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PROJETO DE LEI Nº 132 /2021

Assegura o percentual mínimo de 
30% (trinta por cento) das vagas ofere-
cidas pelo programa “Mais Renda” do 
Estado do Maranhão, às mulheres víti-
mas de violência doméstica.

Art. 1º - Ficam reservadas às mulheres que estejam sob o benefí-
cio da Lei Nº 11.350, de 02 de outubro de 2020 (Aluguel Maria da Pe-
nha), o percentual de 30% (trinta por cento) dos cursos e kits oferecidos 
pelo programa “Mais Renda”. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O país vem apresentando um aumento preocupante nos números 
de violência doméstica contra as mulheres. Na mesma linha o Estado do 
Maranhão apresentou expressivo aumento dos casos de feminicídio, de 
janeiro a dezembro de 2020, foram 60 casos, de acordo com a Secretaria 
de Segurança do Maranhão (SSP-MA), sendo que no mesmo período 
no ano de 2019, o estado contabilizou 48 casos. 

Cumpre explicar que, muitas mulheres, vítimas de violência do-
méstica, acabam retornando a sua casa, pois ficam sem condições de 
irem para outros lugares, na maioria dos casos, por conta da depen-
dência financeira; acontecendo a reincidência e o ciclo de violência, 
culminando por vezes em feminicídio. 

Para quebrar com esse “ciclo de violência”, o Maranhão, em 02 
de outubro de 2020, sancionou a Lei Nº 11.350 que cria o benefício do 
Aluguel Maria Penha, corresponde a um auxílio no valor de R$ 600,00 
por mês, por um período de até doze meses, para mulheres vítimas de 
violência. Esse benefício possibilita a essas mulheres um recomeço em 
suas vidas ao custear por um período razoável um novo lar longe de seu 
agressor, podendo preservar sua integridade física.

Observa-se que o referido programa é destinado a custear finan-
ceiramente a moradia de mulheres vítimas de violência doméstica que 
estejam impedidas de retornar para seus lares em virtude do risco de 
sofrimento de qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe 
cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual, psicológico e dano moral 
ou patrimonial.

O programa “Mais Renda” tem sido uma chance de inclusão no 
mercado de trabalho e de microempreendedores maranhenses mudarem 
de vida e montar seu próprio negócio. Ao passo que, assegurar 30% 
das vagas desse benefício, às mulheres vítimas de violência, possibi-
litará à vítima qualificação profissional e inserção no mercado, ad-
quirindo independência financeira para refazerem sua vida longe 
da opressão e do agressor. 

Observa-se que o ciclo de violência contra à mulher é um con-
texto social complexo que necessita de mais políticas públicas nesse 
sentido e, para tanto, o presente projeto é mais um benefício que vai 
amparar muitas mulheres que precisam desse apoio para sua vida e de 
seus filhos.

Diante do exposto solicito aos nobres pares a aprovação da pre-
sente proposta de lei.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 02 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 18.03.2021

PROJETO DE LEI Nº 133/2021

Cria o programa “PRIMEIRA 
GESTAÇÃO” na rede pública de saúde 
do Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.

Art. 1º - Fica criado na rede estadual de Saúde do Estado do Ma-
ranhão, o programa PRIMEIRA GESTAÇÃO, que instruirá as mulheres 
gestantes de primeira viagem, sobre os cuidados a serem tomados com 
a gestação e as crianças até os 06(seis) primeiros anos.

Parágrafo único – Os cursos poderão ser ministrados por equipes 
multidisciplinares, sendo presencialmente (se houver condições sanitá-
rias) ou virtualmente por meio de vídeos ou lives de rede sociais, desde 
que seja divulgado com antecedência a data de oferta.

Art. 2º - Os cursos deverão abordar 
os seguintes temas, dentre outros correlatos: 
I - A importância do acompanhamento pré-natal;

II - Amamentação e o valor do leite materno;
III - Vacinação;
IV - Primeiros socorros;
V - Alimentação;
VI - Desenvolvimento Infantil;
VII - Cuidados básicos para evitar acidentes.
Art. 3º - A Secretaria de Estado de Saúde implementará e coor-

denará o Programa, podendo firmar convênios e parcerias para sua im-
plementação em cada município.

Art. 4º - O Poder Executivo regulamentará a presente lei em até 
90(noventa) dias após sua aprovação.

