
ANO XLIX - Nº 049 - SÃO LUÍS, QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022. EDIÇÃO DE HOJE: 22 PÁGINAS 
185º ANIVERSÁRIO DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO 

SESSÃO ORDINÁRIA (HÍBRIDA) DA 4.ª SESSÃO LEGISLATIVA DA 19.ª LEGISLATURA

SUMÁRIO

RELAÇÃO DE ORADORES....................................................................03
ORDEM DO DIA.........................................................................................03
PAUTA................................................................................................03
TERMO DA ATA.....................................................................................04
MENSAGEM.......................................................................................04
EMENDA AO PROJETO DE LEI.....................................................09
PROJETO DE LEI.......................................................................................09

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA.......................................09 
INDICAÇÃO..........................................................................................10
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA..............................................................20
CONTRATO.........................................................................................20
APOSTILA.........................................................................................21
ATO DE RATIFICAÇÃO...........................................................................22

MESA DIRETORA

BLOCO PARLAMENTAR UNIDOS PELO MARANHÃO

BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE

LÍDER DE GOVERNO

BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE PROGRESSISTA

LICENCIADA

PROS

Deputado Othelino Neto
Presidente

1.º Vice-Presidente: Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
2.º Vice-Presidente: Deputada Detinha (PL) 
3.° Vice-Presidente: Deputado Rildo Amaral (Solidariedade) 
4.° Vice-Presidente: Deputado César Pires (PV)

1.° Secretário: Deputada Andreia Martins Rezende (DEM) 
2.° Secretário: Deputada Dr.ª Cleide Coutinho (PDT) 
3.° Secretário: Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
4.° Secretário: Deputado Paulo Neto (DEM)

01. Deputado Adelmo Soares (PC do B)       
02. Deputada Andreia Martins Rezende (DEM)
03. Deputado Antônio Pereira (DEM) 
04. Deputado Carlinhos Florêncio (PC do B)
05. Deputada Daniella (DEM)
06.        Deputado Duarte Júnior (PSB)

07. Deputado Edson Araújo (PSB)
08. Deputado Neto Evangelista (DEM)
09. Deputado Othelino Neto (PC do B)
10. Deputado Paulo Neto (DEM)
11. Deputado Prof. Marco Aurélio (PC do B)
12.        Deputado Zé Inácio Lula (PT) 

Líder: Deputado Duarte Júnior

Líder: Deputado Vinícius Louro

Vice-Líder: 

01.        Deputado Ariston Sousa (Republicanos)
02.        Deputada Betel Gomes (PRTB)
03.        Deputada Drª Cleide Coutinho (PDT)
04.        Deputada Detinha (PL)
05.        Deputado Dr. Leonardo Sá (PL)
06.        Deputado Edivaldo Holanda (PTC) 
07. Deputado Fábio Macedo (Republicanos)
08.        Deputado Glalbert Cutrim (PDT)
09. Deputado Hélio Soares (PL)
10.        Deputado Márcio Honaiser (PDT)
11.        Deputada Mical Damasceno (PTB)
12.        Deputado Pastor Cavalcante (PTB)
13.        Deputado Pará Figueiredo (PSL)
14.        Deputado Rafael Leitoa (PDT)
15.        Deputado Ricardo Rios (PDT)
16. Deputado Vinícius Louro (PL)
17.        Deputado Wellington do Curso (PSDB)
18.        Deputado Wendel Lages (PMN)
19.        Deputado Zito Rolim (PDT)

01. Deputado Ciro Neto (PP)
02. Deputada Drª Helena Duailibe (Solidariedade)
03. Deputada Drª Thaiza Hortegal (PP)
04. Deputado Fabio Braga (Solidariedade) 
05. Deputado Rildo Amaral (Solidariedade)

01. Deputado Dr. Yglésio (PROS)

Deputada Ana do Gás (PC do B) - Secretária de Estado

01.       Deputado Adriano (PV)
02.       Deputado Arnaldo Melo (MDB)
03.       Deputado César Pires (PV)
04.       Deputada Profª Socorro Waquim (MDB)
05.       Deputado Roberto Costa (MDB)

Deputado Rafael Leitoa



  2       QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 2

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 17 / 03 / 2022 – 5ª FEIRA

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 17.03.2022 – (QUINTA-FEIRA)

I – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

1. REQUERIMENTO Nº 52/2022, DE AUTORIA DA DE-
PUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, SOLICITANDO QUE DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO 
O REQUERIMENTO Nº 18/2022, DE SUA AUTORIA. TRANSFE-
RIDO DA O. D.  DE 16/03/22, POR  FALTA DE QUORUM.

2. REQUERIMENTO Nº 53/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO DUARTE JÚNIOR, SOLICITANDO QUE DEPOIS DE 
OUVIDA A MESA, SEJA RETIRADO DE TRAMITAÇÃO O PRO-
JETO DE LEI  Nº 67/2022, DE SUA AUTORIA. TRANSFERIDO DA 
O. D.  DE 16/03/22, POR  FALTA DE QUORUM.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 16/03/2022 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 116/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ARNALDO MELO, INCORPORA RODOVIA À MALHA 
RODOVIÁRIA ESTADUAL, O TRECHO DA RODOVIA COM-
PREENDIDO ENTRE OS MUNICÍPIOS DE PASSAGEM FRANCA 
E COLINAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 117/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE SOBRE A INSTI-
TUIÇÃO DO PROJETO “MAIS LEITURA, MAIS SAÚDE”, NOS 
HOSPITAIS PÚBLICOS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OU-
TRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 118/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO EDIVALDO HOLANDA, QUE DISPÕE E REGULAMENTA 
O PROJETO “NOSSA HORTA” NAS ESCOLAS DA REDE PÚBLI-
CA DE ENSINO INTEGRAL NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 119/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, DISPÕE SOBRE INSTITUIR NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO O DIA DA PAZ E DA CONCILIAÇÃO.

PROJETO DE LEI N° 120/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM SÍNDROME 
DE DOWN PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA ADMINIS-
TRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO. 

PROJETO DE LEI N° 121/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DA REALIZAÇÃO GRATUITA DO EXAME DE CARIÓ-
TIPO NOS RECÉM-NASCIDOS COM HIPÓTESE DIAGNÓSTICA 
DE SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 122/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO NOS 
RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO 
DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 123/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-

RIEDADE DOS HOSPITAIS, PÚBLICOS A PROCEDER AO REGIS-
TRO E A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DE RECÉM-NASCIDOS 
COM SÍNDROME DE DOWN ÀS INSTITUIÇÕES E ASSOCIA-
ÇÕES ESPECIALIZADAS QUE DESENVOLVEM ATIVIDADES 
COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI Nº 124/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A CAMPANHA JU-
VENTUDE PROTAGONISTA NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 125/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA HELENA DUAILIBE, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DAS PRÁTICAS INTEGRATIVAS E COMPLEMENTARES 
EM SAÚDE – SEPICS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 126/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE INSTITUI O DIA 08 DE 
MARÇO, DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COMO FERIADO 
ESTADUAL.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 113/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO RILDO AMARAL, QUE INSTITUI ABONO DE 50% NA 
ENTRADA E VISITAÇÃO DOS PARQUES NACIONAIS NO TER-
RITÓRIO DO ESTADO DO MARANHÃO PARA MARANHENSES 
NATOS.

PROJETO DE LEI N° 114/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO RILDO AMARAL, QUE RECONHECE O RISCO DA ATI-
VIDADE E A NECESSIDADE DO PORTE DE ARMAS DE FOGO 
AO ATIRADOR DESPORTIVO INTEGRANTE DE ENTIDADES 
DE DESPORTO LEGALMENTE CONSTITUÍDAS NOS TERMOS 
DO INCISO IX DO ARTIGO 6º DA LEI FEDERAL Nº 10.826/2003, 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PRIORIDADE – 2ª SESSÃO
PROJETO DE LEI N° 115/2022 (MENSAGEM N° 18/2022) 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE AUTORIZA O 
PODER EXECUTIVO A CONSIGNAR NO ORÇAMENTO GERAL 
DO ESTADO RECURSOS PARA AS ACADEMIAS DE LETRAS SI-
TUADAS NO ESTADO DO MARANHÃO E PARA A ACADEMIA 
MARANHENSE DE CIÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 109/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE QUE QUALQUER 
BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ÀS EMPRESAS TERÁ COMO 
REQUISITO OBRIGATÓRIO EM SEU QUADRO FUNCIONAL, O 
PERCENTUAL MÍNIMO DE 5% DE JOVENS EXERCENDO O 1º 
EMPREGO.

