grande serviço ao povo do Maranhão por meio da 
última Secretaria de Desenvolvimento Social, antes de Agricultura. O 
povo reconhece esses serviços em todo o Maranhão. Ocupo a tribuna, 
nesta manhã, Senhor Presidente, para falar da visita que fizemos, 
com o governador, em uma comitiva, à Região Tocantina na sexta-
feira passada. Visitamos Campestre, Imperatriz, Senador La Rocque, 
João Lisboa, muitas obras foram inauguradas, entregues ambulâncias, 
viaturas policiais, reforçando a nossa segurança pública. Também 
foram inauguradas outras obras de infraestrutura e anunciadas obras 
já com ordem de serviço, algumas já iniciadas, como, por exemplo, 
asfaltamento de várias ruas da sede e da zona rural de Buritirana. Outros 
compromissos foram feitos para que novas obras possam ser iniciadas. 
Eu quero fazer um agradecimento especial ao Governador Flávio Dino 
e ao Deputado Márcio Jerry, enquanto Secretário das Cidades, porque 
muitas dessas obras estão sendo realizadas pela Secretaria do Deputado 
Márcio Jerry, a Secid. Também não poderia deixar de falar de nosso 
Clayton Noleto, nosso embaixador da Região Tocantina, que também 
tem feito um grande trabalho por lá, então faço um agradecimento. 
Senhor Presidente, o que me chama atenção é que eu vinha conversando 
com o Governador Flávio Dino e perguntei para ele o porquê dessa 
afeição com esse programa de implantação de restaurantes populares 
por todo o Maranhão. Ele me disse da importância, neste momento, de 
uma refeição adequada, balanceada nutricionalmente, visto que sempre 
houve e sempre haverá uma população mais vulnerável que necessita, 
que carece, mas que agora, por causa da Covid, há uma necessidade 
maior. Então, por meio das pesquisas qualitativas, ele vem vendo que 
os restaurantes populares têm realmente cumprido uma função social 
de muita importância. Estivemos, no último sábado, em São José de 
Ribamar, inaugurando o segundo restaurante popular de três que serão 
inaugurados aqui em São José de Ribamar. Dois já estão funcionando 
e um será inaugurado nos próximos dias, talvez ainda este mês. Eu e o 
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ex-deputado Sebastião Madeira conversávamos com o Governador e 
perguntamos por que Imperatriz só tinha um. E ele respondeu ao Dr. 
Sebastião Madeira que achava que tinha dois, mas Imperatriz só tem 
um. E ele já autorizou a implantação do outro lado ali da Belém-Brasília, 
da BR-010, atravessando. Portanto, no outro lado da cidade em direção 
a João Lisboa, a Senador La Roque e Buritirana há implantação de 
outro restaurante popular. E já autorizou inclusive o aluguel, a compra, 
enfim, que se conseguisse um imóvel naquela região, a região da grande 
Cafeteira, ou região da Vila Lobão, ou da Vila Nova, naquela região 
ali para que nós possamos implantar ali um restaurante popular, mais 
um restaurante popular pra atender o povo de Imperatriz. E também, 
Senhor Presidente, o Governador Flávio Dino andou pelas ruas da 
cidade de Imperatriz. Andamos juntos e ele lá observou as vias urbanas 
em más condições, esburacadas. Enfim, já tinha alguns problemas 
antes e, com as chuvas, houve realmente um aumento da quantidade de 
buracos ali, enfim, erosões naquelas ruas ali. E o Governador sensível a 
causa de Imperatriz, porque, diga-se de passagem, não é, na realidade, 
função e responsabilidade do Governador do Estado fazer asfalto numa 
cidade e, sim, do prefeito. E o prefeito não está fazendo. Me parece que 
está fazendo um tapa buraco como sempre fez todo ano. Eu não quero 
aqui discutir isso, mas o Governador, Senhor Presidente, terminando, 
se sensibilizou e anunciou imediatamente 30km de asfalto nas ruas, 
nas vias urbanas de Imperatriz. Vou repetir: mais 30 km de asfalto nas 
vias urbanas de Imperatriz. Demonstrando o seu compromisso e a sua 
responsabilidade com o povo daquela grande capital, capital regional, 
que é Imperatriz. E eu quero terminar, Senhor Presidente, agradecendo 
a todos aqui e, em especial, ao Governador Flávio Dino, que sempre 
está ao lado do povo de Imperatriz. Dos sete anos que está diante do 
Governo, realmente tem participado não só fisicamente com a sua 
presença física, mas, especialmente, ali buscando recursos e benefícios 
para o povo da Região Tocantina. Muito obrigado em nome do povo de 
Imperatriz, Governador Flávio Dino.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Márcio Honaiser por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER (sem revisão 
do orador) - Bom dia, colegas deputados. Bom dia a todos que nos 
acompanham pela TV Assembleia, imprensa aqui presente. Hoje, eu 
gostaria de iniciar aqui minhas palavras saudando e parabenizando a 
querida cidade de Matinha, que completa 73 anos. Uma cidade em que 
fica o povoado Itans, que é o povoado hoje onde se tem uma piscicultura 
muito desenvolvida e é referência não só no Maranhão, mas também 
para o nosso país. Lá, eu tive a felicidade de, como Secretário de 
Desenvolvimento Social, entregar uma fábrica de gelo e agora dar 
início também a uma fábrica de beneficiamento de pescado. Há 
poucos dias, estivemos lá dando essa ordem de serviço. Mas também 
aproveitamos e, lá nesse município de Matinha, houve o Programa 
Mais Renda, beneficiando dezenas de famílias, que agora se tornaram 
microempreendedores no ramo da alimentação, da costuraria, e também 
da beleza, as manicures e as cabelereiras, de forma que eu quero aqui 
saudar todo povo de Matinha, principalmente os piscicultores, nossos 
amigos, em nome do vice-prefeito Marlon, e também do nosso amigo 
Sibalena, grande liderança ali dos piscicultores. Hoje também quero 
comentar que, ontem, eu estive em Caxias, junto com o nosso Senador 
Weverton, com vários amigos nossos, entregando kits do Conselho 
Tutelar, ontem três municípios foram contemplados, o município de 
Coelho Neto, a quem mando um grande abraço a nossa Secretaria 
de Assistência Social, as assistentes, pessoal que estava lá presente, 
o pessoal do SUS, e principalmente as conselheiras tutelares que 
estavam lá junto com o nosso amigo Albino, recebendo esse kit que é 
fundamental, não só o veículo, mas os outros equipamentos, que vão 
ajudar muito, com essas entregas de ontem, são mais de 70 kits que o 
nosso Senador já destinou para os conselhos tutelares do Maranhão, 
de forma que demonstra o compromisso que ele tem com as novas 
gerações aqui do nosso Estado. E hoje também importante, quero 
saudar aqui a juventude socialista do PDT, hoje completa 41 anos, como 
vocês sabem, há 33 anos sou filiado ao PDT, iniciei a minha carreira 
exatamente na juventude socialista, fui dirigente municipal, estadual, 