Art. 5º - As despesas decorrentes da presente lei correrão por 
conta de verbas próprias, consignadas em orçamento, suplementadas 
quando necessárias.

Art. 6º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de março de 

2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O objetivo da proposta de lei é instituir cursos gratuitos destina-
dos à mulher gestante, que possam habilitá-la melhor para atendimentos 
emergenciais à crianças de zero a seis anos, dentre outros conteúdos 
correlatos à gestação e criação de seu filho. 

Por se tratar de uma medida preventiva, isso pode resultar em 
grande economia ao Poder Público, dado o relevante interesse público 
na instituição de medidas preventivas, educativas e esclarecedoras às 
futuras mães sobre os cuidados essenciais com a própria gestação e com 
a criança nos primeiros anos de vida.

Dessa forma, também se busca oferecer a criança em até 06 anos 
de idade, que é a fase mais importante do crescimento, um desenvolvi-
mento com condições qualificadas de cuidado e de vida saudável, o que 
implica na redução de uma série de doenças prevalentes na fase adulta, 
resultando na formação de uma sociedade mais saudável, com menor 
custo para o sistema de saúde.

Portanto, é de suma importância a aprovação desse projeto de lei, 
e é o que se pleiteia e espera.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 03 de março de 
2021. - DANIELLA TEMA - Deputada Estadual

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO EM: 18.03.2021
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PROJETO DE LEI Nº 142 / 2021

Institui a criação de delegacia para 
atendimento de pessoa com deficiência.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Artigo 1º - Fica autorizado o Poder Executivo a criar a Delegacia 
de Atendimento a Pessoa com Deficiência no Estado do Maranhão.

Parágrafo único: Considera-se Pessoa com deficiência aquele 
que tem impedimento a longo prazo de natureza física, mental, intelec-
tual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode 
obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas.

Artigo 2º - É da competência da Delegacia de Atendimento a 
Pessoa com Deficiência todos os casos policiais que envolvam atos con-
tra esses indivíduos, com a finalidade de cumprir a lei e resguardar seus 
direitos constitucionalmente assegurados. 

Artigo 3º - A Delegacia de Atendimento a Pessoa com deficiência 
deverá possuir estrutura capaz de facilitar o atendimento aos portadores 
de deficiência, com rampas de acesso, equipamentos que facilitem a 
comunicação, funcionários treinados para atender esse público e suas 
necessidades especiais, inclusive com assistentes sociais, psicólogos, 
médicos psiquiatras, intérprete de libras e de braile.

Artigo 4º - O Poder Executivo poderá regulamentar a presente 
lei.

Artigo 5º - O Poder Executivo fica autorizado a fazer convênios 
com órgãos públicos, empresas privadas e instituições de ensino para 
viabilizar o atendimento especializado as pessoas com deficiência.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

Pará Figueiredo -  Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

Mesmo com a legislação protetiva existente, tanto em âmbito 
internacional, como no ordenamento jurídico interno, a pessoa com de-
ficiência enfrenta muitas dificuldades na efetivação dos seus direitos.

Neste contexto, a criação de uma delegacia especializada a pes-
soa com deficiência no Estado do Maranhão se justifica para garantir 
um atendimento adequado a esses indivíduos que venham a ter seus 
direitos violados.

Além do mais, a existência de profissionais capacitados e treina-
dos que saibam respeitar e compreender as dificuldades enfrentadas por 
esses indivíduos se mostrará como mais uma ferramenta que irá facilitar 
o combate a ilícitos praticados. 

Ressalta-se que a maioria dos crimes praticados contra esses indi-
víduos se efetiva em âmbito doméstico daí porque se faz necessário um 
atendimento especializado que possa trazer resultados no enfrentamen-
to as violações de direitos aos portadores de deficiência. 

Assim, diante da importância deste projeto, conto com o apoio 
dos colegas desta Casa para aprovação do projeto em destaque.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
Pará Figueiredo -  Deputado Estadual

                                     

PROJETO DE LEI N° 143 / 2021

Institui o Programa estadual “Ado-
te um animal doméstico”.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Artigo 1º - Fica instituído o Programa Estadual “Adote um ani-
mal doméstico”, com o objetivo de incentivar pessoas físicas e/ou ju-

rídicas a contribuírem para a melhoria da qualidade e quantidade de 
adoções animais domésticos em situação de abandono ou abrigados em 
centros de controle de zoonoses nas redes públicas e espaços públicos 
de grande concentração de animais nos municípios do Estado do Ma-
ranhão.

