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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 17/03/2022 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 009/2022, 

DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, 
QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MA-
NOEL BEQUIMÃO” AO DR. MARINEL DUTRA DE MATOS.

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.

PROJETO DE LEI N° 127/2022, DE AUTORIA DO TRIBU-
NAL DE CONTAS DO ESTADO (MENSAGEM N° 01/2022)  AL-
TERA A LEI Nº 8.258, DE 6 DE JUNHO DE 2005, QUE DISPÕE 
SOBRE A ESTRUTURA ORGÂNICA E PROCESSUAL DO TRIBU-

NAL DE CONTAS DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 128/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DO ELÍSIO E ADJACÊNCIAS DA CI-
DADE DE CARUTAPERA, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE CA-
RUTAPERA/MA.

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.

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).

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.

Diretoria Geral de Mesa, 17 de março de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Doutor Leo-

nardo Sá.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
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Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezen-
de, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, , Pará Figueiredo, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, 
Rildo Amaral, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso-
Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputa-
dos (as): Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutora Thaíza Hortegal, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Rafael Lei-
toa, , Wendell Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário que 
fará a leitura do texto bíblico e o resumo da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO DR. LEONARDO SÁ (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para 
fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 020 /2022         
São Luís, 15 de março de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Depu-
tados e das Senhoras Deputadas o presente Projeto de Lei que altera a 
Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Maranhão), e dá outras providências

O art. 164 do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado 
do Maranhão disciplina a possibilidade de as servidoras públicas que 
sejam mães de pessoa com deficiência terem sua carga horária reduzida 
até o limite de 2 (duas) horas diárias. O referido dispositivo legal, além 
de utilizar nomenclatura desatualizada e estigmatizante (“pessoa excep-
cional”), carece de maior detalhamento normativo. 

Por essa razão, considerando Indicação do Deputado Esta-
dual Duarte Júnior, a proposta legislativa em comento altera a Lei nº 
6.107/1994 para permitir que afastamento seja possível não só para as 
mães, mas para os pais em geral (pai/mãe). O instituto deixa de utilizar 
a palavra “excepcional”, sendo adotada a expressão “pessoa com defi-
ciência”, em conformidade com a Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho 
de 2015.

Com este Projeto de Lei, os servidores públicos estaduais da ad-
ministração direta, autárquica ou fundacional, incluindo os empregados 
das fundações mantidas ou instituídas pelo Estado, que possuam filho 
ou curatelado com deficiência congênita ou adquirida, com qualquer 
idade, poderão ter sua carga horária semanal reduzida até à metade a fim 
de que possam acompanhar o tratamento de seus dependentes.

A redução de carga depende de requerimento do servidor, o 
qual deve estar acompanhado de documentação específica, em especial 
do laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo submeti-
do o filho ou curatelado, no qual deverá conter expressamente a neces-
sidade da redução da carga horária do servidor para acompanhamento 
durante o tratamento.

O afastamento será concedido pelo prazo de 6 (seis) meses, po-
dendo ser renovado sucessivamente por iguais períodos. Na hipótese 
de ambos os pais serem servidores públicos, a redução de carga horária 
somente será autorizada a um deles por período, sendo vedado o afasta-
mento simultâneo de ambos os pais.

Tratando-se de deficiência irreversível e que necessite de trata-
mento continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas a co-
municação ao seu órgão para fins de registro e providências, observado 
o prazo máximo de dois anos, quando haverá novo procedimento, com 
atualização dos laudos.

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO 
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI N° 129 / 2022

Altera a Lei nº 6.107, de 27 de julho 
de 1994 (Estatuto dos Servidores Públicos 
Civis do Estado do Maranhão), e dá outras 
providências.

Art. 1º A alínea “d” do inciso I do art. 153 e a Seção IV do Ca-
pítulo V da Lei nº 6.107, de 27 de julho de 1994, passam a vigorar com 
a seguinte redação:

“Art. 153. (...)
I - (...)
(...)
d) quando possuir filho ou curatelado com deficiência;
(...)

Seção IV
Dos Servidores Públicos que Possuem Filhos ou Curatelados 

com Deficiência

Art. 164. Os servidores públicos estaduais da administração 
direta, autárquica ou fundacional, incluindo os empregados das fun-
dações mantidas ou instituídas pelo Estado, que possuam filho ou 
curatelado, dependente, com deficiência congênita ou adquirida, com 
qualquer idade, terão sua carga horária semanal reduzida até a meta-
de, nos termos desta Seção.