dirigente nacional, e quero hoje saudar o William, presidente nacional, 
Marcos Leite, nosso presidente estadual, da JS, e em nome deles falar da 
minha alegria de poder estar aqui na Tribuna, saudando essa instituição, 
essa entidade, esse grupo que se movimenta e que organiza a juventude 
no Brasil inteiro. Entrei no PDT, em 1988, na campanha do Dr. Jackson, 
como era presidente do Diretório Acadêmico, da Engenharia Civil da 
UEMA, e no ano seguinte, em 1989, na campanha de Brizola, já era 
filiado, e coordenei a juventude Brizolista. De forma que são muitos 
anos, mais de três décadas participando dessas lutas que a gente 
sempre teve como liderança, como nossa orientação Dr. Jackson, Neiva 
Moreira, Leonel Brizola, Darcy Ribeiro e tantos outros ícones da politica 
nacional e estadual que deram para nós o conhecimento, a forma, a 
nossa base e a nossa formação ideológica para defender, principalmente 
os que mais precisam, os trabalhadores, as pessoas que precisam de 
uma representação. De forma que eu aqui saúdo a juventude socialista 
do PDT pelos seus 41 anos de idade. Era só isso, presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do 
orador) – Bom dia Presidente Othelino Neto, Senhoras e Senhores 
colegas deputados, galeria. Senhor Presidente, quero destacar que no 
dia de ontem estivemos caminhando pelas ruas da cidade de Timon 
acompanhando o reinício da pavimentação dos bloquetes no bairro 
Cidade Nova, por meio do Programa com Dignidade, por meio do 
Mutirão Rua Digna, projeto esse importante que alguns colegas 
inclusive colocaram emenda parlamentar para pavimentação de ruas. 
E digo aos senhores que é de fato um programa exitoso e que merece 
toda atenção dos colegas, pois além da gente trazer dignidade para os 
populares, a gente também traz dignidade para o sistema prisional do 
Maranhão, onde ontem inclusive na parte da tarde estive com o secretário 
Murilo Andrade vistoriando a rua Gledson que foi uma solicitação da 
Associação dos Policiais Penais do Maranhão, onde destinamos lá 
recursos para pavimentação da rua principal onde dá acesso ao Parque 
Jair, em São José de Ribamar, na divisa com Paço do Lumiar. Então, 
Senhor Presidente, queria fazer esse destaque de uma grande ação do 
Governo do Estado, da gestão Flávio Dino, porque mais de 70 fábricas 
de bloquetes e de pré-moldados estão espalhadas pelo interior do 
Maranhão e também pela capital São Luís. Digo aos senhores que é um 
programa premiado nacionalmente e que merece, obviamente, a atenção 
dos parlamentares, pois o projeto e o programa, há disponibilidade para 
locação de recursos via emenda parlamentar, seja por aplicação própria 
como está sendo feito na cidade de Timon, onde os apenados colocam e 
produzem os blocos, seja também pelo processo licitatório, que a Segov 
concluiu, sendo possível a empresa privada fazer o assentamento para 
que aqueles municípios que não possuam presídio possam também ser 
contemplados. O Governador Flávio Dino fez uma série de distribuição 
de doação de blocos para vários municípios maranhenses e já com esse 
instrumento particular de contrato para que as empresas privadas façam 
o assentamento. Mas, Senhor Presidente, gostaria de aproveitar o tempo 
que me resta para destacar que, no último sábado, estivemos visitando 
as instalações do Hospital Alarico Pacheco, no município de Timon, 
que atende toda nossa região de Parnarama, Matões e o município de 
São Francisco do Maranhão, vistoriando os dez leitos de UTI Neonatal 
que já se encontram prontos, inclusive já com recém-nascido sendo 
atendido. Mais um equipamento importante para a saúde pública da 
nossa região é o Hospital Regional Alarico Pacheco que, de fato, agora 
transforma-se num hospital macrorregional, contando com 20 leitos de 
UTIs e dois de isolamento, ou seja, 22 leitos de UTI adulto, 10 leitos de 
UTI neonatal, serviços inéditos que não existiam na nossa região. Esses 
leitos foram inaugurados com previsão para maio do ano 2020, mas 
a data foi antecipada para março, no início da pandemia, e conseguiu 
salvar muitas vidas em todas as regiões do estado do Maranhão, por isso 
que o Maranhão tem os melhores índices com relação à mortalidade 
pela Covid. Então, Senhor Presidente, são esses dois destaques que 
eu gostaria de fazer, na manhã de hoje. O Programa Trabalho com 
Dignidade, programa exitoso do sistema penitenciário, gerido pelo 
Secretário Murilo Andrade que, de fato, fez o diferencial na nossa 
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política do sistema penitenciário e é destaque no Brasil a fora. Essa é 
uma grande conquista para o Hospital Regional Alarico Pacheco que 
são os leitos de UTI neonatal que, em breve, o Governador Flávio Dino 
estará na nossa cidade acompanhando e visitando esses leitos e também 
descerrando a placa desse importante equipamento. Era isso, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. O Dr. Yglésio 
não está no Plenário. Eu vou chamar o próximo orador, Deputado 
Adelmo Soares, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, 
Deputadas, o querido amigo Neto Evangelista, o que me traz aqui, 
mais uma vez, é agradecer o apoio na execução das nossas emendas 
parlamentares em todo o estado do Maranhão, em ter levado uma melhor 
qualidade de vida ao nosso povo. Quero aqui destacar, no município 
de Jatobá, o povoado Cachimbos, que está recebendo a pavimentação 
com bloquetes, fruto de uma emenda parlamentar nossa que está 
ajudando na administração do Prefeito Roberto, prefeito Robertinho. A 
solicitação do meu querido amigo vereador Antônio Gomes, lá nos anos 
de 20002, quando eu aventurei uma eleição para deputado estadual, foi 
o povoado Cachimbos que me acolheu. Na época, então, ainda existia 
o querido amigo Padre Ribamar. E nós fizemos uma grande força 
de atuação no povoado Cachimbos, ali em Jatobá. E hoje eu tenho a 
felicidade de poder ver as obras avançando no município, avançando 
no povoado, tirando realmente a poeira e tirando as pessoas que viviam 
em dificuldades de locomoção dentro do povoado para viver agora com 
melhor qualidade de vida. Então queria agradecer muito ao Governador 
Flávio Dino, ao tempo que também agradeço a força do Governo Flávio 
Dino no município de Joselândia, levando o Restaurante Popular que 
será inaugurado amanhã, levando as ações que estão fortalecendo 
ainda mais a parceria com aquele município e fazendo com que a 
administração do Prefeito Raimundo Zuca possa avançar cada vez 
mais, melhorando a vida do povo de Joselândia. No mais, era só isso, 
Presidente, eu queria colocar e destacar, cada vez mais, que o trabalho 
do Governo Flávio Dino e da continuação do trabalho, através do 
nosso querido Vice-Governador Carlos Brandão, é dar garantia àquela 
população do Maranhão que sempre sonhou, que é viver melhor, sonhar 
melhor e, com certeza, ter uma melhor qualidade de vida. Era só isso, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Roberto Costa por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ROBERTO COSTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente e senhores Deputados, eu venho 
destacar, hoje, Senhor Presidente, que nós tivemos, na nossa cidade de 
Bacabal, ontem, uma notícia muito boa e que é esperada por muitos 
anos na cidade que é a respeito do curso de Medicina na cidade de 
Bacabal. Essa tribuna ela é uma prova, o histórico dela, de quanto nós 
já subimos aqui à tribuna para destacar a nossa luta em defesa desse 
curso de Medicina na cidade. Primeiro, porque Bacabal, sempre se 
tornou ao longo dos anos uma grande referência para toda região do 
Médio-Mearim, no sistema educacional, em Bacabal, nós temos cerca 
de quase 15 faculdades, faculdades como a Universidade Estadual do 
Maranhão, Universidade Federal, IFMA, dezenas de faculdades que 
sempre tiveram em Bacabal um grande polo de educação para aquela 
região. E o grande sonho sempre daquela cidade da nossa região, era a 
questão do curso de Medicina, até porque Bacabal também sempre foi 
uma referência na área de saúde, tanto da pública porque sempre foi o 
município-polo de toda aquela região, e também na medicina privada. 
Bacabal tem também dezenas de clínicas privadas que prestam um 
serviço de alta qualidade, e isso termina fortalecendo toda a nossa cadeia 
de desenvolvimento da cidade naquela região. E essa luta nossa há mais 
de 10 anos, eu destaco aqui o ex-senador João Alberto que lutou muito, 
o deputado federal João Marcelo, também desde os tempos do governo 
Lula, quando teve a primeira autorização, pedido de autorização, e que 
na época em função de questões administrativas e burocráticas nunca 
tinha se avançado, mas dessa vez o processo que já está aí há 4 anos, 