PROJETO DE LEI Nº 110/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, ALTERA A LEI 11.389/2020 QUE RESTI-
TUI O SERVIÇO PÚBLICO DE LOTERIA NO ESTADO DO MARA-
NHÃO E ALTERA A LEI 11.000/19.

PRIORIDADE – 3ª SESSÃO E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI 111/2022 (MENSAGEM Nº 016/2022) 

DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE REORGANIZA A 
FORÇA ESTADUAL DA SAÚDE DO MARANHÃO (FESMA).

PROJETO DE LEI 112/2022 (MENSAGEM Nº 017/2022) 
DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ESTABELECE 
OS CRITÉRIOS PARA UTILIZAÇÃO DOS RECURSOS A SEREM 
REPASSADOS AO ESTADO DO MARANHÃO, A TÍTULO DE 
COMPLEMENTAÇÃO FINANCEIRA NO ÂMBITO DO ANTIGO 
FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSI-
NO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO 
(FUNDEF), CONFORME AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 661 - STF 
E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1022241-74.2019.4.01.3700 
(TRF - 1ª REGIÃO).
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ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 104/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE EDUCANDÁRIO BETES-
DA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA. 

PROJETO DE LEI Nº 105/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA A IGREJA EVANGÉLICA ASSEMBLEIA DE DEUS, COM 
SEDE NO MUNICÍPIO DE BARRA DO CORDA - MA

PROJETO DE LEI Nº 106/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JUNIOR, DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
A ASSOCIAÇÃO ELA NA OBRA. 

PROJETO DE LEI Nº 108/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O GRUPO IDE.

Diretoria Geral de Mesa, 16 de março de 2022.

Termo de Ata referente a Décima Quinta Sessão Ordinária da 
Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia dezesseis de mar-
ço de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores Deputados 
César Pires e Cleide Coutinho. O Presidente em exercício, Deputado 
César Pires, declarou que não havia quórum regimental para a realização 
da sessão ordinária. E para constar foi lavrado o presente Termo de 
Ata, que lido e aprovado será devidamente assinado. Plenário Deputado  
Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 16 de março 
de 2022.

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Mensagem PRESI-TCE-MA nº 001/2022           
São Luís (MA), 10 de março de 2022

Excelentíssimo Senhor Presidente, 

Encaminho a Vossa Excelência, na forma do artigo 52, caput, 
combinado com artigo 76, da Constituição Estadual, projeto de lei que 
dispõe sobre alterações na Lei Estadual nº 8.258, de 06 de junho de 
2005 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão). 

A presente proposta legislativa incorpora mudanças no texto da 
lei orgânica da Corte de Contas de três ordens: (1) atualização, quando 
cabível, ao padrão normativo instituído pela Lei n.º 13.105, de 16 de 
março 2015 (Novo Código de Processo Civil), observada a natureza 
singular do processo de contas; (2) simplificação e racionalização do 
rito procedimental adotado no Tribunal de Contas e; (3) instituição do 
processo eletrônico de contas mediante a realização dos atos proces-
suais em ambiente digital. 

A proposição, ao conferir maior racionalidade ao processo de 
contas, está ancorada nos princípios fundamentais do devido processo 
legal, da ampla defesa e do contraditório e o da razoável duração do 
processo (ou celeridade de tramitação), previstos, respectivamente, no 
artigo 5º, incisos LIV, LV e LXXVIII, da Constituição Federal de 1988. 

As justificativas para esse projeto de lei estão alinhadas a dois 
contextos que impactam o exercício do controle externo, quais sejam, o 
ciclo orçamentário e o atual estágio de desenvolvimento das tecnologias 
da informação e comunicação (TIC’s). O primeiro se impõe porque po-
sitivado na própria Carta Política. O segundo constitui o atual momento 
civilizatório que condiciona o modo de ser e de fazer em todas as di-
mensões da sociedade e do Estado. 

A atuação dos Tribunais de Contas do Brasil ocorre essencial-
mente no âmbito do ciclo orçamentário tal como concebido na Consti-
tuição Federal e nas demais normas de Direito Financeiro. Esse dese-
nho institucional exige que cada Tribunal de Contas ajuste seu processo 
produtivo interno a fim de poder cumprir as suas atribuições no tempo 
delimitado para as fases do calendário orçamentário (elaboração, deli-
beração, execução e avaliação/controle dos orçamentos governamen-
tais), o que requer a necessidade de adequar a duração razoável do pro-
cesso de contas com vistas a obter efetividade das ações de controle 
externo da Administração Pública e promover a entrega rápida dos seus 
serviços aos cidadãos e aos fiscalizados. 

No presente século, em plena revolução 4.0 (ou quarta revolução 
industrial), é perceptível o avanço no uso massivo das novas ferramen-
tas tecnológicas, tais como, big data, mineração de dados, inteligência 
artificial, robótica, internet das coisas, aprendizado de máquina, blo-
ckchain, dentre outras, assim como nas tecnologias de comunicação, 
alterando profundamente a vida em sociedade e as relações das pessoas 
com empresas e governos, sobretudo, a formulação e implementação 
de políticas públicas, movimento acelerado nos últimos dois anos em 
virtude da pandemia causada pelo novo Coronavírus (Sars-Cov-2). A 
Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) e a Lei nº 14.129, de 29 de março de 2021 (Lei do Governo 
Digital) respondem a essa demanda por regulação estatal nesse segmen-
to. A proposta contida no projeto de lei que encaminho quer se adequar 
(e se beneficiar com) a essas tecnologias de informação e comunicação, 
em grande medida, para produzir controle externo de qualidade para a 
sociedade e os gestores públicos. 

Convém informar que o projeto ora enviado, porque visa tão so-
mente alterações pontuais na lei orgânica do Tribunal de Contas, não 
contempla a criação ou expansão de despesa obrigatória de caráter con-
tinuado e observa o disposto nos arts. 16, 17, 19 e 20 da Lei Comple-
mentar nº 101, de 4 de maio de 2000 (LRF). 

Tratando-se assim de matéria de relevante interesse institucional 
do Tribunal de Contas, e presente que não enseja nenhum impacto orça-
mentário-financeiro adicional, estou certo de que este pleito merecerá, 
pela importância de que se reveste, a melhor acolhida por parte dessa 
Augusta Assembleia. 

Coloco-me à disposição para, se da conveniência de V. Exa., rea-
lizar exposição mais detalhada do projeto. 

Anexo: 01 projeto de lei 

Atenciosamente, 

Conselheiro Joaquim Washington Luiz de Oliveira 
Presidente do Tribunal de Contas do Estado 

A Sua Excelência o Senhor 
Deputado Estadual Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
Nesta Capital

PROJETO DE LEI N.º 127 / 2022

Altera a Lei nº 8.258, de 6 de junho 
de 2005, que dispõe sobre a estrutura or-
gânica e processual do Tribunal de Contas 
do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências. 

Art. 1.º A Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005, passa a vigorar 
com as seguintes alterações: ...................................................................
.................................................................................... 

“Art. 2.º Para desempenho de sua competência, o Tribunal re-
ceberá, em cada exercício, o rol dos ordenadores de despesa e demais 
responsáveis, com seus respectivos endereços, residencial e eletrônico, 
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e suas alterações, assim como outros documentos ou informações que 
considerar necessários, na forma estabelecida em ato normativo do Tri-
bunal”. (NR) ............................................................................................