§ 1º A redução de carga horária, de que trata o caput, destina-se 
ao acompanhamento do filho ou curatelado, no seu tratamento, nos 
termos do art.164-A.

§ 2º No caso de ambos os pais serem servidores estaduais, é 
vedado o afastamento simultâneo, devendo a redução de carga horária 
somente ser autorizada a um deles por período.

Art. 164-A Para se efetuar a redução de carga horária prevista 
no art. 164, o interessado deverá encaminhar requerimento ao dirigen-
te máximo do órgão ou instituição em que estiver lotado, instruído com:

I - cópia da certidão de nascimento, adoção ou curatela, atestado 
médico ou laudo de que tenha filho ou curatelado com deficiência, com 
dependência;

II - laudo prescritivo do tratamento a que deverá ou está sendo 
submetido o filho ou curatelado, informando a imprescindibilidade da 
redução da carga horária do servidor, até a metade da que deve ser 
cumprida pelo requerente.

Parágrafo único. A autoridade referida no caput encaminhará o 
expediente à Secretaria de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência 
dos Servidores, com vistas ao Departamento de Perícia Médica, que 
emitirá laudo conclusivo sobre o requerimento, inclusive quanto ao 
quantitativo de redução de carga horária.
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Art. 164-B O benefício de que trata esta Seção será concedido 

pelo prazo de até 6 (seis) meses, podendo ser renovado sucessivamente 
por iguais períodos.

§ 1º Tratando-se de deficiência irreversível e que necessite de 
tratamento continuado, o servidor fará, à época da renovação, apenas 
a comunicação ao seu órgão para fins de registro e providências, até 
o prazo máximo de dois anos, quando haverá novo procedimento, com 
atualização dos laudos.

§ 2º Encaminhado o pedido inicial ou a solicitação de prorrogação, 
o servidor, automaticamente, gozará do benefício, passados 30 (trinta) 
dias do protocolo do expediente, cabendo à autoridade ou dirigente as 
providências para sua implementação.

§ 3º O afastamento poderá ser em dias consecutivos, alternados 
ou conforme escala a ser estabelecida em mútuo acordo com a chefia 
imediata, levando-se em consideração as necessidades do serviço 
público, o programa do tratamento pertinente, bem como o limite de 
redução previsto no art. 164 desta Lei.”

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

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MENSAGEM Nº 021 /2022 
São Luís, 15 de março de 2022.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, que institui, no âmbito do 
Programa Mais Empresas, o Subprograma Mais Logística de apoio à 
instalação, expansão e operação de empresas de logística, distribuição e 
transporte de produtos no Estado do Maranhão.

Considerando a importância de adoção de medidas que contri-
buam para o desenvolvimento social e econômico no Maranhão, por 
meio da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, foi instituído o 
Mais Logística, que tem por objetivo apoiar a instalação, expansão e 
operação de empresas de logística, distribuição e transporte de produtos 
no Estado.

O referido programa é operado mediante concessão de crédito 
presumido, bem como por meio do diferimento do lançamento e do 
pagamento do ICMS. É concedido até 75% de crédito presumido sobre 
a apuração mensal do ICMS nos casos de implantação, ampliação, mo-
dernização, relocalização e reativação de empreendimento de logística, 
distribuição e transporte. O diferimento, por seu turno, alcança as aqui-
sições de bens destinados ao ativo permanente das referidas empresas.

Com vistas a aperfeiçoar a legislação estadual, nos limites da 
Cláusula Décima, § 2º e § 3º , do Convênio ICMS nº 190/2017, esta 
Medida Provisória altera a Lei nº 10.401/2015 para exigir que o incen-
tivo seja concedido aos serviços de transporte e logística que tenham 
relação com as atividades agropecuária, industrial, agroindustrial, 
ferroviária, portuária e aeroportuária do Estado do Maranhão. Tal 
alteração permitirá que os benefícios possam ser concedidos até 2032, 
de acordo com o art. 3º, inciso I e IV, da Lei Complementar Federal nº 
160/2017.