conseguiu avançar bem, Bacabal foi aprovada e ontem saiu a portaria, 
e hoje foi publicada no Diário Oficial da União o decreto autorizando 
o curso de Medicina na cidade, a portaria 498, de 14 de fevereiro de 
2022, e publicada no Diário Oficial da União. Então, fica autorizado 
o Curso de Medicina Bacharelado com 50 vagas todas anuais e prazo 
mínimo para integralização de 6 anos, a ser ministrado na rua 12 de 
outubro, 377, centro, no município de Bacabal pela Faculdade Pitágoras 
de Bacabal. Então, isso é um sonho de toda uma região que está se 
concretizando e eu fico muito feliz de ter participado desta conquista, 
porque ela vem cada vez mais engrandecer a cidade de Bacabal; vem 
fortalecer a nossa economia; vem fortalecer o nosso sistema de saúde 
e coloca Bacabal, com o dizia Bruno Henrique, em outro patamar. 
Então, eu fico muito feliz que isso é a coroação de todo um trabalho 
que foi feito pela Prefeitura de Bacabal, pela Câmara de Vereadores, 
pela inciativa de Bacabal, pela população. Então é a concretização de 
um sonho que agora está se tornando uma grande realidade. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom 
dia. Que Deus seja louvado, que Deus estenda suas mãos poderosas 
sobre o estado do Maranhão, sobre a sua população. Senhor Presidente, 
mais uma vez, eu trago a esta Casa três demandas de suma importância. 
Vou tentar ser o mais breve possível, o mais rápido possível. Primeiro, 
a nomeação dos 1.400 aprovados na Polícia Militar que ainda falta 
nomeação de 200 policiais civis. Nossa luta permanente e diária pela 
nomeação de todos os aprovados na Polícia Militar, na Polícia Civil 
e nos demais concursos. Segundo, a nossa luta pela transparência dos 
gastos públicos, e aí já denunciamos várias vezes aqui, na tribuna da 
Assembleia Legislativa. Fomos à cidade de Codó, na semana passada, 
levar uma denúncia ao Ministério Público sobre as irregularidades na 
aplicação de 27 milhões dos precatórios do Fundef, na cidade de Codó, 
na gestão no Prefeito Francisco Nagib, além de várias outras denúncias 
que estamos concluindo os levantamentos para que possamos dar 
entrada, bem como possibilidade de desvio de recursos previdenciários 
que foram depositados, passando de R$ 60 milhões, convênios com 
o Governo do Estado na área da saúde, prédios alugados do Governo 
do Estado. A nossa luta continua na cidade de Codó. Esta semana irei 
à cidade de Codó. E o que nos chamou a atenção, mais uma vez, foi 
uma denúncia no Detran que está alugando prédio inacabado, vai 
fazer a reforma deste prédio para funcionar o Detran. Meu amigo, esse 
Francisco Nagib parece que não se emenda, parece que não tem jeito. 
É denunciando, é denunciando, e ele não está nem aí. Meu amigo, 
só Polícia Federal, só o Ministério Público Federal, só o Ministério 
Público para dar jeito. Estamos solicitando informações ao Ministério 
Público Estadual, fazer a denúncia no Ministério Público Federal e 
na Polícia Federal para poder conter esse rapaz que é problemático. 
Mais uma grave denúncia no Detran de aluguel de um prédio, que 
nem está acabado ainda, está inacabado, no valor de R$ 240 mil sem 
licitação. Mais uma do senhor Francisco Nagib, no Detran, mais uma 
irregularidade. E, Senhor Presidente, estamos na luta em defesa dos 
professores do Estado do Maranhão pelo reajuste de 33,24%, inclusive 
exigindo, solicitando ao Governador Flávio Dino que reajuste o salário 
dos professores, pois ele dá um mau exemplo. Não reajusta e tem 
mentido, tem enganado a população. Daqui a pouco, eu vou fazer um 
pronunciamento para esclarecer sobre o reajuste dos professores e o 
verdadeiro valor do piso salarial de 20 horas e 40 horas, para desmentir 
o Governador Flávio Dino e desmentir o Secretário Felipe Camarão. 
Então, no momento oportuno, hoje ainda, vou fazer esclarecimento. 
Estive percorrendo o interior do estado, estive na cidade de Bacabal, 
na última quinta-feira, estive na cidade de Pio XII, na cidade de Bela 
Vista, na cidade de Santa Luzia e na cidade de Santa Inês e Monção 
no último final de semana. E vou também detalhar essas reuniões com 
aprovados em concursos e com os professores que estão na luta dos 
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33% e do Fundeb. Nesse finalzinho de Pequeno Expediente, eu quero 
me dedicar à cidade de Araioses. Ontem, eu saí da cidade São Luís 
às duas horas da madrugada, fui à cidade de Araioses dar apoio aos 
professores, dar apoio e solidariedade aos professores que estão na luta 
contra a gestão. Eu não fui lá para arrumar confusão com a prefeita, para 
prejudicar a prefeita, eu fui lá em defesa dos professores. Mas teve algo 
inusitado. Eu estava com dois documentos. Estão aqui as cópias dos 
dois documentos. Eu fui protocolar os dois documentos na prefeitura: 
um solicitando que a prefeita possa reajustar o salário dos professores 
e outro que ela tenha transparência nos recursos do Fundeb, porque 
não tem transparência. Eu estava sentado aguardando o protocolo, já 
passavam de 20 minutos aguardando o protocolo, e a senhora Juliana 
não me entregou o protocolo. Achei que estava demorando e eu já 
estrava pensando em ir à delegacia registrar o boletim de ocorrência, 
por conta do que estava acontecendo na cidade de Araioses. Quando 
eu estou cabisbaixo, adentra uma senhora e ela perguntou se eu queria 
falar com ela. E eu disse: “Não, estou aqui simplesmente para receber 
um protocolo e eu nem sei quem é a senhora”. “Eu sou a prefeita da 
cidade e o senhor não quer falar comigo?” Eu disse: “Não, senhora. Eu 
vim aqui para protocolar um documento. “Mas você vem aqui ouvir 
as mentiras dos professores e não quer saber a verdade?” “Prefeita, eu 
não vim aqui atrás de apoio político. Eu não vim aqui na sua casa. Eu 
não vim aqui na prefeitura, prefeita. Eu tenho lado na cidade Araioses. 
Eu vim aqui foi em defesa dos professores, então não adianta a senhora 
vir aqui com o seu leriado, ou se preocupar com leriado.” Jornalista 
Minard, a Prefeita está preocupada com leriado. “Inclusive a população 
dos professores estão esperando a presença de V. Ex.ª lá na cidade de 
Araioses”. E a Prefeita preocupada com leriado. E a Prefeita devia 
ter era transparência. E ela quis me constranger. Fiquei calado. Ela é 
mulher, poderia tentar deturpar a situação e eu permaneci calado, de 
forma humilde. E eu tive vontade de falar com ela outras coisas, mas 
eu permaneci calado. Primeiro que eu ia dizer: “Deputado Wellington 
está aqui na cidade, Prefeita, só por um motivo, que a senhora não tem 
diálogo com os professores, está massacrando os professores...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para o Deputado Wellington do curso, 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Prova 
disso que ontem os professores entraram com indicativo de greve. 
Então, Prefeita, eu não fui para lhe prejudicar e nem para lhe atrapalhar. 
Mas, a partir de agora, na sua cidade, tem um deputado que é da cidade, 
o Deputado Wellington do Curso agora é de Araioses. Vou estar aí toda 
semana. E, a partir de agora, vamos começar a fiscalizar os recursos 
aplicados na merenda, os recursos aplicados no transporte escolar, os 
recursos do Fundeb. E a senhora saiba que esse recurso é de origem do 
Governo Federal e vou fazer as denúncias também de irregularidades no 
Ministério Público Federal e na Polícia Federal. Prefeita Luciana Trinta, 
de Araioses, a partir de agora, a senhora tem um deputado que estará 
investigando, fiscalizando as suas ações na prefeitura. E a senhora nem 
era para estar aí. A senhora está por conta de uma liminar. Então preste 
atenção que a senhora deve muita satisfação à população. Não tem nada 
no site da transparência. Já estou provocando o Ministério Público, hoje, 
por conta da falta de transparência na sua cidade. Deputado Wellington, 
em defesa da população e dos professores da cidade de Araioses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Vou encerrar o Pequeno Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Parecer nº1002 da CCJ, em redação final ao Projeto de Lei nº161/2019, 
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê). Em discussão. Em 
votação. Os Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão, aprovado vai à sanção. Projeto de Lei nº 511, de autoria do 
deputado Edson Araújo (lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores 
Deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado vai à 
sanção. Requerimentos à deliberação do plenário. Requerimento nº 014, 
de autoria do deputado Dr. Yglésio (lê). Em discussão. Em votação. Os 
Senhores Deputados que aprovam, permaneçam como estão. Deputado 

Yglésio, peço a V. Exa. que combine aqui com a Diretoria da Mesa o dia 
do evento. Requerimento nº 024, de autoria do deputado Ricardo Rios 
(lê). Em discussão. Em votação. Os Senhores Deputados que aprovam, 
permaneçam como estão, aprovado. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Senhor Presidente...
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Concedo a palavra ao deputado Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Esse projeto trata-se 

de quê? 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Só um instante, deputado Yglésio. Trata de forma resumida de critérios 
para promoção de juízes em comarcas com mais de cento e cinquenta 
mil habitantes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO - Perfeito. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

O Projeto de lei vai receber parecer das Comissões e virá ao Plenário. 
Requerimentos à deliberação da Mesa. Deputado Pará, peço atenção de 
V. Ex.ª para os Requerimentos à deliberação da Mesa, inclusive se V. 
Ex.ª puder me acompanhar aqui na Mesa, eu ficarei grato. Requerimento 
nº 011/2022, de autoria da deputada Daniella, solicitando que após a 
aprovação da Mesa seja encaminhado expediente à Delegada da Mulher, 
na cidade de Viana, Dra. Paula Feijó, solicitando informações sobre o 
caso de agressão sofrida pela vítima Clécia Amaral, que supostamente 
teria sido praticado pelo seu ex-esposo, conforma ampla divulgação em 
redes sociais. Como vota o deputado Pará Figueiredo, pelo deferimento. 
Deferido. Como estamos, apenas só está aqui o 3º Secretário, então 
apreciaremos nós dois os requerimentos. Deputado César Pires, nós 
estamos apreciando Requerimentos à deliberação da Mesa, e o próximo 
Requerimento é do deputado Pará, que compõe a Mesa, tal qual V. Ex.ª, 
então ele não poderá votar, queria convidá-lo para apreciar comigo 
o requerimento, 6, 7 e o 8. Requerimento nº 012/2022, de autoria do 
deputado Pará Figueiredo, solicitando que após aprovação da Mesa, 
sejam justificadas suas ausências das Sessões Plenárias, entre os dias 
5 e 7 e 11 de fevereiro do corrente ano, conforme atestado em anexo, 
como vota o deputado César Pires.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o requerimento. Requerimento nº 013, de autoria do Deputado 
Duarte Júnior (lê). Como vota o Deputado César Pires?