Parágrafo único - Considera-se, para fins desta lei, animal do-
méstico todos os cães e gatos que dependam da tutela humana para 
sobrevivência e bem estar.

Artigo 2º - O Programa Estadual “Adote um animal” será com-
posto de ações preventivas, educativas e de assistência aos animais re-
feridos no artigo 1º.

Parágrafo único - A participação das pessoas físicas e ou jurídi-
cas no programa poderá se dar sob a forma de:

1 - Doação de serviços (banho, tosa, etc.);
2 - Atendimento veterinário em tratamento(s) clínico(s), cirúrgi-

co(s), castração(es), medicação(es) e consulta(s);
3 - Doação de insumo(s) e equipamento(s) necessário(s) para 

funcionamento de espaço(s) que abrigam os animais (ração, produtos 
de limpeza, medicamentos, produtos para pets).

Artigo 3º - As pessoas físicas e/ou jurídicas poderão, em parce-
ria e/ou com apoio do poder público e da iniciativa privada, organizar 
campanhas relativas a boas práticas para  preservação da vida animal, 
como feiras de adoção, campanhas educativas sobre guarda responsável 
e bem estar animal.

Artigo 4º - As ações e campanhas poderão ser municipais ou in-
termunicipais.

Artigo 5º - As ações e campanhas poderão contar com apoio de 
demais órgão(s) e poder(es) público(s) municipal(is), estadual(is) e fe-
deral(is).

Artigo 6º - As pessoas físicas e/ou jurídicas participantes, pro-
motoras, cooperantes poderão divulgar, com fins promocionais, publi-
citários e de marketing, as ações praticadas em benefícios da ação ou 
campanha local, intermunicipal ou regional a ser realizada dentro do 
Programa Estadual “Adote um Animal doméstico”, indicando como se 
deu seu apoio, cooperação, realização, ou ajuda a ação ou campanha, 
se, por sua pessoa jurídica e/ou se, por uma pessoa física. A divulgação 
promocional, publicitária e de marketing poderá ocorrer antes, durante 
e depois do evento.

Parágrafo único - As pessoas físicas poderão usar o nome que 
são conhecidos, incluindo apelidos, bem como o seu nome social ou 
aquele em que é conhecido na causa animal nas ações da campanha 
“Adote um animal”.

Artigo 7º - Os animais participantes dos eventos ou campanhas 
de adoções, realizadas dentro do Programa “Adote um Animal domés-
tico” deverão ser previamente vermifugados e vacinados.

§1º - Sem prejuízo e respeitadas as legislações municipais de 
adoções e guarda de animais domésticos.

§2º - Nos eventos e/ou campanhas realizados dentro do programa 
deverão ser entregues certificados de adoção contendo as informações 
de procedência do animal, e o atestado, pelo organizador, de que o 
animal atende ao disposto no “caput” deste artigo.

§3º - As entidades ou pessoas físicas que realizaram a campanha 
“Adote um animal” poderão realizar o cadastro dos receptores dos 
animais doados para acompanhamento pós-adoção e medidas educativas 
de bons-tratos animais.

Artigo 8º - A cooperação não implicará ônus de nenhuma natu-
reza para o Poder Público, nem concederá quaisquer prerrogativas aos 
cooperantes, além daquelas previstas no desta Lei. Também, não impli-
ca em vínculo empregatício de nenhuma natureza com o poder público 
por nenhuma das partes.

Artigo 9º - O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo 
de 60 (sessenta) dias, contados da data da publicação, no que couber.

Artigo 10 - As despesas decorrentes dessa Lei correrão por dota-
ções orçamentárias próprias, se houver despesa.

Artigo 11 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

Pará Figueiredo -  Deputado Estadual
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JUSTIFICATIVA

O projeto de lei tem por objetivo promover o incentivo a adoção 
animal de forma consciente e bem-sucedida por pessoas físicas e/ou 
jurídicas através de parcerias com o programa “Adote um Animal do-
méstico”, buscando, com isso, proporcionar educação social, bem como 
melhoria da infraestrutura e no atendimento dos centros de zoonoses 
dos munícipios do Estado do Maranhão.