São estabelecidos critérios mais rígidos para gozo do benefício, 
sendo necessário, por exemplo, que os automóveis utilizados na explo-
ração da atividade-fim sejam emplacados no Estado do Maranhão, que 
a empresa possua, no mínimo, um ano de inscrição no Estado e observe 
a frota mínima prevista em decreto.

A hipóteses de suspensão e cancelamento do benefício passam a 
ser melhor disciplinadas, sendo mantidas a necessidade de recolhimen-
to de contribuição ao Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial 
(FDI) e ao Programa Mais IDH. Na oportunidade, também é prevista a 
necessidade de realização de contrapartidas econômicas e sociais para 
fins de gozo do benefício fiscal, as quais serão especificadas em regu-
lamento.

As alterações constantes desta Medida Provisória visam tanto 
aperfeiçoar a legislação estadual quanto permitir que o tratamento tribu-
tário aplicável aos setores de transporte e logística seja mantido, sendo 
essa, pois, a relevância da matéria.

A urgência, por outro lado, decorre da necessidade de se contri-
buir para o desenvolvimento econômico, em especial no contexto de 
recessão econômica vigente, o que demanda velocidade na realização 
de mudanças normativas em prol da geração de emprego e renda no 
Estado do Maranhão.

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

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

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 380, DE 15 DE MARÇO DE 
2022.

Altera a Lei nº 10.401, de 29 de de-
zembro de 2015, que institui, no âmbito 
do Programa Mais Empresas, o Subpro-
grama Mais Logística de apoio à insta-
lação, expansão e operação de empresas 
de logística, distribuição e transporte de 
produtos no Estado do Maranhão.

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

Art. 1º O art. 1º, o art. 2º, o caput do art. 3º, o caput do art. 4º, o 
art. 5º, o caput, os incisos I e II e os §§ 1º e 2º do 6º, art. 7º e o art. 8º 
da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, passam a vigorar com a 
seguinte redação:

“Art. 1º Fica instituído o Programa de Apoio às Empresas de 
Logística e Transporte de Produtos, destinado ao fomento das ativi-
dades agropecuária, industrial, agroindustrial, ferroviária, portuária e 
aeroportuária do Estado do Maranhão, essenciais ao desenvolvimento 
e à geração de emprego e renda no Estado. 

Art. 2º Para os fins de enquadramento aos incentivos fiscais 
desta Lei, as empresas devem cumprir obrigatoriamente os seguintes 
requisitos:

I - atuar no segmento de transporte de carga por via rodoviária, 
aérea, fluvial, ferroviária e dutoviária, de agenciamento de carga e de 
armazenamento de mercadorias próprias ou de terceiros; 

II - ter pelo menos um ano de inscrição estadual ativa no Estado;
III - ter frota mínima definida por ato do Poder Executivo;
IV - adquirir e emplacar os veículos pelo Estado do Maranhão;
V - integrar a atividade de logística e transporte ao fomento de 

pelo menos uma das atividades indicadas no caput do art. 1º desta Lei.
Art. 3º Às empresas enquadradas no Programa será concedido:
(...)
Art. 4º Compete ao Conselho Deliberativo (CONDEP) a que se 

refere o art. 10 da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, o exame e 
aprovação dos pedidos de adesão ao Programa, observadas as seguin-
tes condições:

(...)
Art. 5º As empresas incentivadas no Programa contribuirão à 

conta do Fundo Estadual de Desenvolvimento Industrial (FDI) no per-
centual correspondente a 3% (três por cento) do valor dos incentivos 
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utilizados em cada período, além de 1% (um por cento) ao Programa 
“Mais IDH”, conforme disposto em regulamento.

Art. 6º A empresa terá seu benefício suspenso de ofício e/ou can-
celado nas seguintes hipóteses:

I - suspensão de ofício, no caso de:
a) infração à legislação tributária federal, estadual ou munici-

pal, ou a legislação da seguridade social, ressalvados os casos de sus-
pensão de exigibilidade de crédito tributário na forma do artigo 151 do 
CTN ou em razão de processo judicial com as garantias necessárias;

b) inadimplência com o pagamento do ICMS e com as obriga-
ções de que trata o artigo 5º desta Lei por mais de 60 (sessenta) dias;

c) utilização dos incentivos para atividades não contempladas 
por esta Lei.