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota o Deputado Pará Figueiredo?

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o requerimento. Requerimento nº 016/22, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington está inscrito 
para discutir por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, neste momento, apresento... Só um 
instantinho. Senhora, eu estou, neste momento, solicitando a atenção 
de vocês para que nós possamos apreciar o Requerimento de número 
16/2022, de autoria do Deputado Wellington do curso, solicitando 
que seja encaminhado expediente ao Ministério Púbico Estadual e ao 
Tribunal de Contas do Estado para que os referidos órgãos de fiscalização 
realizem auditoria, tomadas de contas sobre os repasses dos recursos do 
FUNDEB, pelos municípios maranhenses e pelo Governo do Estado 
esclarecendo os valores, os critérios usados para os rateios desse recurso 
para o magistério e modalidade de repasse. E eu quero fazer aqui um 
breve resumo das nossas andanças pelo interior do estado em busca de 
informações sobre os repasses e recursos do FUNDEB. Então, Senhor 
Presidente, eu chamo aqui atenção da situação na cidade de Bacabal. 
Na última semana, eu estive na cidade de Bacabal, estive reunido 
com a comissão de professores na cidade de Bacabal, nos reunimos 
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numa praça próxima à prefeitura, e fomos protocolar 2 documentos na 
Prefeitura de Bacabal, os dois documentos dizem respeito: Primeiro, a 
solicitação do reajuste de 33,24%, que é a lei do piso, então não tem 
o que se discutir, o prefeito de Bacabal precisa simplesmente cumprir 
a lei do piso, e o reajuste de 33,24%. O outro documento diz respeito 
às informações sobre os recursos do FUNDEB, e nós apresentamos ao 
prefeito de Bacabal uma solicitação para que ele pudesse encaminhar 
uma relação completa da folha de pagamento de todos os professores da 
cidade de Bacabal, com as respectivas alterações que ocorreram nesse 
período, para que nós possamos fazer a averiguação, a investigação, 
se a folha aumentou, se a folha inchou, se teve contratos, se teve 
nomeação para verificar o que aconteceu com a aplicação dos recursos 
do FUNDEB. Lembrando, 70% dos recursos do FUNDEB têm que ser 
aplicados para o pagamento de professores, não pode ser utilizado para 
contas diversas, 30% desse valor ele pode utilizar na reforma, todo e 
qualquer outro tipo de gasto, mas 70%, especificamente, tem que ser 
para aplicação dos recursos para os professores. Além disso, na cidade 
de Bacabal, nós identificamos falta de transparência com relação à 
aplicação dos 76 milhões recebidos dos precatórios do FUNDEF. 
Estamos solicitando também informações ao Prefeito para que possa 
prestar os esclarecimentos, para que possa prestar as informações, 
senão vou ter que recorrer ao Ministério Público. Onde foram parar os 
76 milhões dos precatórios do FUNDEF na cidade de Bacabal? Esse 
é o primeiro contato que tivemos, contato com a cidade de Bacabal. 
Estivemos também, na última semana, na cidade de Santa Inês e lá nós 
protocolamos o mesmo documento, solicitando transparência por parte 
do Prefeito Felipe dos Pneus com relação aos gastos e à aplicação dos 
recursos do FUNDEB e se houve sobra, tem que dividir essas sobras, 
ratear, ou em forma de abono, ou de 14º, para os professores na cidade 
de Santa Inês. Inclusive os professores de Santa Inês entraram com 
indicativo de greve e já estão em greve na cidade de Santa Inês. Mais 
uma vez, a nossa luta em defesa dos professores da cidade de Santa 
Inês. Estive também na cidade de Água Doce do Maranhão. E a cidade 
de Água Doce do Maranhão já teve manifestação dos professores, 
uma luta por transparência na cidade de Água Doce. Então o nosso 
respeito, a nossa luta em defesa dos professores de Água Doce para 
que o Prefeito possa conceder o reajuste de 33,24% retroativo a 
janeiro. É muito bom lembrar isso, retroativo a janeiro. E que também 
possa conceder transparência o prefeito da cidade de Água Doce do 
Maranhão. Precisamos saber quanto veio para aplicar os recursos do 
FUNDEB, 70% tem que ser aplicado para os professores de Água Doce 
e como está essa folha de pagamento. Estamos solicitando informações 
para saber como está a folha de pagamento, se ela sofreu inchaço, se 
ela teve alteração. Então estamos cobrando alteração de janeiro até 
dezembro. Então, professores da cidade de Água Doce contem com 
a nossa luta, contem com a nossa defesa em defesa dos professores 
da cidade de Água Doce no Estado do Maranhão. Além disso, temos 
programações para viagens esta semana para cidade de Bequimão, 
para cidade de Serrano, para cidade de Apicum-Açu, para cidade de 
Bacuri, para cidade de São Bento, cidades que estamos desenvolvendo 
um trabalho na luta em defesa dos professores. Seja do pagamento do 
recurso de 33,24% seja da aplicação dos recursos do FUNDEB. E eu 
faço aqui um elogio, uma referência elogiosa aos prefeitos que já se 
predispuseram, já estou dialogando e já vão pagar o reajuste de 33,24%. 
Presidente Othelino, e eu faço inclusive essa referência elogiosa, neste 
momento, à prefeita de Pinheiro, que já mandou uma mensagem para 
Câmara Municipal que vai pagar o reajuste de 33,24% aos professores 
da cidade de Pinheiro. Da mesma forma, Deputado César Pires.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V.Exa. citou a situação de Pinheiro, lá já é lei. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Isso. 
Já mandou para Câmara, já foi aprovado 33,24%. Deputado César Pires, 
da mesma, o prefeito de Codó já anunciou o reajuste e reajuste acima 
do piso, assim também como na Prefeitura de Caxias já foi anunciado 
o reajuste de 33,24%. Já temos uma relação aqui de aproximadamente 
35 prefeituras que já anunciaram o reajuste de 33,24%. Nas prefeituras 
que não anunciaram ainda, alguns tentam se justificar, tentam se 

esconder. E o mais importante é que estamos cobrando do Governador 
Flávio Dino o reajuste de 33,24%. O piso do professor no Estado do 
Maranhão é de 1.400,00 reais de 20 horas, o piso para o professor de 
40 horas é de 2.800.00 reais, com o reajuste de 8% que nós aprovamos 
aqui em dezembro. Eu apresentei uma emenda ao projeto para que 
fosse concedido 30%. Não foi aprovado, mas, com o reajuste de 8%, 
o piso de 20 horas para o professor do Maranhão passa a ser 1.500,00 
reais, o piso para professor de 40 horas passar a ser 3.100,00 reais, 
abaixo do piso nacional que é de R$ 3.800,00. E o Secretário Felipe 
Camarão foi para a Mirante, na última quinta-feira, mentir dizendo que 
o piso salarial do professor maranhense é de 6.800,00 para 40 horas 
e o piso para o professor de 20 horas é 50% acima do piso nacional. 
Balela! Mentira! Comunicação não é aquilo que se faz, é aquilo que 
se recebe. E nós temos três tipos de receptores. Primeiro é aquele leigo 
que simplesmente está achando que o professor do Maranhão recebe o 
maior salário do Brasil, e os professores precisam desmistificar isso, 
desmascarar essa mentira. Segundo: aqueles que têm conhecimento, 
que tem formação, um advogado, um contador, um economista, um 
médico sabem o que é piso. E na hora em que o Secretário de Educação 
diz que o piso é de 6.800,00, ele faz as contas rápidas e, com certeza, 
ele diz: “Se o piso do professor é de 6.800,00, então o professor 
do Maranhão ganha muito mais de 10 mil reais, porque o piso é de 
6.800,00 e ainda tem as vantagens mais em cima”. Isso não é verdade! 
O piso do professor de 20 horas é de 1.400,00 reais, o piso do professor 
de 40 horas é de 2.800,00 reais e com o reajuste de 8%, aplicado em 
dezembro, aprovado pela Assembleia, e que nós entramos com emenda 
de 30%, não foi aprovado, o piso do professor de 20 horas no Maranhão 
é de 1.500 reais, o piso para o professor de 40 horas é de 3.100 reais, 
muito abaixo do piso nacional de 3.800, estamos solicitando, por meio 
de requerimento, que o secretário de Educação do Estado do Maranhão, 
Felipe Camarão, venha à Assembleia Legislativa, que seja convocado 
para prestar esclarecimentos, por que não consegue reajuste de 33,24%, 
de acordo com o Piso Nacional. Segundo, como foram aplicados os 
recursos os fundos do Fundeb, estamos solicitando auditoria na folha 
de pagamento, todas as alterações do período. E por último, para que 
ele venha se explicar para a Assembleia Legislativa e para o povo do 
Maranhão, essa declaração mentirosa, na TV Mirante, na Rede Globo, 
dizendo que o piso do professor maranhense é o maior do Brasil, e 
é de 6.800 reais, Senhor Presidente, esse requerimento, estamos 
encaminhando ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, para que 
haja transparência, e para que seja fiscalizada a aplicação dos recursos 
do FUNDEB, em todas as prefeituras, e também no Governo do Estado 
do Maranhão, é o que tinha para o momento, senhor presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota o deputado Pará Figueiredo, como vota o deputado César 
Pires, 