“Art. 5.º Constitui recesso do Tribunal de Contas, sem prejuízo 
dos serviços de sua Secretaria, o período de 21 de dezembro a 20 de 
janeiro.” (NR)

 ......................................................................................................
“Art. 10. O Tribunal, no âmbito do controle externo do Municí-

pio, ao apreciar as contas prestadas anualmente pelo Prefeito, na forma 
prevista no regimento interno: 

I - emitirá parecer prévio, até o último mês do exercício finan-
ceiro em que foram apresentadas ao Tribunal, com fundamento no art. 
172, inciso I, da Constituição Estadual, observado o disposto no §3ºe § 
4º do art. 8º desta Lei; 

II - julgará, mediante acórdão, com fundamento no art.172, inciso 
II, da Constituição Estadual, as contas dos administradores e demais 
responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração 
direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e man-
tidas pelo Poder Público municipal, e as contas daqueles que derem 
causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo 
ao erário do município.” (NR)

 ......................................................................................................
“Art. 19. ........................................................................................
§1º No caso do caput, a apreciação das irregularidades apuradas 

nos outros processos dependerá do conhecimento de eventual pedido de 
rescisão interposto pelo Ministério Público de Contas, na forma do art. 
139 desta Lei.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 40. ........................................................................................
§1º A denúncia será encaminhada em meio eletrônico, como 

estabelecido no regimento interno do Tribunal de Contas.” (NR)
 ......................................................................................................
“Art. 75 .........................................................................................
§ 2º Se o Pleno ou o relator entender que, antes de ser adotada a 

medida cautelar, deva o responsável ser ouvido, o prazo para a resposta 
será de até cinco dias.

.......................................................................................................
§ 4º Nas hipóteses de que trata este artigo, as devidas notificações 

e demais comunicações do Tribunal e, quando for o caso, a resposta 
do responsável ou interessado deverão ser encaminhadas em meio 
eletrônico, em consonância com o regimento interno do Tribunal de 
Contas.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 120 ....................................................................................... 
§1º O desenvolvimento do rito processual de que trata o caput 

deste artigo se dará em meio eletrônico, nos termos fixados no regimento 
interno do Tribunal de Contas, observado o disposto no §2º do art. 36 
desta Lei. 

§2º Os atos processuais serão digitais de modo a permitir que 
sejam produzidos, comunicados, armazenados e validados por meio 
eletrônico, na forma definida no regimento interno do Tribunal de 
Contas.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 122. Em face do sistema eletrônico de processo instituído 

na forma do §1º do artigo 120 desta Lei, atos normativos do Tribunal de 
Contas regulamentarão os procedimentos relativos:” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 123........................................................................................
I - do recebimento pela parte: 
a) da citação; 
b) da notificação; 
c) da intimação;
.......................................................................................................
III - da publicação de edital no Diário Oficial Eletrônico do Tri-

bunal de Contas do Estado, quando houver frustração na forma original 
do envio ou do recebimento do ato processual; 

IV - da publicação do acórdão ou decisão no Diário Oficial Ele-
trônico do Tribunal de Contas do Estado; 

V - nos demais casos, salvo disposição legal expressa em contrá-
rio, da publicação de deliberação no Diário Oficial Eletrônico do Tribu-
nal de Contas do Estado.” (NR)

 ......................................................................................................
“Art. 126. Os prazos para interposição de recursos e para apre-

sentação de defesa ficam suspensos no período previsto no parágrafo 
único do art. 5º desta Lei, ressalvados aqueles prazos para cumprimento 
de determinação do Tribunal de Contas.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 127. Na instrução dos processos que se desenvolvem no 

âmbito do Tribunal de Contas do Estado, constitui formalidade essen-
cial a ciência da parte para apresentar defesa, ressalvado o disposto no 
§13 deste artigo. 

§1º O chamamento da parte ao processo de contas, para 
apresentação de defesa, será feito mediante: 

I - citação; 
II - notificação ou; 
III - intimação. 
§2º A citação será feita por meio eletrônico, conforme 

estabelecido no regimento interno do Tribunal de Contas, observado o 
disposto no art. 123 desta Lei. 

§3º Ato processual que caracterize inequívoca ciência dos autos 
do processo eletrônico, praticado de modo espontâneo pelo responsável 
ou interessado, supre a falta de citação. 

§4º O responsável ou o interessado terá o prazo de trinta dias, 
improrrogável, contado nos termos do artigo 123 desta Lei, para a 
apresentação da defesa. 

§5º Cabe à parte manifestar-se precisamente sobre toda a matéria 
de defesa, expondo, de forma articulada, as razões de fato e de direito 
com que impugna as ocorrências apontadas no relatório de instrução, 
fazendo a juntada das provas em que se funda sua defesa, sendo 
considerado revel quanto à ocorrência não contestada. 

§6º Considera-se revel para todos os efeitos legais e regimentais, 
dando-se prosseguimento normal ao processo, a parte que não apresentar 
a defesa no prazo estabelecido no §4º deste artigo. 

§7º Contra a parte revel correrão os prazos independentemente de 
intimação, podendo, ela, entretanto, intervir no processo eletrônico em 
qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontra.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 129. Cabem os seguintes recursos nos processos do Tribu-

nal de Contas: 
I - recurso de reconsideração; 
II - embargos de declaração. 
§1º A interposição de qualquer recurso gera preclusão 

consumativa, ainda que venha a não ser conhecido.” (NR)
.......................................................................................................
“Art. 130. Não cabe recurso de decisão do Tribunal de Contas 

que: 
I - converter processo em tomada de contas especial ou determi-

nar a sua instauração; 
II - ordenar a realização de citação ou notificação; 
III – autorizar o início de qualquer espécie de fiscalização, con-

forme o artigo 44 desta Lei, e;
IV - apreciar o pedido de rescisão de que trata o artigo 139 desta 

Lei.” (NR)
.......................................................................................................
“Art. 136. Do acórdão de julgamento em processo de prestação 

ou tomada de contas, mesmo especial, cabe recurso de reconsideração, 
com efeito suspensivo, para apreciação do colegiado que houver profe-
rido a decisão recorrida, podendo ser formulado uma só vez e por escri-
to, pela parte ou pelo Ministério Público de Contas, dentro do prazo de 
quinze dias, improrrogável, contado na forma prevista no art.123 desta 
Lei.” (NR)

....................................................................................................... 
“Art. 137. Não se conhecerá de recurso de reconsideração quan-
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do intempestivo.” (NR)

....................................................................................................... 
“Art. 138. Cabem embargos de declaração quando houver obscu-

ridade, omissão, contradição ou erro material em acórdão emitido pelo 
Tribunal de Contas. 

§1º Os embargos de declaração poderão ser opostos por escrito 
pela parte ou pelo Ministério Público de Contas, dentro do prazo de 
cinco dias, improrrogável, contados na forma prevista no art. 123 desta 
Lei. 

§2º Os embargos de declaração serão submetidos à deliberação 
do colegiado competente pelo relator ou pelo revisor, conforme o caso. 

§3º Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e 
interrompem o prazo para a interposição de recurso de reconsideração. 

§4.º O Tribunal de Contas condenará o embargante a pagar multa, 
nos termos do art. 67, inciso X, desta Lei, quando os embargos forem 
manifestamente protelatórios.” (NR)

.......................................................................................................
“Art. 139. De acórdão de julgamento em processo de prestação 

ou tomada de contas, mesmo especial, cabe pedido de rescisão ao Ple-
nário, de natureza similar à da ação rescisória, sem efeito suspensivo, 
interposto uma só vez e por escrito pela parte, seus sucessores, ou pelo 
Ministério Público de Contas, dentro do prazo de um ano, improrro-
gável, contado na forma prevista no inciso IV do art. 123 desta Lei, e 
fundar-se-á: 

I - em erro de cálculo nas contas; 
II - em falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha 

fundamentado o acórdão recorrido; 
III - na superveniência de documentos novos com eficácia sobre 

a prova produzida. 
§1º A decisão que der provimento ao pedido de rescisão ensejará 

a correção de todo e qualquer erro ou engano apurado. 
§2º Em face de indícios de elementos eventualmente não 

examinados pelo Tribunal de Contas, o Ministério Público de Contas 
poderá apresentar o pedido de rescisão, compreendendo o requerimento 
para reabertura das contas e o pedido de mérito. 

§3º Admitida a reabertura das contas pelo relator sorteado 
para o pedido de rescisão, ele ordenará, por despacho, sua instrução 
pela unidade técnica competente e a conseguinte instauração de 
contraditório, se apurados elementos que conduzam ao agravamento da 
situação do responsável ou à inclusão de novos responsáveis. 

§4º A instrução do pedido de rescisão abrange o reexame de 
todos os elementos constantes dos autos. 

§5º A apresentação do pedido de rescisão pelo Ministério Público 
de Contas darse-á em petição autônoma para cada processo de contas 
a ser reaberto. 