II - cancelamento, no caso de:
a) reincidência da suspensão de ofício;
b) decretação de falência;
c) inadimplência com o pagamento do ICMS por 120 (cento e 

vinte) dias;
d) encerramento das atividades empresariais; 
e) não realização de pelo menos uma das atividades previstas 

no art. 1º desta Lei;
f)  incorrer nas condutas previstas nos arts. 1º e 2º da Lei Fe-

deral 8.137, de 27 de dezembro de 1990 (crimes contra a ordem tribu-
tária).

§ 1º A empresa incentivada que tiver seu incentivo cancelado 
obrigar-se-á a ressarcir ao Erário todo o valor do incentivo utilizado 
indevidamente, com os acréscimos legais, no prazo de até 90 (noventa) 
dias, contados da data da publicação, no Diário Oficial do Estado, do 
ato de cancelamento. 

§ 2º A suspensão de ofício de que trata este artigo será efetivada 
por ato do Secretário de Estado da Fazenda, devendo ser comunicado 
de imediato ao CONDEP, para providências, conforme disposto em 
regulamento. 

(...)
Art. 7º Aplicam-se subsidiariamente a esta Lei as disposições da 

Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017 quanto à concessão de incen-
tivos e benefícios fiscais.     

Art. 8º Fica o Poder Executivo autorizado a expedir regulamento 
e demais atos normativos necessários à execução do Programa.”. 

Art. 2º O art. 3º da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar acrescido dos incisos I e II e do parágrafo único, que 
terão a seguinte redação:

“Art. 3º (...)
(...)
I - crédito presumido de 75% sobre o valor do ICMS mensal, 

observado o disposto na Lei Complementar Federal nꝰ 160/2017 e suas 
alterações; 

II - diferimento do lançamento e do pagamento do ICMS nas 
aquisições de bens destinados ao ativo permanente e nas aquisições 
de bens de uso e consumo e de insumos e produtos intermediários uti-
lizados nas atividades econômicas previstas nesta Lei, em operações: 

a) internas, relativamente ao imposto que seria destacado pelo 
remetente;                              

b) interestaduais, relativamente à diferença entre a alíquota in-
terna e a interestadual, incluindo o serviço de transporte; 

c) de importação do exterior, incluindo o serviço de transporte, 
quanto ao imposto que seria pago no momento do desembaraço adua-
neiro. 

Parágrafo único. Encerra-se a fase do diferimento no momento 
da desincorporação do ativo imobilizado, ficando dispensado o paga-
mento do imposto diferido quando a desincorporação do bem do ativo 
permanente ocorrer após o transcurso do período de depreciação ou 
na hipótese de arrendamento dos bens, desde que os referidos bens per-
maneçam no Estado e sejam utilizados pelo arrendatário em atividades 
correlatas ou afins.”.

Art. 3º O art. 4º da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar acrescido dos §§ 1º a 7º, que terão a seguinte redação:

“Art. 4º (...)
(...)
§ 1º No caso de concessão:
I - a regularidade fiscal e cadastral junto à Fazenda Pública Fe-

deral, Estadual e Municipal e com o sistema de seguridade social; 
II - a regularidade com as normas ambientais vigentes;
III - a apresentação das contrapartidas econômicas e sociais 

obrigatórias, definidas em regulamento.
§ 2º No caso de renovação:
I - cumprimento do disposto nos incisos I e II do § 1º deste artigo;
II - a adimplência das obrigações de que trata o art. 5º desta Lei;
III - o cumprimento das contrapartidas obrigatórias. 
§ 3º É responsabilidade exclusiva da SEFAZ:
I - o credenciamento dos incentivos fiscais concedidos ou renova-

dos em seu sistema informático;
II - o controle das obrigações tributárias decorrentes;
III - a fiscalização das empresas incentivadas, conforme regu-

lamento.
§ 4º É responsabilidade exclusiva da SEINC:
I - a formalização das contrapartidas econômicas e sociais obri-

gatórias, firmadas em Termo de Compromisso especifico, devidamente 
assinado e publicado no Diário Oficial do Estado;

II - o controle e o monitoramento das obrigações assumidas nos 
projetos, a cada 12 (doze) meses, para efeito da renovação dos respec-
tivos incentivos;

III - o cumprimento das obrigações assumidas nos projetos no 
período de implantação, ampliação, modernização, relocalização e 
reativação.