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO CÉSAR PIRES - Indeferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Indeferido o requerimento. 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Com 
muita honra e muito orgulho. Senhor Presidente, que o senhor possa, 
por gentileza, solicitar para que nós possamos apreciar na próxima 
sessão e ouvir o plenário desta Casa com relação a esse requerimento 
e transparência do Governo do Estado e das prefeituras do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Já fica incluído na Ordem do Dia de amanhã, Deputado Wellington. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrita a Deputada Daniella, que terá 30 minutos, com apartes.
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A SENHORA DEPUTADA DANIELLA (sem revisão da 

oradora) – Senhor Presidente, Senhores Deputados, Deputadas, 
imprensa, telespectadores que nos acompanham por meio da TV, 
ouvintes da rádio, internautas. Bom dia a todos vocês. Hoje, eu poderia 
subir a essa tribuna para falar sobre as nossas inúmeras ações 
parlamentares como deputada. Poderia subir a essa tribuna para falar 
sobre nossa extensa agenda no final de semana. Mas hoje eu peço 
licença a essa Casa. Eu peço licença a todos os deputados que aqui 
estão, para eu abrir meu coração para todos vocês. Eu venho aqui para 
falar por mim, eu venho aqui para falar por todas as mulheres, deputado 
Roberto. Eu venho aqui para falar pela minha família e para falar 
especialmente pela minha filha Júlia, que tem apenas 10 anos de idade. 
Nos últimos meses, eu tenho sofrido inúmeros ataques do tipo: mulher 
bonita é como alça de caixão - quando um larga, já tem outro botando 
a mão. Deputada Daniella Tema é a nova novinha do velho da lancha. 
A máscara da Deputada Daniella caiu. A Deputada Daniella se recusa 
a trocar sobrenome. Após traição, deputada maranhense rompe 
casamento com ex-prefeito... Dessas matérias que eu li, talvez a única 
que tem um pouco de verdade do título seja essa aqui: Após traição, 
deputada maranhense rompe casamento com ex-prefeito. Realmente, 
após as inúmeras traições que eu sofri, eu resolvi dar um basta nesse 
casamento e hoje eu vim aqui para romper o silêncio e para contar para 
todas V. Ex.ªs que estão me acompanhando um pouquinho da minha 
história com o meu ex-marido. Acho que está na hora de todo mundo 
saber. Eu me casei aos 23 anos de idade. Eu me apaixonei, naquela 
época, por um homem envolvente, por um homem experiente. Eu fui 
contra a minha mãe pela primeira vez, porque eu nunca tinha contrariado 
nem meu pai, nem a minha mãe na vida, mas eu fui contra os meus pais, 
eu fui contra a minha família e fui julgada, na época, por estar me 
envolvendo com um homem mais velho, com um homem mais 
experiente, mas eu me apaixonei e resolvi viver aquela paixão, eu 
resolvi viver aquele amor. Eu me casei, fui muito feliz por muito tempo, 
por muitos anos, até começar a descobrir as inúmeras traições que eu 
vinha sofrendo dentro do meu casamento, algo doentio. Todas as vezes 
que eram questionadas, todas as vezes que ele era questionado, eu ouvia 
dizer absurdos, que eu acho que não vale nem a pena trazer a esta 
tribuna. Eu era diminuída, dizia que ele havia me feito, que eu era quem 
eu era porque ele havia me feito. Quando a gente brigava, ele dizia: 
“Pois sai, vai embora, sai da minha casa”. No entanto, suportei como 
mulher, assim como muitas mulheres aguentam e suportam, porque 
querem manter a família, porque querem criar seus filhos. E eu tenho 
uma filha de 10 anos de idade que, infelizmente, presenciou muita 
coisa. Quantas vezes eu cheguei em casa e tive que enxugar as lágrimas 
para minha filha não me ver chorar. Agora, diante de tudo isso, talvez, 
aliás, talvez não, eu acho que ninguém sabe o que eu passei nos últimos 
dias, porque é difícil acolher uma mulher, é mais fácil apontar. O 
homem não, o homem todo mundo aplaude, bate palmas, agora a 
mulher é muito mais fácil ser apontada e julgada. Agora em janeiro, 
minha filha completou 10 anos de idade e, no dia do aniversário dela, eu 
fui escorraçada de casa, esse é o termo que eu vou usar aqui para todos 
vocês, porque foi o que aconteceu. Eu saí da minha casa com a roupa do 
corpo porque ele veio do interior e todo mundo começou a me ligar 
pedindo para eu sair de casa. Eu saí de casa com a roupa do corpo no dia 
do aniversário da minha filha. Eu tive que dizer para minha filha que nós 
estávamos indo para aquele hotel porque eu queria dar um dia diferente 
para ela, porque não é justo uma criança de 10 anos saber tudo o que 
estava acontecendo, simplesmente porque eu quis colocar fim numa 
relação falida, que já não existia há mais de um ano, que nós já 
estávamos separados de corpos há muito mais de um ano. Eu dei entrada 
no divórcio no mês de setembro. Até isso a gente tem dificuldade. É 
impressionante: uma coisa que era para simples a gente tem dificuldade. 
Eu estou separada de corpos do meu ex-marido há mais de um ano. E 
ele sabe disso. Nós dormíamos em quartos separados. O que mais me 
dói é porque, durante todo esse tempo, eu sempre o apoiei, eu sempre 
comprei as causas dele e, todas as vezes que eu precisei, comigo não 
aconteceu. Vocês que aqui estão são testemunhas durante o tempo que 
eu estou aqui nessa Casa. Quantas brigas já foram compradas por mim? 

Quantos eventos importantes vocês já me viram acompanhada dele? 
Quantos eventos eu já deixei de ir por não ter companhia para me 
acompanhar? Mas eu tinha que aguentar isso porque a sociedade exige 
isso da gente. A sociedade exige isso da gente. Infelizmente a gente vive 
hoje em uma sociedade machista, misógina, onde o homem ele é 
aplaudido e a mulher tem sequer o direito de falar. E hoje eu venho aqui 
nessa tribuna não só por mim. Eu tenho uma filha. Eu venho 
principalmente pela minha filha, porque hoje a minha filha tem 10 anos 
e tudo que está sendo feito contra mim, minha filha vai estar 
acompanhando daqui algum tempo. Eu acho que o mínimo que se 
poderia ter era respeito pelo menos por uma criança. Ontem eu cheguei 
em casa à noite, mais ataques, mais ataques, mais ataques, porque os 
ataques não param. E tive que enxugar as lágrimas. Cheguei, ela estava 
na sala e tive que enxugar as lágrimas para entrar em casa e não mostrar 
para ela o sofrimento que a mãe estava tendo, porque ela sente. Ela 
chora junto comigo, ela já entende, ela já pergunta, ela já questiona, 
então eu evitei muito. Não queria, de forma alguma, usar esse espaço. 
Eu evitei me pronunciar todo esse tempo. Eu aguentei tudo calada, em 
respeito principalmente a minha filha, afinal de contas, esse homem de 
quem eu estou falando é o pai da minha filha e eu não queria trazer esse 
tipo de coisa. Eu não queria dividir esse tipo de coisa com todos vocês. 
Quem me conhece sabe que eu sempre fui muito reservada com a minha 
vida particular. eu nunca fui de expor a minha vida privada. Eu nunca 
fui de expor a minha vida particular. Eu sempre impus respeito para 
todos os meus colegas parlamentares aqui da Casa, que conhecem a 
minha trajetória, que conhecem o meu trabalho. E, infelizmente, ver 
isso tudo acontecer, você não ser acolhido, você ser julgado, você ser 
apontado sem buscar sequer conhecer a realidade de todos os fatos, eu 
nunca pensei em ter que vir aqui nesta tribuna, ter que fazer isso. Mas 
eu acho que tem coisa que é inevitável. Tem coisa que é inevitável. Eu 
não me preparei para este momento. Eu não me preparei para passar por 
tudo o que eu tenho passado. Tenho tentado. Eu preciso continuar 
trabalhando. Eu acredito muito, vou continuar buscando o meu 
propósito, principalmente agora por tudo que eu estou vivendo, que é de 
defender todas as nossas mulheres maranhenses, eu me defendendo, eu 
falando, eu acredito que eu estou sendo voz de tantas mulheres que têm 
sido vítimas de violência psicológica como eu tenho sofrido nos últimos 
dias, e o recado é: ‘Te prepara que não vai parar por aí!’, eu ouço coisas 
absurdas, eu vou te destruir, eu ouço, me desculpe os termos que eu vou 
usar, mas, são os termos que estão sendo usados por esse homem que se 
diz político, que é o meu ex-marido, por onde ele anda, eu tenho certeza 
que alguns de vocês talvez já até tenham ouvido isso dele, é de “puta”, 
é “vagabunda”, são esses os piores adjetivos que eu tenho recebido. Eu 
tenho certeza que eu não mereço isso. E de repente, eu virei uma “puta”, 
de repente, eu virei uma “vagabunda”, de repente, eu virei uma 
“bandida”, por que simplesmente eu não quis dar continuidade numa 
relação falida, porque simplesmente eu não quis atender a proposta que 
ele me fez de continuar um casamento de fachada, como nós vínhamos 
vivendo. E é impressionante, é impressionante a forma que as pessoas 
se comportam, eu não desejo para ninguém passar, que nenhuma mulher 
passe o que eu tenho passado, e tenho passada calada, até aqui, porque, 
a partir de agora, eu vou romper o silêncio, a partir de agora, eu vou 
falar, eu não vou mais aguentar todos esses abusos, todos esses insultos 
calada, como eu tenho aguentado até aqui. Eu espero de verdade que 
outras mulheres também rompam esse silêncio, porque eu tenho certeza 
que a minha dor hoje, não é uma dor que é só minha, eu tenho certeza 
que muitas mulheres vivem essa dor. A diferença é que eu tive coragem 
de romper um casamento falido que já não existia, um casamento de 
fachada. Eu sei que as retaliações vão vir; eu sei que os ataques vão 
continuar, mas agora eu não vou estar mais silenciada. Agora, eu vou 
falar. Agora, eu vou me defender, porque não está sendo justo eu viver 
tudo isso e não falar. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte) 
- Deputada Daniella, depois a Senhora me conceda um aparte, Deputado 
Wellington do Curso, por favor.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR – Deputada 
Daniella, Deputado Duarte Júnior.
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A SENHORA DEPUTADA DANIELLA – Pode ficar à vontade, 