§6º Se os elementos que deram ensejo ao pedido de rescisão 
referirem-se a mais de um exercício, os respectivos processos serão 
conduzidos por um único relator, sorteado para o caso.

§7º Não cabe pedido de rescisão contra o parecer prévio emitido 
em processo de prestação de contas anuais apresentada pelo Prefeito 
Municipal e pelo Governador de Estado, na forma dos arts. 8º e 9º desta 
Lei. 

§8º Para os efeitos do caput deste artigo, será considerado apenas 
o acórdão com trânsito em julgado. 

§9º Dar-se-á o trânsito em julgado, para os efeitos do §8º deste 
artigo, quando não mais couber recurso de reconsideração e embargos 
de declaração contra o acórdão prolatado pelo Tribunal de Contas. 

§10. A parte ou seu sucessor, ao apresentar o pedido de rescisão, 
deverá instruí-lo com a documentação necessária à sua tramitação e 
apreciação, sob pena de não conhecimento.” (NR)

.......................................................................................................
Art. 2.º A Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005, passa a vigorar 

com os seguintes acréscimos:
......................................................................................................
“Art. 1.º .........................................................................................
XXXII - celebrar com os Poderes, órgãos ou entidades sujeitas à 

sua jurisdição, Termo de Ajustamento de Gestão (TAG), na forma esta-

belecida no Regimento Interno, com fundamento no art. 71, incisos IV 
e IX, da Constituição Federal, com vistas a regularizar atos de que tenha 
resultado receita ou despesa, praticados pelos responsáveis.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 3.º-A. O regimento interno regulamentará o procedimento 

para a elaboração de Prejulgados, Uniformização de Jurisprudência e 
Súmulas de Jurisprudência, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado, 
observado, no que couber, os artigos 59 e 60 desta Lei.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 5.º .........................................................................................
Parágrafo único. No período a que se refere o caput deste artigo, 

suspende-se o curso dos prazos processuais e das publicações de atos 
de ciência a responsáveis, interessados ou procuradores regularmente 
constituídos, excetuando-se os atos processuais e publicações necessá-
rios à apreciação e ao deferimento de pedidos de tutela de direitos e de 
prevenção e proteção de bens e valores públicos, de natureza urgente 
ou cautelar, atos normativos de competência do Tribunal de Contas, 
processos de consultas e demais processos de natureza administrativa 
interna.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 10 .........................................................................................
 ...................................................................................................... 
§3º A emissão do parecer prévio ocorrerá até o último mês do 

exercício financeiro em que ocorrer a publicação de ato do Tribunal 
de Contas do Estado declarando a inadimplência do Prefeito pela não 
prestação das contas anuais.” (AC)

....................................................................................................... 
“Art. 110 .......................................................................................
VII – acompanhar o cumprimento das decisões concessivas de 

medidas cautelares, nos termos do art. 75 desta Lei, podendo, se for o 
caso, tomar as medidas legais e regimentais cabíveis com vistas à pre-
servação do interesse público.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 120........................................................................................
§3º Os atos processuais serão realizados mediante o uso do 

sistema eletrônico de processo, conforme o §1º deste artigo. 
§4º O registro de ato processual eletrônico deverá ser feito 

em padrões abertos, que atenderão aos requisitos de autenticidade, 
integridade, temporalidade, não repúdio, conservação e, nos casos 
que tramitem em caráter sigiloso, confidencialidade, observada a 
infraestrutura de chaves públicas unificada nacionalmente, nos termos 
do regimento interno do Tribunal de Contas. 

§5º O responsável, interessado ou procurador validamente 
constituído enviará e receberá dados e documentos eletrônicos 
considerados necessários para o exercício da atividade de controle 
externo, como definido em ato normativo do Tribunal de Contas. 

§6º A validade jurídica dos dados, documentos e atos processuais 
na forma digital condiciona-se à assinatura eletrônica, consoante 
especificado no regimento interno do Tribunal de Contas.

§7º Os documentos produzidos em meio digital e juntados 
ao sistema eletrônico de processo, assim como os dados digitais 
armazenados nos bancos de dados do Tribunal de Contas, com garantia 
de sua origem e de seu signatário, serão considerados originais para 
todos os efeitos legais. 

§8º Admite-se a prática de atos processuais por meio de 
videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons 
e imagens em tempo real, como dispuser ato normativo do Tribunal de 
Contas. 

§9º A prática eletrônica de ato processual pode ocorrer em 
qualquer horário até as vinte e quatro horas do último dia do prazo. 

§10. O Tribunal de Contas do Estado divulgará as informações 
constantes de seu sistema eletrônico de processo em página própria na 
rede mundial de computadores, gozando a divulgação de presunção de 
veracidade e confiabilidade. 

§11. Na etapa da instrução processual, aplica-se aos servidores o 
disposto no inciso VIII do art. 96 desta Lei.” (AC) 

“Art. 122........................................................................................
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VI – dentre outros, conforme dispuser o regimento interno do 

Tribunal de Contas.” (AC) ......................................................................
“Art. 123........................................................................................
Parágrafo único. Na hipótese dos atos processuais previstos no 

inciso I, alíneas “a” e “b”, deste artigo, realizados em meio eletrônico, 
considera-se dia do começo do prazo o dia útil seguinte:

I - à consulta ao teor da citação ou da notificação recebida, ou; 
II - ao término do prazo para que a consulta se dê, a qual 

deverá ocorrer em até cinco dias contados do envio para o endereço 
eletrônico da parte, sob pena de considerar-se a citação ou a notificação 
automaticamente recebida na data do término desse prazo.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 127........................................................................................
§8º Frustrada a citação na forma do §2º ou do §3º deste artigo, 

por qualquer motivo, far-se-á a comunicação do ato citatório por meio 
de edital publicado no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas 
do Estado. 

§9º Os autos do processo estarão à disposição da parte desde o 
momento da citação, notificação ou intimação, que ocorrerá em portal 
eletrônico próprio, conforme o regimento interno do Tribunal de Contas. 

§10. É de exclusiva responsabilidade da parte manter atualizados 
seus dados cadastrais na esfera do Tribunal de Contas do Estado, não 
podendo alegar quaisquer nulidades em caso de encaminhamento de 
qualquer comunicação processual para endereço eletrônico, inexistente 
ou desativado, ou que, por qualquer razão, não esteja apto para receber 
o conteúdo dos atos praticados no curso do processo, observado o que a 
respeito dispõe o artigo 2º desta Lei. 

§11. A intimação de acórdão e de decisão ocorrerá por meio 
de publicação no Diário Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do 
Estado. 

§12. Nos processos perante o Tribunal de Contas do Estado, 
asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder 
resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o 
interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão 
inicial de aposentadoria, reforma e pensão. 

§13. É dispensada a formalização da ciência da parte para 
a apresentação de defesa na hipótese de o relatório de instrução 
processual produzido pela Unidade Técnica não indicar a ocorrência de 
impropriedades, irregularidades ou ilegalidades. 

§14. O regimento interno do Tribunal de Contas poderá definir 
outras hipóteses de cabimento dos atos de citação, notificação e 
intimação, presentes a natureza e a dinâmica de desenvolvimento do 
processo de contas.” (AC)

 ......................................................................................................
“Art. 129 .......................................................................................
.......................................................................................................
§2º Da emissão de parecer prévio não cabem os recursos previstos 

nos incisos I e II do caput deste artigo.” (AC)
.......................................................................................................
“Art. 138. ......................................................................................
.......................................................................................................
§5º Não cabem embargos de declaração que postulem discutir o 

mérito da deliberação embargada ou apreciar qualquer outro aspecto 
diferente da obscuridade, omissão, contradição ou do erro material que 
eventualmente possa existir no acórdão recorrido.” (AC)

.......................................................................................................
“Art. 139. ......................................................................................
IV – em requerimento de republicação de acórdão ou na ocorrên-

cia de nulidade da citação.” (AC)
Art. 3.º A Subseção IV, da Seção III, do Capítulo III, do Título 

IV, da Lei nº 8.258, de 6 de junho de 2005, será alterada para Seção IV 
e o seu título passa a denominar-se Pedido de Rescisão. 

Art. 4.º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação e 
suas disposições se aplicarão desde logo aos processos pendentes na 
esfera do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.