Vale destacar que, a causa animal é constantemente apoiada pela 
população maranhense, como sempre é mostrado na mídia local e em 
campanhas realizadas por ONG´s e demais entidades que atuam em 
defesa dos animais. Assim, este projeto de lei se faz necessário, pois a 
sociedade vem compreendendo que a importância do exercício da cida-
dania e da valorização de direitos e garantias constitucionais. 

Além disso, observa-se, atualmente, a ausência de campanhas 
efetivas de incentivo a educação pública na causa animal e, também, 
a adoção consciente de animais domésticos no Estado do Maranhão, 
através de programas de vacinação, castração e adoção de animais em 
estado de abandono.

O presente programa estadual visa a interação com as comunida-
des locais, como médicos veterinários que poderiam doar seus serviços 
de castração, diagnóstico de doenças, tratamento em permuta no dia da 
ação de publicidade do seus serviços, nome e endereço do profissional. 
Os Pet shops poderiam doar banho e tosa dos animais, as empresas fa-
bricantes de ração, podem doar ração, para cada animal adotado, no dia 
da ação, as empresas que fabricam acessórios e utensílios para animais 
poderiam realizar doações para cada animal doado como incentivo a 
doação animal. Tudo sempre em permuta da publicidade.

O custo para o Estado de Maranhão e para os municípios é pra-
ticamente nenhum, pois os serviços, ração e assessórios seriam doados 
em permuta da publicidade na divulgação do evento e no dia da sua 
realização. De modo que, o programa é um incentivo público-privado, 
sem custo financeiro, para o poder público, além da educação para a 
população no tratamento e prevenção de maus-tratos animais. Verifi-
cando-se, com isso, que a organização e o diálogo devem prevalecer, 
bem como o envolvimento de todos os cidadãos no incremento a luta 
da causa animal. 

Tal proposição surge para salientar as ações de mobilização, bem 
como demonstrar que as ações do programa “Adote um animal” tem 
voz e podem, sim, influenciar nas decisões administrativas e políticas, 
principalmente reduzindo o custo com estadia, alimentação e tratamen-
to animal, castração e, principalmente, educação sobre bons-tratos ani-
mais.

Ante ao que foi exposto, conto com a participação dos colegas na 
aprovação deste projeto de lei, que será algo bastante efetivo na defesa 
da causa animal no Estado do Maranhão que cotidianamente é objeto de 
atuação de vários parlamentares desta Casa Legislativa.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
Pará Figueiredo -  Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 144 /2021

Dispõe sobre a isenção de paga-
mento da taxa de inscrição para pessoas 
com deficiência em eventos esportivos, 
realizados no âmbito do Estado do Ma-
ranhão.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Os eventos esportivos realizados no Estado do Maranhão 
poderão dispor de 10% de suas vagas para inscrição gratuita por pessoa 
com deficiência nos termos desta Lei.

Parágrafo único. Para os fins desta legislação, entende se pessoa 
com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natu-
reza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.
Art. 2º Para fazer jus ao incentivo determinado por esta lei, o 

competidor deverá atender
aos seguintes critérios:
I - comprovar a deficiência através de laudo médico que ateste 

suas limitações;
II - aferir renda mensal de até 03 (três) salários mínimos.
Art. 3º Os eventos que dispuserem de kits para os atletas deverão 

fornecê-los aos competidores isentos das taxas gratuitamente.
Art. 4º Quando se fizer necessária a presença de acompanhante 

junto ao atleta, este também deverá ser beneficiado com a gratuidade da 
taxa de inscrição.

Art. 5º Não havendo o alcance de 10% de inscrições realizadas por 
pessoas com deficiência as vagas restantes poderão ser disponibilizadas 
ao público em geral, sem extensão do benefício da gratuidade.

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto visa garantir o incentivo à participação de 
atletas com deficiência de natureza física, mental, intelectual ou senso-
rial em eventos esportivos ocorridos no Estado do Maranhão. Tal proje-
to foca na necessidade de inclusão social das pessoas com deficiência, e 
sua participação efetiva em eventos esportivos.