Deputado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 

Deputada Daniella, nesse momento que dirijo a palavra a V. Ex.ª 
é com dever de justiça. Por que dever de justiça? Primeiro que eu 
passei a conhecê-la na tribuna da Assembleia Legislativa no Estado do 
Maranhão, nessa legislatura, eu não a conhecia, e eu pude perceber a 
grandiosidade da mulher que habita nesse mandato, e trago à memória 
uma viagem que nós fizemos em representatividade na Assembleia 
Legislativa, na UNALE, no Estado da Bahia, e o seu comportamento, 
as suas atitudes, e a partir daquele momento, a Senhora sabe que o meu 
tratamento com V. Ex.ª é de amizade e de irmandade. Eu estava com 
um evento na cidade Urbano Santos, me desloquei durante toda a noite 
para chegar a tempo, para prestigiar um evento de V.Exa., lá na cidade 
de Tuntum, e capotei o carro, chegando na cidade de Tuntum, porque eu 
tinha me comprometido com V. Ex.ª. É o respeito, é amizade. E digo para 
V. Exa., neste momento, que hoje é um marco na história da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. Nós, com os nossos mandatos, a 
nossa representatividade, trazemos as angústias, as dores das pessoas 
para a tribuna da Assembleia, mas, muitas vezes, não somos ouvidos, 
somos silenciados, somos calados no exercício do nosso mandato. Hoje 
tem uma parlamentar, uma mulher que vem sofrendo no seu dia a dia, 
tendo que ficar em silêncio e é a procuradora da Mulher na Assembleia, 
que recebe as denúncias, o clamor de pedido de socorro de muitas 
mulheres. Hoje V. Ex.ª passa por cima de sua vaidade, passa por cima 
da sua vergonha, trazendo à tribuna da Assembleia e para todos nós, 
para o estado do Maranhão a sua vida pessoal, com sua filha criança. 
Como a senhora tem sofrido! Receba a nossa solidariedade, receba o 
nosso apoio incondicional. O rompimento do silêncio, na manhã de 
hoje, conta com nosso apoio ao seu mandato, apoio a senhora como 
mulher. Nosso apoio incondicional a V. Ex.ª. Que outras mulheres, 
neste momento, possam sentir não só representada, mas para que 
possam romper o silêncio diante da angústia e do medo. Hoje V. Ex.ª 
rompe o medo, hoje V. Ex.ª rompe o silêncio, hoje é um novo marco na 
sua história, hoje é um novo marco na história da cidadã, da mulher, 
da parlamentar Daniella. Hoje é um novo marco, que Deus cubra de 
benção sua vida, que Deus lhe proteja de todo mal, de todas inverdades, 
falsidades, covardia. Conte conosco. Conte com o Deputado Wellington 
para enfrentar essas adversidades, arbitrariedades, injustiças que V. Ex.ª 
tem sofrido. Como parlamentar, como seu amigo e como irmão, que eu 
me intitulo porque eu tenho um carinho especial pela senhora e conheço 
a sua conduta, conheço as suas atitudes, inclusive por onde eu vou, eu 
falo que eu a protejo, nas nossas viagens, nas nossas reuniões, eu tenho 
um carinho especial pela senhora, e a senhora pode contar comigo neste 
momento e para sempre. Que Deus a abençoe!

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA - Amém. Obrigada, 
deputado.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR - Deputada 
Daniella, eu queria nesse aparte expor uma situação. Na semana 
passada, eu pude testemunhar e eu lhe disse naquela oportunidade, 
Daniella, os maranhenses lhe conhecem como uma mulher forte e não 
têm ideia de quanta dor V. Ex.ª sente neste momento e o quanto se 
necessário faz esse acolhimento dentro desta Casa e fora. Para isso, 
as pessoas precisam saber dessa dor que V. Ex.ª sente. E eu lhe digo 
aqui, de coração, a mesma coisa que eu lhe disse quando eu entrei 
na sua sala, no seu gabinete, na semana passada, para pegar algumas 
assinaturas, para discutir alguns projetos com V. Ex.ª, e me gerou uma 
grande surpresa, um espanto o seu choro, a sua dor. O tempo ali passou 
mais de uma hora e V. Ex.ª chorando, e eu não sabia o que lhe dizer 
naquele momento. Eu tenho certeza de que a sua iniciativa de vir à 
tribuna da Assembleia, expor essa dor, dar esse testemunho é mais um 
ato da Daniella corajosa, porque, mais uma vez, Vossa Excelência, por 
essa atitude brilhante, vai ser julgada. E, nesse sentido, eu trago aqui 
uma reflexão: no mundo em que nós vivemos, algumas pessoas vão nos 
amar muito pelas mesmas razões, pelos mesmos motivos, que outras 
vão nos odiar, que outras vão nos criticar. E como destacou o Deputado 
Wellington, Vossa excelência, como deputada, mulher, Procuradora da 

Mulher da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, não podia 
ficar calada nesse momento, não só por aquelas maranhenses que, por 
vezes, são criticadas e são julgadas injustamente e que as suas vozes 
quase nunca não ouvidas, mas que quando tem a coragem de gritar, 
ainda sim, não conseguem ter o acolhimento e a força necessária nesse 
meio de tanta dificuldade. E eu tenho certeza que Vossa Excelência está 
fazendo este depoimento, este testemunho não só pelas maranhenses, 
não só pelas mulheres, mas principalmente pela sua filha, que hoje tem 
10 anos. Mas, daqui a dez anos, ela vai acessar o YouTube e vai ver a mãe 
corajosa que ela tem. E não há forma melhor de educar um filho que não 
seja através do exemplo. E quero lhe parabenizar, Deputada Daniella, 
pela coragem e deixar aqui, por fim, uma reflexão, porque, ao fim de 
um relacionamento, que infelizmente é normal, quando um homem dar 
início a uma outra relação, ele merece aplausos, ele merece elogios. E 
quando uma mulher busca aquilo que todos nós devemos buscar, que é 
a nossa felicidade, busca sua paz interior, por que essa mulher merece 
ser julgada? O que eu peço a todos e todas que nos acompanham é 
mais respeito, é mais empatia. E, mais uma vez, parabéns, Deputada 
Daniella, pois causas como essa precisam ter visibilidade para que nós 
possamos educar a sociedade em que nós vivemos. Parabéns, Deputada 
Daniella, estamos juntos e conte conosco. 