Em São Luís, Estado do Maranhão,

MENSAGEM - 4/2022
Código de validação: 06CCB65F33

São Luís, 16 de março de 2022.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado OTHELINO NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 

LOCAL

Senhor Presidente,

Submeto à deliberação dos senhores deputados e das senhoras 
deputadas, nos termos do art. 76, V, da Constituição Estadual, o pre-
sente Projeto de Lei, que altera o Código de Divisão e Organização 
Judiciárias do Estado do Maranhão (LC 14/91).

O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou estudo acerca da 
distribuição dos processos no âmbito do 2º grau, no período com-
preendido entre 2017 até o dia 31 de dezembro de 2021. A análise 
considerou, ainda, aspectos como: porte do Tribunal, densidade po-
pulacional e distribuição processual.

O relatório concluiu que Tribunal de Justiça do Maranhão, 
em relação à quantidade de magistrados de 2º grau, é o segundo menor, 
entre as Cortes de médio porte, e que, no Estado do Maranhão existe 
desproporção em relação à densidade populacional e o número de 
desembargadores, conforme se demonstra a seguir:

ESTADO

ADENSAMEN-
TO POPULA-

CIONAL

Nº DE DE-
SEMBAR-
GADORES PERCENTUAL

Pará 8.683.155 30 0,00035%

MARANHÃO 6.990.851 30 0,00043%

Ceará 9.187.103 43 0,00047%

Pernambuco 9.604.451 52 0,00054%

Bahia 14.852.728 85 0,00057%

Espírito Santo 4.064.052 27 0,00066%

Goiás 7.113.540 58 0,00082%

Mato Grosso 3.526.220 30 0,00085%

Santa Catarina 7.252.502 92 0,00127%

Distrito Federal 3.055.149 59 0,00193%

Restando evidente, portanto, que a estrutura do Tribunal de 
Justiça do Maranhão, em números de Desembargadores, é bem in-
ferior à de outros Tribunais similares, o que sinaliza necessidade 
de ampliação dos cargos de magistrados de 2º grau, conforme se 
pretende por meio deste projeto de lei.

Quanto à distribuição processual, foi constatado aumento foi 
de 90,59%, nos últimos 5 anos. Em 2017, foram distribuídos 
35.658 processos - sendo

29.542 cíveis e 6.116 criminais; já em 2021, o montante foi de 
67.961, chegando a 60.812 e 7.149, respectivamente. Um aumento 
de 105% nas demandas cíveis e 16% nas demandas criminais.

Nesse sentido, não se pode ignorar o atual fenômeno da 
transformação digital, que, afastando a necessidade da solicitação 
presencial, simplifica a relação do poder público com a sociedade, 
mediante serviços digitais, acessíveis inclusive por dispositivos mó-
veis.

O incentivo ao desenvolvimento tecnológico do Poder Judi-
ciário é, inclusive, impulsionado constantemente pelo Conselho Na-
cional de Justiça, o qual, aos poucos, vem incrementando junto aos 
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Tribunais “ferramentas” como o Juízo 100% Digital (Resolução 
CNJ 345/2020), Balcão Virtual (Resolução CNJ 372/2021), e Núcleo 
de Justiça 4.0 (Resolução CNJ 385/2021), critérios a serem, inclu-
sive, pontuados junto ao Prêmio CNJ de Qualidade (Portaria CNJ 
135/2021).

Conquanto louvável, ao tempo em que é meio de otimização 
da prestação jurisdicional, a transformação digital é, também, 
ampliador do acesso à justiça, o que, inexoravelmente, aumenta a 
demanda processual, consequência que não pode ser ignorada.

Nesse cenário, para 2023, o estudo demonstrou projeção ex-
ponencial da distribuição processual, com previsão para as Câmaras 
Cíveis de mais 75.000 processos, o que corresponde a um aumento 
de 153% em relação à distribuição do início da série histórica (ano 
2017). Na demanda criminal, o quantitativo chega a 7.400, 20% a mais 
que em 2017.

Deste modo, os dados apresentados apontam para necessidade 
de enfrentamento prévio, célere e planejado da demanda processual 
para a melhoria da prestação jurisdicional, com a consequente am-
pliação dos cargos no 2º grau neste Tribunal de Justiça.

A criação dos referidos cargos contribuirá, ainda, para que 
o Tribunal de Justiça do Maranhão tenha como objeto de atuação 
sistêmica 2 (dois) macrodesafios do Conselho Nacional de Justiça: 
Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional e o Aperfei-
çoamento da Gestão da Justiça Criminal, além de efetivar o manda-
mento constitucional da tramitação processual em prazo razoável. 
Veja-se:

LXXVIII   -   a   todos,   no   âmbito   judicial   e   administrativo,   
são   assegurados    a razoável duração do processo e os meios que 
garantam a celeridade de   sua tramitação. (BRASIL. Constituição 
(1988). Art.5º)

Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional. Tem por 
finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucio-
nal da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação 
jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na 
tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade 
dos servidores e magistrados. 
(https://www.cnj.jus.br/wp-

content/uploads/2020/02/Relatorio_consulta_publica_macrode-
safios_2020_01_15.pdf)

Aperfeiçoamento da Gestão da Justiça Criminal. Refere-se à 
adoção de medidas preventivas à criminalidade e ao aprimoramento 
do sistema criminal. Pretende reduzir o número de processos, as taxas 
de encarceramento e a reincidência; estabelecer mecanismos para mi-
nimizar a sensação de impunidade e insegurança social; e a constru-
ção de uma visão de justiça criminal vinculada à justiça social.

(https://www.cnj.jus.br/wp- content/uploads/2020/02/Relatorio_
consulta_publica_macrodesafios_2020_01_15.pdf)

Nesse mesmo sentido, a sugestão de reestruturar a Mesa Di-
retora, com a criação do 2º Vice-Presidente, e atribuir ao cargo as 
competências de Ouvidor Geral, Gestor/Presidente do Núcleo de 
Gerenciamento de Precedentes-NUGEP e da Comissão Gestora de 
Precedentes, e Presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados 
Especiais, poderá contribuir para o avanço da instituição em setores 
estratégicos junto ao Conselho Nacional de Justiça, já que as atribui-
ções impostas ao novo cargo serão elevadas ao grau de importância e 
responsabilidade da Mesa Diretora do Tribunal.

Pelo exposto, resta demonstrado que o presente projeto de lei 
para ampliação da composição do Tribunal de Justiça do Maranhão, 
resta fundamentado em: 1) estudo que comprova o aumento da dis-
tribuição processual em 90,59%, nos últimos 5 anos; 2) necessidade 
do devido enfrentamento (prévio, célere e planejado) da demanda 
processual para a melhoria da prestação jurisdicional; e 3) exigên-
cias advindas do CNJ, instituídas como macrodesafios a serem cum-
pridos pelos Tribunais.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justifi-
car a proposta legislativa em questão, submeto-a ao Parlamento na 
expectativa de que receba a costumeira boa acolhida.

Por fim, informo que as despesas decorrentes do presente Pro-
jeto de Lei correrão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Atenciosamente,

Desembargador LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOUSA 
Presidente do Tribunal de Justiça

Matrícula 3954

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 04/2022

Altera a Lei Complementar nº 14, 
de 17 de dezembro de 1991, Código de Di-
visão e Organização Judiciárias do Mara-
nhão, para criação de sete novos cargos de 
desembargador e dá outras providências.

Art. 1º O art. 17; os §§ 2º, 5° e 8º do art. 18; o caput do art. 21; o 
caput e os §§ 1º e 4º do art. 22; o inciso III do art. 31; e o inciso I do art. 
60-A; todos da Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991, 
Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão, passam a 
vigorar com a seguinte redação:

Art. 17. O Tribunal de Justiça, com sede na cidade de São Luís, 
e jurisdição em todo o Estado, é o órgão supremo do Poder Judiciário 
Estadual, compor-se-á de 37 (trinta e sete) desembargadores, dentre os 
quais serão escolhidos o presidente, o 1º vice- presidente, o 2º vice-
-presidente e o corregedor-geral da Justiça, e com as competências 
e atribuições definidas na Constituição do Estado, neste Código e no 
Regimento Interno.