O esporte é um dos principais instrumentos de socialização, de-
senvolve valores como respeito, disciplina, amizade e solidariedade. A 
inserção do esporte adaptado significa ampliar o exercício democrático 
da cidadania.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 127 /2021 

Senhor presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido a Mesa, seja en-
caminhado expediente ao GOVERNADOR DO ESTADO, FLÁVIO 
DINO e ao SECRETÁRIO DE SAÚDE, CARLOS LULA, solici-
tando o fornecimento dos seguintes medicamentos: queatipina; mico-
fenalato de sódio; mesalasina; olanzapina; adalimumabe;rifampicina; 
ofloxasina; minociclina; mesacol; zometa na FEME. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 16 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 719 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando recuperação asfáltica 
para as ruas do bairro vila cafeteira no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região.
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Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Nagib Haickel, 17 de março de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 720 /2021

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 Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvi-
mento, o Sr. Márcio Jerry, solicitando recuperação asfáltica para as 
ruas do bairro vila cafeteira no município de Paço do Lumiar 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Nagib Haickel, 17 de março de 2021. - WELLING-

TON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 721 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 10 no Bairro 
planalto do vinhas I, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 722 /2021

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 Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 

promover a recuperação asfáltica na Rua 10 do Bairro planalto do 
vinhas I, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 723 /2021

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 Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua 14 do Bairro planalto do 
vinhas I, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 724 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 14 no Bairro 
planalto do vinhas I, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 725 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja encaminhado ofício ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GO-
VERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO 
DE CASTRO E COSTA, solicitando providências no sentido de isen-
tar o ICMS por 3 (três) meses e parcelar as contas de água e energia 
dos empresários do ramo de entretenimento, bares e restaurantes.

A presente solicitação visa atender as famílias que dependem 
desse ramo, pois os mesmos permaneceram fechados por muito tempo 
durante a pandemia, e, após a reabertura, quando estavam começando a 
honrar com seus débitos, deu-se início a segunda onda, quando se viram 
obrigados a atender apenas com 50% da sua capacidade e com o horário 
reduzido, diminuindo para cerca de 20% o seu faturamento. Importante 
destacar que tais ramos em questão foram os primeiros a fechar, logo 
no início da pandemia, e os últimos a abrir, o que prejudicou ainda mais 
suas rendas.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel 
Bequimão”, em São Luís, 09 de março de 2021. - Dep. Estadual - 
GLALBERT CUTRIM - 1º Vice-Presidente - Dep. Estadual - Neto 
Evangelista

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 726 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro à V. Exa. que, após seja 
ouvida a Mesa, que a presente Indicação seja encaminhada ao Gover-
nador do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino, ao Secretário de 
Estado da Educação, Sr. Felipe Camarão e ao Secretário de Infraestru-
tura do Estado, Sr. Clayton Noleto Silva, solicitando a perfuração de 
um poço artesiano na Escola Municipal Novo Paraíso, localizada 
no povoado Oito da Cikel, bem como a implantação da rede de dis-
tribuição de água.

O citado povoado fica localizado na zona rural do município de 
Buriticupu/MA e foi contemplado com a construção de uma escola atra-
vés do Programa Escola Digna do Governo do Estado do Maranhão, 
impactando positivamente na qualidade e melhoria do ensino daquela 
localidade, levando dignidade e conforto a comunidade escolar.

Contudo, o povoado onde atualmente residem 25 famílias, todas 
de baixa renda, necessita de melhores condições no abastecimento de 
água – essencial às atividades individuais e ao bem-estar humano. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 03 de março 
de 2021. - Betel Gomes - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 727/2021

Senhor Presidente

Na forma regimental, requeiro a Vosso govenador Flávio Dino, 
bem como ao Exmo. Sr. Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, 

no sentido de providenciar a recuperação da MA-369 que liga as cida-
des de Pastos Bons e Nova Iorque - MA.

Tendo em vista a melhora da mobilidade e na segurança do gran-
de fluxo de pessoas que transitam diariamente no trecho pretendido, 
tendo em vista que se trata da única via pavimentada que dá acesso a 
sede do município  de Nova Iorque e com a proximidade da semana 
santa onde deve se observar um aumento desse fluxo é de grande im-
portância que haja a pronta recuperação dessa via.