A SENHORA DEPUTADA DANIELLA – Obrigada, Deputado 
Duarte. Eu quero aqui agradecer o apoio do Deputado Wellington, 
que tem sido um grande amigo durante toda essa minha trajetória, um 
grande companheiro, porque a nossa amizade ultrapassa os limites desta 
Casa. Quero também agradecer ao Deputado Duarte. Como ele mesmo 
falou, ele chegou na semana passada em meu gabinete e se deparou 
com uma Daniella que poucos conhecem. Porque a imagem que a 
gente tenta passar para as pessoas é a imagem realmente de uma pessoa 
forte. Eu me vejo como uma pessoa forte, mas eu me vejo também 
como um ser humano, um ser humano que tem sentimentos e que por 
momentos fraqueja. E ao Deputado Duarte entrar no meu gabinete, na 
semana passada, foi com essa Daniella, Deputado Duarte, que V. Exa. 
se deparou, com a Daniella humana, que tem sentimentos, que não é 
essa fortaleza toda que as pessoas veem, que por momentos fraqueja, 
cai, chora. Isso tem acontecido muito nos últimos dias. Eu nunca pensei 
que eu como defensora das mulheres, que eu como Procuradora da 
Mulher, fosse viver na pele tanta violência, tanto ódio. Eu nunca pensei 
isso. Eu quero dizer para todos que estão aqui me acompanhando, para 
todas, que talvez isso seja até um propósito, não é? Viver na pele, sentir 
a dor, para continuar a luta. E a partir de agora, eu vou transformar toda 
essa dor, toda essa humilhação que eu tenho passado em motivação 
para continuar lutando. Me despeço aqui de vocês usando um versículo 
bíblico que inclusive tem me dado muita sustentação, que é um versículo 
de Josué 1-9: “Seja forte e corajoso, não se apavore, não se desanime, 
pois o senhor teu Deus está por onde você andar.” Muito obrigada. Bom 
dia a todos!

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar Democrático. 
Deputado Vinícius Louro está ausente. Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Declino, deputado, 
hoje não é clima.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Declina. Bloco Parlamentar Independente, deputado Arnaldo 
está ausente, deputado Roberto, deputado Adriano, declina. Bloco 
Parlamentar Democrático, Deputado Vinícius está acenando ali. 
Deputado Rafael.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (Questão de 
Ordem) – Presidente, gostaria só de fazer uma Questão de Ordem, a 
sessão caminha para encerrar e tem dois documentos que chegaram até 
a mim. O 1º é um documento assinado pelo deputado Márcio Honaiser, 
convocando uma Reunião da Comissão de Constituição e Justiça para 
amanhã, e o 2º protocolado pelo deputado Adelmo Soares, questionando 
a eleição da Comissão de Constituição e Justiça. Então, eu sugiro ao 
senhor como Presidente dessa Casa e além de outros dois requerimentos 
que já foram protocolados, um por 23 deputados e outro pelo deputado 
Zé Inácio, para que a gente aprecie esses requerimentos e V. Ex.ª 
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encaminhe ao Plenário para que a gente possa conduzir os trabalhos aqui 
de forma mais pacífica. Porque, presidente hoje em exercício, publicado 
uma Resolução Administrativa, o deputado Márcio Honaiser convocou 
está respaldado nessa Resolução Administrativa, mas existe uns 
requerimentos questionando essa mesma Resolução. Seria interessante 
o Plenário dessa Casa resolver primeiro essas questões para que não 
fiquem prejudicados os projetos que venham a ser apreciados nessa 
reunião de amanhã, sendo que a Comissão está sub judice aqui dentro 
do Plenário da Casa, um requerimento apresentado pelo ex-presidente 
Adelmo que fundamenta que a eleição não houve convocação, que a 
Comissão é presidida, a reunião que elege a comissão pelo presidente 
da sessão legislativa anterior e que o mesmo não foi convocado, ou seja, 
tem os fundamentos regimentais e que este Plenário precisa apreciar 
para gente dar o trâmite legal da Casa. Então, eu peço a V. Ex.ª que 
converse com o Presidente Márcio Honaiser para que a gente possa 
resolver, primeiro, essas questões aqui no plenário da Casa.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Rafael, está registrada a sua solicitação.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Concedo já, Deputado Vinícius. Sobre a questão do requerimento que 
está sendo apreciado, no momento certo eu me posicionarei porque a 
primeira decisão é do presidente. Agora nós não vamos deixar de ter a 
tramitação dos projetos de lei da Casa, em razão do momento em que 
esse requerimento será apreciado. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor 
Presidente, desculpa, na hora que V. Ex.ª chamou o Tempo dos Partidos 
ou Blocos, eu estava online pela internet, eu estava a caminho daqui e 
aí eu queria a benevolência de V. Ex.ª para usar o Tempo dos Partidos, 
porque eu estava acenando todo tempo, mas eu acho que V. Ex.ª não 
observou.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius, não tem como mais voltar, mas V. Ex.ª pode ir pela 
liderança.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Tempo da 
Liderança, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, 
funcionários deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje a esta 
tribuna, de forma triste, é de conhecimento de todos que o Tribunal 
Regional do Trabalho está fechando três agências nas cidades de 
Timon, Pedreiras e Açailândia. Foi uma luta antiga dos trabalhadores 
dessas cidades, uma conquista que essas regionais tiveram com esses 
TRTs nos municípios. Nós fomos pegos de surpresa. Nós estivemos na 
cidade de Timon junto com o ex-Vereador Henrique Júnior, Lucas da 
Farmácia e outras lideranças, preocupado com a situação. Fizeram seus 
manifestos a favor de que permaneça a manutenção dos TRTs, tantos 
na cidade de Timon como também tivemos a preocupação na cidade de 
Pedreiras, da Vereadora Katiane Leite, do ex-Prefeito Antônio França 
e de outras também autoridades como a CIAP, órgãos representativos 
do comércio e dos trabalhadores, além da cidade de Trizidela do Vale. 
Hoje, os dois municípios são separados pelo rio Mearim, que também 
usufrui. E a região do TRT de Pedreiras, a preocupação lá do Ronaldo 
Medicamentos, do ex-Prefeito Paulo Matará. Na cidade de Açailândia, 
muitas pessoas também nos procurando e comentando sobre essa perda 
dos TRTs. A priori, o conhecimento que nós temos, haja vista, contudo, 
nós estamos tentando encontrar com o Desembargador do TRT aqui na 
cidade de São Luís para termos um conhecimento real dos fechamentos. 
Mas, dentro do que foi colocado, era porque esses municípios e essas 
regionais, Deputado Hélio Soares, não estavam tendo demandas 
suficientes para que esses TRTs pudessem estar abertos. E a gente até 
desconhece, falando pela cidade de Pedreiras, que tem uma demanda 
muito grande e tem toda uma regional. E eu vejo até que o momento é 

de se observar e tentar permanecer esse TRT, porque nós estamos saindo 
aí de uma covid, então é natural que as pessoas ali, às vezes, diminuam 
na buscam dos seus direitos, até preocupados de que ele indo para um 
órgão desse não prolifere a questão da covid. E é importante ressaltar 
que muitos órgãos jurídicos aí estão fazendo através de home office, 
por vídeochamada. E isso colocando cada vez mais, também, não deixa 
de colocar assistência jurídica ali dos tribunais distantes do Ministério 
Público, da população. Mas, como aqui nós já temos satisfações de 
outros juízes da área trabalhista que, através dessa resolução, que na 
relação da Vara do Trabalho de Pedreiras, Açailândia e Timon, ficaram 
abaixo do percentual de 50%. Ora, nessa resolução não fala que tem que 
se fechar essas agências, mas eles podem recambiar outros municípios, 
por exemplo, na cidade de Pedreiras, poderia tirar Joselândia, que vai 
para Presidente Dutra, e vir pra Pedreiras, que fica mais perto. A cidade 
de Coroatá, que vai para Bacabal, poderia também vir para Pedreiras, 
que fica mais perto também. E isso na questão desse remanejamento 
como algumas localidades do município de Timon, levando para cidade 
de Timon, e Açailândia levando para a cidade de Açailândia. Isso, 
sim, irá permanecer essa conquista, essa luta do trabalhador, onde o 
trabalhador possibilita ali mais próximo, mais emergente de ir atrás dos 
seus direitos, principalmente aquele que trabalha que. na hora que ele 
mais necessita, que é a hora que ele está ali sendo desempregado, na 
busca de seus direitos, ele vai ter uma garantia próspera do Tribunal 
Regional do Trabalho. Então eu acredito que, como já houve uma 
audiência junto à OAB, aos órgãos como a SEAB, órgãos do comércio, 
da indústria e também juízes para que isso não possa acontecer, o 
fechamento das agências dos Tribunais Regionais do Trabalho tanto de 
Timon, Pedreiras e Açailândia, nós iremos buscar uma solução para que 
isso não aconteça. Porque, realmente, eu digo pela cidade de Pedreiras, 
já perdemos a Receita Federal, um órgão federal, o INSS, também, na 
cidade de Pedreiras, mas nós não podemos perder agora o Tribunal 
Regional do Trabalho, porque é realmente onde as pessoas vão atrás de 
seus direitos trabalhistas. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Bloco Parlamentar Democrático Solidariedade, já havia chamado. 
Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Está inscrito o deputado Wellington do Curso, e em seguida o deputado 
Vinícius Louro. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o deputado Wellington do Curso, por dez minutos, com 
apartes.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Vinícius Louro, por dez minutos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da 
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

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

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
César Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duai-
libe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do 
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Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ariston, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Clei-
de Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, 
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa 
e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão. Determinou a leitura do texto 
bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve ora-
dores inscritos no Pequeno Expediente, assim como não houve matéria 
para ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário do Grande 
Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos Parti-
dos ou Blocos, ouviu-se o Deputado Fábio Braga, falando pelo Bloco 
Parlamentar PP/Solidariedade. No Expediente Final, falou o Deputa-
do Wellington do Curso. Nada mais havendo a tratar, o Presidente en-
cerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 10 de fevereiro de 
2022.  

Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício

Deputado Rildo Amaral
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Segundo Secretário, em exercício

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO QUINTO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 27/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRE-
SA ESCOLA - CIEE, firmam entre si o quinto apostilamento ao referido 
contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000317 
de 08/02/2022, no valor de R$ 945.789,70 (novecentos e quarenta e 
cinco mil, setecentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), para 
cobertura das despesas a este Contrato durante o corrente exercício. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 – As-
sembleia Legislativa; Natureza da Despesa: 33.90.39.79 – Serviço de 
Apoio Administrativo, Técnico e Operacional; Gestão: 00001 – Gestão 
Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; 
Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legisla-
tiva; Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão 
(Manutenção); Histórico: Objeto: Contratação de agentes de integra-
ção – estagiários. Contrato nº 27/2019 – 2º Termo Aditivo – Vigência: 
18/07/2021 a 17/07/2022; Fonte de recursos 0.1.01.000000 Recursos 
Ordinários do Tesouro. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0321/2022. DATA DA AS-
SINATURA: 11/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. São Luís–MA, 15 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo 
– Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SÉTIMO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 009/2019. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO MARANHÃO e EMPRESA C. F. R. GASPAR LOCAÇÃO E 
CIA LTDA., firmam entre si o sétimo apostilamento ao referido con-
trato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 2022NE000208 
de 01/02/2022, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para 
cobertura das despesas inerentes a este contrato durante o corrente 

exercício financeiro. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101 – Assembleia Legislativa; Projeto de Atividade: 4628 – 
Atuação Legislativa; Plano Interno: Manutenção; Natureza da Despe-
sa: 33.90.39. – Serviços Técnicos Profissionais; Sub-item de Despesa: 
3.3.90.39 – Fornecimento de alimentação preparada; Fonte de recursos: 
0.1.01.000000 Recursos Ordinários - Tesouro. Histórico: Objeto: For-
necimento de alimentação preparada, do tipo lanche e almoço, visan-
do atender às necessidades do Programa Sol Nascente, assistido por 
este Poder. Instrumento Legal: CT 09/17 3º TA. Valor do Contrato: 
R$ 568.074,50. Vigência: 28/02/2021 a 27/02/2022. Gestor: Ilca Ma-
cedo Botelho. Informações Complementares: Valor referente ao saldo 
de CT para o exercício. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei Federal 
nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 0115/2022. DATA DA AS-
SINATURA: 10/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino Nova 
Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão. São Luís–MA, 15 de fevereiro de 2022. Tarcísio Almeida Araújo 
– Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 11/2020-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e KENTA INFORMÁTICA S.A.  OBJETO:  Emissão da Nota de Em-
penho nº 2022NE000035, de 26/01/2022, no valor de R$ 56.877,31 
(cinquenta e seis mil, oitocentos e setenta e sete reais e trinta e um 
centavos reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Fun-
ção: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.06 – Loca-
ção de software. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). Fonte de 
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Históri-
co: Objeto: licença de software e suporte para gravação das sessões 
plenárias da ALEMA. Informações Complementares: Saldo remanes-
cente de ct para o exercício atual.  BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei 
Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 0051/2022. DATA DA 
ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 08/02/2022. ASSINATU-
RA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 16 de fevereiro de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO SEGUNDO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N.º 033/2019-AL. PAR-
TES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 
e BANCO DO BRASIL S.A.  OBJETO:  Emissão da Nota de Empenho 
nº 2022NE000007, de 21/01/2022, no valor de R$ 120.000,00 (cento e 
vinte mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:  Unidade Gestora: 
010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – Gestão Geral. Fun-
ção: 01 – Legislativa. Subfunção: 031 – Ação Legislativa. Programa: 
0318 – Gestão Legislativa. Natureza de Despesa: 33.90.40.06 – Loca-
ção de software. Ação: 4628 – Atuação Legislativa. Subação: 000010 
– Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Informática). Fonte de 
Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro. Históri-
co: Objeto: licença de software e suporte para gravação das sessões 
plenárias da ALEMA. Informações Complementares: Saldo remanes-
cente de ct para o exercício atual.  BASE LEGAL: art. 65, §8º da Lei 
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Federal 8.666/93 e Processo Administrativo nº 005/2022. DATA DA 
ASSINATURA DO APOSTILAMENTO: 08/02/2022. ASSINATU-
RA: Deputado Othelino Nova Alves Neto–Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–MA, 16 de fevereiro de 
2022. Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 

AVISO DE ALTERAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2021-CPL/AL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3029/2020-AL 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, por meio do Pregoeiro, Alexandre Henrique Pereira da Silva, 
com fulcro no Pregão Eletrônico n° 030/2021- CPL/ALEMA, com ob-
jeto de contratação de empresa especializada para prestação de serviços 
de manutenção preventiva, corretiva e atendimento de chamandas de 
emergência para Subestações Abrigadas e Grupos Motores Geradores 
instalados nas edificações da ALEMA, torna público para conhecimen-
to dos interessados o adendo de retificação do presente procedimen-
to licitatório, devido ao acatamento de parte da impugnação ao edital, 
podendo ser acessada no link https://www.al.ma.leg.br/licitacoes/. Fica 
definida a data de realização do certame licitatório no  dia 07/03/2022 
às 14:30h.

São Luís, 14 de fevereiro de 2022.

Alexandre Henrique Pereira da Silva
Pregoeiro

P O R T A R I A   Nº  089/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO  ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 006/2022-DTI,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores PAULO MARCELUS CASTRO 

SILVA, matrícula nº 1653088 e CARLOS EDUARDO FERNANDES 
MACIEL, matrícula nº 1657006, ambos lotados na Diretoria de Tec-
nologia da Informação, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e 
Fiscal Substituto do Processo nº 3745/2021-AL, com a Empresa DIS-
TRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMÉRCIO LTDA., que tem por 
objeto Aquisição de Suprimentos de Informática (Toner), com vistas ao 
atendimento das necessidades da Escola do Legislativo da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão - ALEMA, conforme determina o 
Art. 25 da Resolução Administrativa  nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 10 de fevereiro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 098/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-

TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 069/2022-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PEREI-
RA, matrícula  nº 1663046 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR, matrí-
cula nº 1646314, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da Ata de 
Registro de Preços nº 002/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa VOLT MATERIAIS 
ELÉTRICOS EIRELI, cujo objeto refere-se à aquisição de materiais 
de consumo nas espécies “elétricos” – luminárias, lâmpadas, reatores, 
plugs e tomadas, para atender as necessidades do Núcleo de Instala-
ção Predial-NUINP da ALEMA, conforme as condições, quantidades e 
exigências estabelecidas no Termo de Referência, conforme determina 
o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO  ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de fevereiro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 099/2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista o que consta do Me-
morando nº 070/2022-DA,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PEREI-
RA, matrícula  nº 1663046 e GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR, matrí-
cula nº 1646314, ambos lotados na Diretoria de Administração, para 
atuarem, respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto da Ata de 
Registro de Preços nº 001/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa P H BARROS SANTA-
NA COMÉRCIO, cujo objeto refere-se à aquisição de materiais de con-
sumo nas espécies “elétricos” – luminárias, lâmpadas, reatores, plugs e 
tomadas, para atender as necessidades do Núcleo de Instalação Predial-
-NUINP da ALEMA, conforme as condições, quantidades e exigências 
estabelecidas no Termo de Referência, conforme determina o Art. 20 
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

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

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

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO  ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 11 de fevereiro 
de 2022.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 153/2022, de 15 de fevereiro de 2022, exonerando 
JULINAR LIMA FONSECA e SIMONE KELLY DE CASTRO 
OLIVEIRA, do Cargo em Comissão Símbolo DGA de Assessor Es-
pecial Legislativo, DJALMA PEDRO SOARES NETO, do Cargo 
em Comissão Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo e ES-
TEFANIA MARIA LARANJEIRA, do Cargo em Comissão Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 154/2022, de 15 de fevereiro de 2022, nomeando DJALMA 
PEDRO SOARES NETO e ESTEFANIA MARIA LARANJEIRA, 
para o Cargo em Comissão Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial, SIMONE KELLY DE CASTRO OLIVEIRA, para o Car-
go em Comissão Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo e 
JULINAR LIMA FONSECA, para o Cargo em Comissão Símbolo 
DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 155/2022, de 15 de fevereiro de 2022, exonerando VALBER 
CUTRIM AMORIM JUNIOR, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 156/2022, de 15 de fevereiro de 2022, nomeando JOUBERT 
SERGIO MARQUES DE ASSIS, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, 
a partir do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

Nº 158/2022, de 15 de fevereiro de 2022, nomeando 
CRISTIANE BELLOTI SANTOS, para o Cargo em Comissão, Sím-
bolo DANS-2 de Assessor, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de fevereiro do ano em curso.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