Art. 18. ...
§ 2º São onze as câmaras isoladas, divididas em três criminais e 

oito cíveis.
§ 5º São duas as câmaras cíveis reunidas, compostas pelos 

respectivos membros das câmaras cíveis isoladas e presididas pelo 
membro de cada uma dessas câmaras cíveis reunidas mais antigo no 
Tribunal, que também exercerá as funções de relator e revisor.

I- as Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas, com doze membros, 
são compostas pelos membros da 1ª, 2ª, 5ª e 7ª câmaras cíveis do Tri-
bunal;

II- as Segundas Câmaras Cíveis Reunidas, com também doze 
membros, são compostas pelos membros da 3ª, 4ª e 6ª e 8ª câmaras 
cíveis do Tribunal.

§ 8º Terminados seus mandatos ou cessadas suas funções, o 
presidente, o 1º vice- presidente, o 2º vice-presidente e o corregedor-
-geral da Justiça integrarão as câmaras a que pertenciam seus respecti-
vos sucessores.

Art. 21. Por maioria dos seus membros efetivos e por votação 
secreta, o Plenário elegerá o presidente, o 1º vice-presidente, o 2º vice-
-presidente e o corregedor-geral da Justiça, na primeira sessão plenária 
do mês de fevereiro, dos anos pares, dentre seus membros, para manda-
to de dois anos, proibida a reeleição.

Art. 22. O Plenário funcionará com a presença, pelo menos, de 
dezenove desembargadores, além do presidente; e os seus julgamentos 
serão tomados por maioria de votos, salvo os casos que exijam quórum 
especial.

§ 1º A Seção Cível funcionará com, pelo menos, doze 
desembargadores, não incluído o presidente; as duas câmaras cíveis 
reunidas funcionarão com no mínimo sete desembargadores cada uma, 
incluindo o seu presidente; e as Câmaras Criminais Reunidas, com cinco 
desembargadores, além do seu presidente.

§ 4º No Plenário, em casos de licenças, férias, faltas ou impe-
dimentos, será o presidente substituído pelo 1º vice-presidente; e na 
ausência deste, pelo 2º vice- presidente, e este pelos demais membros, 
na ordem decrescente de antiguidade.

Art. 31. O Regimento Interno estabelecerá:
I- as atribuições e competências do presidente, do 1º vice-presi-
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dente, do 2º vice- presidente e do corregedor-geral da Justiça;

Art. 60-A. Compõem o Conselho de Supervisão dos Juizados Es-
peciais: I - o 2º vice-presidente, que o presidirá;

Art. 2º Fica criado na Mesa Diretora do Tribunal de Justiça, o 
cargo de 2º vice- presidente; e transformado em 1º vice-presidente o 
atual cargo de vice-presidente, sendo atribuída ao 2º vice-presidente a 
mesma gratificação do atual vice-presidente, cujo cargo está sendo trans-
formado em 1º vice-presidente.

Parágrafo único. O 2º vice-presidente, assim como o 1º vice-pre-
sidente, ficarão afastados de suas funções judicantes, salvo no Plenário; 
e, além de substituir o 1º vice-presidente nas suas ausências, licenças e 
impedimentos, o 2º vice-presidente exercerá as funções de supervisor-
-geral dos juizados especiais e de ouvidor-geral do Poder Judiciário,

Art. 3º Ficam criados no Tribunal de Justiça do Maranhão sete 
cargos de desembargador.

Art. 4º Ficam criados no Quadro Único do Poder Judiciário os 
seguintes cargos em comissão:

I – quatorze cargos de Assessor Jurídico de Desembargador – 
CDGA; II – quatorze cargos de Assessor de Desembargador – CDGA;

III – sete cargos de Assessor Chefe – CDGA;
IV– sete cargos de Assessor Técnico de Desembargador – 

CDGA;
V– quatorze cargos de Oficial de Gabinete de Desembargador – 

CDAS-2; VI – sete cargos de Chefe de Gabinete – CDAS-2;
VII– sete cargos de Suboficial de Gabinete – CDAS-3;
VIII– sete cargos de Secretário Executivo de Desembargador – 

CDAS-4; IX – um cargo de Oficial de Gabinete da 2ª vice-presidência 
– CDAS-3 X – um cargo de Secretário Executivo da 2ª vice-presidên-
cia – CDAI-1 X – trinta e sete cargos de Assesssor de Desembargador 
– CDGA

X – quarenta cargos de Assistente Executivo – CDAI-1
Parágrafo único. Para os cargos de chefe de gabinete e suboficial 

de gabinete do gabinete dos desembargadores é exigido a conclusão, no 
mínimo, do curso de nível médio.

Art. 5º As despesas decorrentes desta Lei Complementar ocorre-
rão por conta do orçamento do Poder Judiciário.

Art. 6º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-
gadas as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI Nº 128 /2022

Declara de utilidade pública a 
Associação do Elisio e Adjacências da 
Cidade de Carutapera, com sede no mu-
nicípio de Carutapera/MA.

Art. 1º Declara-se de utilidade pública a Associação do Elisio 
e Adjacências da Cidade de Carutapera, com sede no município de 
Carutapera, no Estado do Maranhão.

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

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de março de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

JUSTIFICATIVA

A Associação do Elisio e Adjacências da Cidade de Carutape-
ra, fundada em 10 de agosto do ano de 2018, é uma pessoa jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos e tempo indeterminado de duração, 
está devidamente inscrita no CNPJ nº 38.093.234/0001-01, com sede 
à rua Deputado Manoel Ribeiro, nº 714 B, centro, Carutapera – MA, 
Cep: 65295-000.

A referida Instituição visa contribuir de forma sistemática para o 
combate à  desigualdade social e a pobreza rural e urbana, promovendo 
ações que permitam o desenvolvimento socioeconômico na educação, 
cultura, esporte, lazer, turismo, ecologia, meio ambiente, agronegócio, 
pesca, agricultura, entre outros.., além incentivar, organizar, promover e 
estimular reuniões sociais, seminários, conferências, encontros, cursos 
de capacitação em todos os níveis de educação. 

Busca Ainda, firmar convênios, contratos e acordos com entida-
des públicas e privadas, objetivando o bem-estar econômico e financei-
ro, garantido assim o desenvolver do calendário de atividades sociais 
da entidade, com ações desenvolvidas durante o ano inteiro, visando a 
melhoria da qualidade de vida dos associados e moradores da região.

Dessa forma, considerando os notórios e relevantes serviços 
prestados pela Associação do Elisio e Adjacências da Cidade de Ca-
rutapera, submeto à consideração do Plenário desta Casa Legislativa 
a presente proposição e conto com o apoio dos meus ilustres pares para 
a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar de medida de relevante 
interesse social.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 16 de março de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA 009 /2022.

Concede a Medalha do Mérito 
Legislativo “Manoel Bequimão” ao Dr. 
MARINEL DUTRA DE MATOS

Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manoel 
Bequimão” Advogado MARINEL DUTRA DE MATOS.

Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua 
publicação.

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

JUSTIFICATIVA
O Advogado MARINEL DUTRA DE MATOS, nasceu em SÃO 

LUIS/MA, em 22 de junho de 1961, casado há 35 anos com Jânia Na-
tilda Sousa de Matos, pai, de duas filhas e um filho.
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Cumpre mencionar que estudou no MARISTA, cursou Direito 

na Universidade CEUMA é Advogado com especialização em Direito 
Processual Civil;

Se formou em Direito, Advogado, inscrito na OAB/MA n° 7.517, 
com escritório profissional situado em São Luís/MA, na Rua Professor 
Luiz Pinho Rodrigues, n° 05, Quadra 22, Edifício Manhattan Center, 
Sala 202, bairro Renascença II, CEP: 65.075-740, e-mail: marinel.
adv@hotmail.com, Telefone: (98) 99971-5114;

Também é advogado militante na área do Direito de Servidores 
Públicos, advogando para dezenas de Sindicatos de Servidores Públicos 
Municipais no Estado do Maranhão;

Pioneiro da Defesa do Direito dos Professores ao ABONO pe-
los Precatórios do FUNDEF, tendo criado a FRENTE DE DEFESA 
E VALORIZAÇÃO DA ADVOCACIA E DOS PROFISSIONAIS 
DO MAGISTÉRIO NO ESTADO DO MARANHÃO, cujo foco é 
a UNIÃO de Advogados e Professores na Defesa dos Precatórios do 
Fundef;