Além de que vai possibilitar o acesso da população com a neces-
sária segurança, contribuir para o desenvolvimento socioeconômico da 
região, e turismo na região, promover a inclusão produtiva, facilitar o 
acesso aos insumos básicos e ao mercado consumidor, assegurando aos 
moradores da localidade, o direito de uma melhor qualidade de vida. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckman”. São Luís, 17 de março de 2021. - ARISTON RIBEIRO 
- Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 728 /2021

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 Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica Avenida Itapiraco, em frente ao 
residencial Vitte em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 729 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Avenida Itapiraco, 
em frente ao residencial Vitte em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 

WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 730 /2021

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 Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilida-
de promover a recuperação asfáltica na Rua auxiliar da avenida 
Jerônimo de Albuquerque ao lado dos pátios jardins, em São Luís 
-MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 731 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua auxiliar da 
avenida Jerônimo de Albuquerque ao lado dos pátios jardins, em 
São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 732 /2021

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 Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
das empresas coletoras de lixo a fornecerem aos profissionais garis capa 
de chuva de plástico impermeável. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a possibilidade das em-
presas coletoras de lixo a fornecerem aos profissionais garis capa de 
chuva de plástico impermeável durante o período chuvoso que atra-
vessa a nossa cidade de São Luís, tendo em vista que os profissionais 
garis necessitam trabalhar recolhendo o lixo durante todo dia, apesar de 
chuvas intensas. 

A qualidade de vida, principalmente em sociedade, perpassa pela 
questão da limpeza urbana. Apesar de ser dever de todo cidadão ajudar 
a manter a cidade limpa, é importante ressaltar o trabalho do profissio-
nal gari no cotidiano da Cidade.

E mesmo os garis estarem encarregados de recolher o lixo domi-
ciliar, nos comércios, capinar, limpar e varrer as ruas, praças e as praias 
de São Luís. Eles também atuam nos mutirões em toda cidade. Portanto, 
são profissionais que trabalham arduamente todos os dias (tanto em pe-
ríodo diurno, quanto noturno), seja debaixo de sol ou chuva.

Atualmente vivenciamos uma pandemia a COVID-19, que tem 
colocado em risco milhares de pessoas, seus serviços são de natureza 
essencial das suas atividades, permanecem expostos nas ruas, em áreas 
de risco para casos de coronavírus, realizando seus serviços junto à po-
pulação, sempre de prontidão para atender a todos. Em virtude de todos 
esses riscos a que estão expostos, é imperioso que as empresas de coleta 
de lixo sejam obrigadas a fornecer aos profissionais garis.

Diante do exposto, consubstanciado nas razões supracitadas e 
a percepção da importância dos serviços prestados pelos profissionais 
garis.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 17 de março de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 733/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
Presidente Dutra, objetivando beneficiar a população feminina daque-
le município com ações de cidadania e saúde preventiva, com orienta-
ções sobre a importância da prevenção ao câncer.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de março 
de 2021. - DANIELLA TEMA - Deputada estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 734/2021

Senhor Presidente,
 
Na forma regimental requeiro a vossa excelência que, depois de 

ouvida a mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Gover-
nador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando providências junto 
a Secretaria de Estado da Mulher, Sra. Nayra Monteiro, para que 
disponibilize a carreta da mulher maranhense para o município de 
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Paraibano, objetivando beneficiar a população feminina daquele muni-
cípio com ações de cidadania e saúde preventiva, com orientações sobre 
a importância da prevenção ao câncer.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de março 
de 2021. - DANIELA TEMA - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 146 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 324 /2021

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, em 
virtude do comunicado do deputado Professor Marco Aurélio, líder do 
Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão

RESOLVE:
NOMEAR o Deputado Estadual Wellington do Curso como 

membro suplente da Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída 
pela Resolução Administrativa nº323/2021, destinada a apurar supos-

tas irregularidades envolvendo os sucessivos reajustes de preços dos 
combustíveis no Estado do Maranhão, na vaga pertencente ao Bloco 
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão.  

Dê-se ciência, Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 

em 18 de março de 2021.