Na defesa do Precatórios do Fundef, dentre outras, coordenou 
a realização do “DIA D” de Luta pelo Precatórios do Fundef, em São 
Luís, no dia 26/09/2018, que congraçou mais de 4 (quatro) mil Servido-
res Públicos e Advogados numa manifestação;

Atualmente é Conselheiro Estadual da OAB/MA, eleito para o 
seu TERCEIRO MANDATO CONSECUTIVO. Foi eleito inicialmente 
(para o primeiro mandato) em novembro de 2015 e está desde janeiro 
de 2016 como Conselheiro. O Mandato atual vai até dezembro de 2024;

Como Conselheiro Estadual da OAB/MA, foi o Autor da Reso-
lução de criação do Sistema de Fiscalização do Exercício Profissional 
da Advocacia e, também, da criação da Controladoria Geral da OAB/
MA (pioneira no Brasil) e do Sistema de Controle Interno da OAB/MA;

Como Conselheiro Estadual, PRESIDE DESDE JANEIRO de 
2016, a Comissão de Direitos Difusos e Coletivos da OAB/MA, atuan-
do firmemente na defesa da sociedade, cujo papel constitucional é de-
ferido à OAB;

Através da Comissão de Direitos Difusos e Coletivos desenvol-
veu os seguintes trabalhos:

a) Audiência Pública para discussão de ACÚMULOS DE CAR-
GOS PÚBLICOS;

b) Audiência Pública para discussão dos Concursos da PMMA e 
da POLÍCIA CIVIL do Estado do Maranhão;

c) Audiência Pública para a discussão do CONCURSO PARA OS 
CARGOS DE PROFESSORES da Prefeitura de São Luis/MA;

d) Audiência Pública para a discussão dos REPASSES DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS dos Servidores Públicos;

e) Audiência Pública para discussão sobre a SANTA CASA DE 
MISERICÓRDIA DO MARANHÃO;

f) Audiência Pública sobre o CAISI;
g) ENCONTRO DE CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO PÚ-

BLICA, através do qual a OAB/TCE/MPMA formaram Auditores So-
ciais e capacitaram os Conselheiros Municipais do FUNDEB;

h) Criou no âmbito da OAB/MA, o que se chamou de DIÁLO-
GO INSTITUCIONAL, tendo-se realizado: a) um para discussão do 
transporte através de FERRY BOAT; e, b) outro para Debater sobre o 
NOVO FUNDEB;

Ainda enquanto Conselheiro Estadual da OAB/MA, é membro 
do Conselho Estadual de Defesa do Idoso do Estado do Maranhão – 
CEDIMA;

Também é Secretário Geral da ABRADE - Associação Brasileira 
de Direito Educacional.

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

INDICAÇÃO Nº 1531 / 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 PRESIDENTE 
DUTRA, o Senhor(a) RAIMUNDO ALVES CARVALHO, 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 1532 / 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 PRESIDENTE 
MÉDICI, o Senhor(a) JANILSON DOS SANTOS COELHO, 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 
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PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1533 / 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 PRESIDEN-
TE JUSCELINO, o Senhor(a) PEDRO PAULO CANTANHEIDE 
LEMOS, 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 1534 / 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 PORTO RICO DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) ALDENE NOGUEIRA PASSINHO, 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 1535 / 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 PORTO FRANCO, 
o Senhor(a) DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO 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 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 1536 / 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 POÇÃO DE PE-
DRAS, o Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS LIMA PINHEIRO, 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 
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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 1537 / 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 PIRAPEMAS, o Se-
nhor(a) LUÍS FERNANDO ABREU CUTRIM, 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 1538 / 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 PIO XII, o Se-
nhor(a) AURELIO PEREIRA 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 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 1539 / 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 PINHEIRO, o 
Senhor(a) JOÃO LUCIANO SILVA 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, 
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 1540 / 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 PERI MIRIM, o 
Senhor(a) HELIEZER DE JESUS 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 1541 / 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 AÇAILÂNDIA, 
o Senhor(a) ALUÍSIO SILVA 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 pri-
vados de saúde, situados no âmbito do Estado do Maranhão, acerca 
do atendimento de pessoa com menos de 14 (quatorze) anos de ida-
de, com indícios de gravidez ou gestação confirmada; e pelos labo-
ratórios 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 1542 / 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 MIRINZAL, o 
Senhor(a) AMAURY SANTOS 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 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 1543 / 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 MIRANDA DO 
NORTE, o Senhor(a) ANGELICA MARIA SOUSA BOMFIM, 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.
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INDICAÇÃO Nº 1544 / 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 MIRADOR, o 
Senhor(a) MARIA DOMINGAS GOMES  CABRAL SANTANA, 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 1545 / 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 MATINHA, 
o Senhor(a) LINIELDA NUNES 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 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 1546 / 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 MATA ROMA, 
o Senhor(a) BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE, 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 1547 / 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 MILAGRES DO 
MARANHÃO, o Senhor(a) JOSÉ AUGUSTO CARDOSO CALDAS, 
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-
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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 1548 / 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 MATÕES, o Se-
nhor(a) FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO, 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 1549 / 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 MATÕES DO 
NORTE, o Senhor(a) SOLIMAR 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 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 1550 / 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 MARANHÃOZI-
NHO, o Senhor(a) MARIA DEUSA LIMA 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 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 1551 / 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 MARAJÁ DO 
SENA, o Senhor(a) LINDOMAR LIMA DE 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 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 
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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 1552 / 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 LIMA CAMPOS, o 
Senhor(a) DIRCE PRAZERES RODRIGUES, 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 1553 / 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 MORROS, o 

Senhor(a) MILTON JOSE SOUSA 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.

INDICAÇÃO Nº 1554 / 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 MONTES ALTOS, 
o Senhor(a) DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA, 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 1555 / 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 NINA RODRI-
GUES, o Senhor(a) RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES 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 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 1556 / 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 LAGOA DO 
MATO, o Senhor(a) ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE, 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 1557 / 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 LAGOA GRANDE 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) FRANCISCO NERES MOREIRA PO-
LICARPO, 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 1558 / 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 LAJEADO NOVO, 
o Senhor(a) ANA LÉA BARROS ARAÚJO, 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.



  18       QUINTA-FEIRA, 17 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 18
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 1559 / 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 MARACAÇUMÉ, 
o Senhor(a) RUZINALDO GUIMARÃES DE MELO, 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 1560 / 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 MAGALHÃES DE 
ALMEIDA, o Senhor(a) RAIMUNDO NONATO CARVALHO, 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 1561 / 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 LUÍS DOMIN-
GUES, o Senhor(a) GILBERTO BRAGA QUEIROZ, 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 1562 / 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 LORETO, o 
Senhor(a) GERMANO MARTINS COELHO, 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 
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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 1563 / 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 NOVA COLI-
NAS, o Senhor(a) JOSEI REGO 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 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 1564 / 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 NOVA OLINDA 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) IRACY MENDONÇA WEBA, 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 1565 / 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 NOVA IORQUE, o 
Senhor(a) DANIEL FRANCO 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 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 1566 / 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 JENIPAPO DOS 
VIEIRAS, o Senhor(a) ARNOBIO DE ALMEIDA MARTINS, 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 1567 / 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 OLHO D’ÁGUA 
DAS CUNHÃS, o Senhor(a) GLAUBER CARDOSO AZEVEDO, 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 1568 / 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 OLINDA NOVA 
DO MARANHÃO, o Senhor(a) CONCEIÇÃO DE MARIA CUTRIM 
CAMPOS, 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.

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 214/2022, de 16 de março de 2022, tornando sem efeito a 
Resolução Administrativa nº 188/2022, que exonerou RICARDO 
FERNANDES LINS, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Subse-
cretário Chefe de Gabinete da Presidência, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, publicada no Diário da ALEMA nº 043 de 08 de março do ano 
em curso.

Nº 215/2022, de 16 de março de 2022, tornando sem efeito a 
nomeação de DAYSE FERNANDA OLIVEIRA DE CARVALHO, para 
o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Espe-
cial, constante na Resolução Administrativa nº 181/2022, publicada no 
Diário da ALEMA nº 043 de 08 de março do ano em curso.

Nº 216/2022, de 16 de março de 2022, nomeando DAYSE 
FERNANDA OLIVEIRA DE CARVALHO, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, do Quadro 
de Pessoal deste Poder, devendo ser considerada a partir do dia 03 de 
março do ano em curso.

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2022 - AL. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
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PRESA PROJECT BUILDER LTDA. firmam entre si o presente Con-
trato, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3464/2021 
– ALEMA. OBJETO: Prestação de serviços de software de gestão es-
tratégica e de gestão de projetos na modalidade software como serviço 
(SAAS), vinculando-se este Contrato ao edital do pregão, ao termo de 
referência e à proposta vencedora, independentemente de transcrição. 
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assem-
bleia Legislativa; Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legis-
lativa; Ação: 4628 - Atuação Legislativa; Subação: 000010 - Atuação 
Legislativa no Estado do Maranhão; Programa: 0318 - Gestão Legisla-
tiva; Fonte: 0.1.01.000000 Recursos Ordinários; Natureza da despesa: 
33.90.40.19 – Computação em nuvem (software como serviço); His-
tórico: Aquisição de software solicitado pela Assessoria de Planeja-
mento e Assuntos Estratégicos. Empenho de despesa: 2022NE000513. 
DO VALOR: R$ 58.600,00 (cinquenta e oito mil e seiscentos reais). 
VIGÊNCIA: 1 (um) ano, a contar da data de sua assinatura. DATA 
DE ASSINATURA: 16/03/2022. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93; Lei 
nº 10.520/02; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor) e 
Resolução Administrativa nº 955/2018 da ALEMA. ASSINATURAS: 
CONTRATANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputa-
do Othelino Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa 
do Maranhão e EMPRESA PROJECT BUILDER LTDA., CNPJ n.º 
05.336.713/0001-44 – CONTRATADA. São Luís (MA), 16 de março 
de 2022. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 12/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): CONSTEC – CONSTRUTORA TÉCNICA 
LTDA. OBJETO: Contratação emergencial de empresa especializada 
para execução de demolição de toda estrutura que compõe o painel de vi-
dro existente na Galeria “Deputado João Evangelista”, situada no Palá-
cio Manuel Beckman. PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: O 
prazo de vigência do Contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a 
partir da sua assinatura e o prazo de execução dos serviços é de 10 (dez) 
dias, contados da data de assinatura da Ordem de Serviço. VALOR DO 
CONTRATO: R$ 108.703,12 (cento e oito mil, setecentos e três reais 
e doze centavos). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gesto-
ra: 010101–Assembleia Legislativa. Natureza Despesa: 33.90.39.16–
Manutenção e conservação de bens imóveis. 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: serviço em caráter emergencial 
de empresa especializada para execução de demolição de toda estrutu-
ra que compõe o painel de vidro existente na Galeria “Deputado João 
Evangelista” deste Poder. Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Recur-
sos Ordinários do Tesouro. BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 
e Processo Administrativo nº 0133/2022-AL.  DATA DA ASSINATU-
RA DO CONTRATO: 15/03/2022. ASSINATURAS: Deputado Othe-
lino Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO MARANHÃO e José Ribamar Rego representante 
legal da empresa CONSTEC – CONSTRUTORA TÉCNICA LTDA, 
CNPJ nº 26.775.160/0001-04. São Luís – MA, 16 de março de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO CONTRATO N.º 10/2022. CONTRATAN-
TE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. 
CONTRATADO(A): CONSTRUTORA MC CORREA LTDA-EPP. 
OBJETO: Contratação de empresa especializada para execução dos 
serviços de engenharia para construção de quadra poliesportiva, cria-
ção de ambientes de recreação e ampliação da Creche-escola Semen-
tinha, localizada no complexo de edificações da Assembleia Legislati-
va do Estado do Maranhão, sito à Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
s/n, Sitio Rangedor, Cohafuma – São Luís, Maranhão. VALOR DO 
CONTRATO: R$ 3.136.126,51 (três milhões, cento e trinta e seis 
mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta e um centavos). PRAZO 
DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 (doze) meses, contados a par-
tir da sua assinatura pelas partes. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 00001 – 
Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação Le-
gislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Natureza Despesa: 
44.90.51.05–Reforma e ampliação de imóveis. Ação: 4628 – Atuação 
Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Ma-
ranhão (MANUTENÇÃO). Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 – Re-
cursos Ordinários do Tesouro. Nota de empenho:  Para a cobertura das 
despesas relativas à aquisição total do objeto deste Contrato no presente 
exercício, foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de empenho 
nº 2022NE000464, de 03/03/2022, no valor de R$ 3.136.126,51 (três 
milhões, cento e trinta e seis mil, cento e vinte e seis reais e cinquenta 
e um centavos). BASE LEGAL: Lei Federal n.º 8.666/1993 e Proces-
so Administrativo nº 2015/2021-AL.  DATA DA ASSINATURA DO 
CONTRATO: 15/03/2022. ASSINATURAS: Deputado Othelino 
Nova Alves Neto– Presidente da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO e Maria da Conceição Correa represen-
tante legal da empresa CONSTRUTORA MC CORREA LTDA-EPP, 
CNPJ nº 02.570.867/0001-08. São Luís – MA, 16 de março de 2022. 
Tarcísio Almeida Araújo– Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO APOSTILAMENTO AO CON-
TRATO Nº 08/2021. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
MARANHÃO e EMPRESA IN PACTO COMUNICAÇÃO COR-
PORATIVA E DIGITAL, firmam entre si o primeiro apostilamento 
ao referido Contrato. OBJETO: Emissão da Nota de Empenho n.º 
2022NE000412, de 31/01/2022, no valor de R$ 1.806.851,90 (um mi-
lhão, oitocentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e um reais e noventa 
centavos), para fazer face às despesas inerentes a este Contrato durante 
o corrente exercício. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Ges-
tora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – Gestão Geral; 
Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Legislativa; Progra-
ma: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atuação Legislativa; Su-
bação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do Maranhão (Manu-
tenção); Natureza de Despesas: 33.90.39.92 – Serviço de Publicidade 
Institucional; Fonte de recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários 
do Tesouro. Histórico: Objeto: Serviço de comunicação corporativa 
para assessoria com a imprensa, produção de conteúdo em mídias di-
gitais e relações públicas. Instrumento legal: CT 008/2021. Vigência: 
18/03/2021 a 18/03/2022. Valor do Contrato: R$ 4.423.164,64. Ges-
tor: Glaucione Pereira Pedrozo. Informações Complementares: Saldo 
de contrato para exercício 2022. BASE LEGAL: Art. 65, § 8° da Lei 
Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 2479/2020. DATA 
DA ASSINATURA: 24/02/2022. ASSINATURA: Deputado Othelino 
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Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão. São Luís–MA, 16 de março de 2022. Tarcísio Almeida 
Araújo – Procurador-Geral. REPUBLICAR POR INCORREÇÃO – 
17.03.2022.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE ADESÃO À ATA DE REGIS-
TRO DE PREÇOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3354/2021-ALEMA

Em cumprimento aos comandos da Lei nº 8.666 de 21 de junho 
de 1993, o Decreto Federal nº 7.892/2013, modificado pelo Decreto nº 
8.250/2014, da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de dezembro de 
2018, da Mesa Diretora da desta Assembleia, Parecer da Procuradoria 
Geral, em anexo aos autos, DECLARO o Ato de Ratificação de Adesão 

à Ata de Registro de Preços  Nº 093/2021 e nº 110/2021 - da Secretaria 
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SE-
GEP/MA - Pregão Eletrônico nº 024/2021 – SARP/,MA e 025/2021-
SARP/MA, assinada entre a SETE OFFICE EIRELI a e a SEGEP-MA, 
respaldada na Lei nº 8.666/93, justificada no Processo Administrativo 
nº. 3354/2021 - ALEMA, no valor DE  total de R$ 1.801.348,54 (Um 
milhão oitocentos e um mil trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta 
e quatro centavos), objetivando a contratação de empresa especializada 
para a confecção, sob demanda, de material gráfico para suprir as neces-
sidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, e AUTO-
RIZO a emissão da Nota de Empenho. Determino a publicação do Ato 
na imprensa oficial, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição para 
sua eficácia, consoante dispõe a Lei nº 8.666/93DÊ-SE CIÊNCIA, PU-
BLIQUE E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO 
LUÍS- MA, 17 de março de 2202. Deputado Othelino Neto. Presi-
dente ALEMA 

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