Deputado Othelino Neto
Presidente  

Deputada Andreia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Drª. Cleide Coutinho 
Segunda Secretária

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e a EM-
PRESA IN PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL 
SS, firmam entre si o presente Contrato de Prestação de Serviços de 
Comunicação Corporativa, em decorrência do Processo Administra-
tivo nº 2479/2020-ALEMA, mediante Licitação na modalidade Con-
corrência, tipo Melhor Técnica. OBJETO: Contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de comunicação corporativa, 
para realização de assessoria no relacionamento com a imprensa, na 
produção de conteúdo para a imprensa e mídias digitais, e em relações 
públicas, a serem realizadas conforme especificações constantes neste 
Contrato. VALOR: R$ 4.423.164,64 (quatro milhões, quatrocentos e 
vinte e três mil, cento e sessenta e quatro reais e sessenta e quatro 
centavos), tendo sido emitida a Nota de Empenho nº 2021NE000522 
no valor de R$ 3.317.373,64 (três milhões, trezentos e dezessete mil 
trezentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) para co-
bertura das despesas inerentes ao presente Contrato durante o exercício 
de 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 
- Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 
- Legislativa; Subfunção: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - 
Gestão Legislativa; Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação; 000011 
- Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manutenção); Natureza 
de despesa: 33.90.39.92 – Serviços de Publicidade Institucional; Fonte 
de Recursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Históri-
co: Objeto: Serviço de comunicação corporativa para assessoria com a 
imprensa, produção de conteúdo em mídias digitais e relações públicas. 
Informações Complementares: Valor proporcional ao exercício de 2021 
conforme cronograma da DCS. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. DATA 
DE ASSINATURA: 18/03/2021. BASE LEGAL: Constituição Fede-
ral de 1988, Lei nº 8.666/93, Resolução Administrativa nº 955/2018, 
Processo Administrativo nº 2479/2020-AL e demais normas regula-
mentares aplicáveis à matéria. ASSINATURAS: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA 
IN PACTO COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E DIGITAL SS, CNPJ 
n.º 26.428.219/0001-80 – CONTRATADA. São Luís (MA), 18 de mar-
ço de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº 317 DE 09 DE MARÇO DE 2021. 
 

Abre à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor 
de R$ 13.037.000,00 (treze milhões e trinta e sete mil reais), 
para o fim que especifica. 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas 

atribuições legais e de conformidade com o disposto no art. 43. § 1º, inciso III da Lei Federal nº 4.320 de 17.03.64 e no art. 
39,§ 1º, inciso I e § 2º da Lei Estadual n.º 11.327 de 25.08.2020,  

 
RESOLVE 

 
Art. 1º. Fica aberto à Assembléia Legislativa, crédito suplementar no valor de R$ 13.037.000,00 (treze milhões e 

trinta e sete mil reais), destinado a reforço de dotação consignada no vigente Orçamento, conforme Anexo I. 
 
Art. 2º. Os recursos para atender ao presente crédito decorrem de anulação parcial de dotação consignada no vigente 

Orçamento, conforme Anexo II. 
 
Art. 3º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
 
PALÁCIO MANUEL BECKMAM, EM SÃO LUÍS, 09 DE MARÇO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA E 133º 

DA REPÚBLICA. 
 

 
 
 

OTHELINO NOVA ALVES NETO 
Presidente 

            
 
 
 

GLALBERT NASCIMENTO CUTRIM 
1º Vice-presidente 

 
 
 

MARIA DEUSDETE LIMA CUNHA RODRIGUES 
2º Vice-presidente 

 
 
 

RILDO DE OLIVEIRA AMARAL 
3º Vice-presidente 

 
 
 

CÉSAR HENRIQUE SANTOS PIRES 
4º Vice-presidente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ANDREIA LOPES MARTINS REZENDE 
1º Secretário 

 
  
 

CLEIDE BARROSO COUTINHO 
2º Secretário 

 
 

 
KARLOS PARABUÇU SANTOS FIGUEIREDO DOS 

ANJOS 
3º Secretário 

 
 

PAULO ROBERTO ALMEIDA NETO 
4º Secretário 

 

ESTADO DO MARANHÃO

Resolução

Relatório Ato Normativo

Ano Base: 2021

Anexo I - Redução

Ato Normativo 2021AN000135

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

0001 No Estado do Maranhão  13.037.000,000.1.0133.90.992F

Subtotal  13.037.000,00

 13.037.000,00Total

Anexo II - Acréscimo

Ato Normativo 2021AN000135

Órgão 01000 Assembleia Legislativa

Unidade Orçamentária 01101 Assembleia Legislativa

Código Natureza Fonte ValorIRPEsferaEspecificação

01.031.0318.4628 ATUAÇÃO LEGISLATIVA

0001 No Estado do Maranhão  13.037.000,000.1.0144.90.992F

Subtotal  13.037.000,00

 13.037.000,00Total