§ 5º O disposto nos incisos I a III do § 4º deste artigo é condição 
para o credenciamento dos incentivos fiscais concedidos e/ou renovados.  

§ 6º O prazo de vigência do credenciamento dos incentivos será 
de 24 (vinte e quatro) meses, renovável por igual período, observados 
os limites de fruição indicados na Lei Complementar Federal nº 160, de 
7 de agosto de 2017. 

§ 7º O início do prazo de fruição dos incentivos fiscais se dará 
a partir da realização do credenciamento previsto no inciso I do § 3º 
deste artigo.”.

Art. 4º O art. 6º da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, 
passa a vigorar acrescido do § 3º, que terá a seguinte redação:

“Art. 6º (...)
(...)
§ 3º O cancelamento dos incentivos fiscais será feito pelo 

CONDEP na forma prevista em regulamento.”.
Art. 5º A ementa da Lei nº 10.401, de 29 de dezembro de 2015, 

passa a vigorar com a seguinte redação:
“Institui o Programa de Apoio às Empresas de Logística e Trans-

porte de Produtos, destinado ao fomento das atividades agropecuária, 
industrial, agroindustrial, ferroviária, portuária e aeroportuária do 
Estado do Maranhão”. 

Art. 6º Ficam revogados o parágrafo único do art. 1º, o § 1º e § 
2º (e incisos) do art. 3º, os incisos I a VI e o parágrafo único do art. 4º, 
os §§ 1º e 2º do art. 5º, o inciso III do art. 6º da Lei nº 10.401, de 29 de 
dezembro de 2015.

Art. 7º Esta Medida Provisória entra em vigor na data da sua 
publicação.   

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 15 DE MARÇO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊN-
CIA E 134º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

DIEGO GALDINO DE ARAUJO
Secretário-Chefe da Casa Civil
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PROJETO DE LEI Nº 130 / 2022

Institui o Dia Estadual da Abelha 
Tiúba no Maranhão.

Artigo 1º – Fica instituído o “Dia Estadual da Abelha Tiúba”, a 
ser comemorado, anualmente, no dia 09 de setembro.

Art. 2º - O “Dia Estadual da Abelha Tiúba” passa a integrar o 
calendário oficial do Estado do Maranhão

Artigo 3º – Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 15 de março de 2022. - César Pires - Deputado estadual

JUSTIFICATIVA

A instituição do Dia Estadual da Abelha Tiúba no Maranhão obje-
tiva homenagear o cientista brasileiro Dr. WARWICK ESTEVAM KERR 
e promover a abelha Tiúba, a principal abelha indígena sem ferrão do 
Maranhão. Com a inclusão dessa data no calendário oficial do Mara-
nhão, busca-se conscientizar a população sobre a importância e a ne-
cessidade de conservação do meio ambiente e das abelhas, importantes 
agentes polinizadores dos ecossistemas, além de promover a educação 
ambiental por meio da preservação das abelhas sem ferrão; incentivar 
o desenvolvimento da criação, visando a melhoria da qualidade de vida 
das populações nas áreas de proteção ambiental, e valorizar a comercia-
lização dos produtos das abelhas, com a demonstração dos produtos das 
colmeias e difusão desse conhecimento.

As abelhas atuam como agentes polinizadores, uma vez que quan-
do buscam seu alimento nas flores, seu corpo acaba sendo impregnado 
por grãos de pólen. Como esses insetos voam de flor em flor, transpor-
tam os grãos de pólen ocorrendo assim, a fecundação e posteriormente 
a formação de um fruto. As Abelhas Sociais Nativas são conhecidas 
popularmente como Abelhas Indígenas Sem Ferrão porque possuem 
ferrão atrofiado. As amplas variações no tamanho dessas abelhas au-
mentam a eficiência da polinização e estabelecem uma interação muito 
importante na dinâmica dos ecossistemas.

O Brasil possui cerca de 400 espécies de abelhas nativas sem 
ferrão, que são responsáveis por até 90% da polinização das árvores 
nativas, dependendo da região. Estima-se que existam cerca de 65 es-
pécies de Meliponíneos (abelhas sociais) no Maranhão. Uma grande di-
versidade de abelhas sem ferrão, sendo as mais conhecidas pela popula-
ção: tiúba, jandaíra, uruçu amarela, uruçu boca-de-renda, moça branca, 
olho-de-vidro, mosquito, dentre outras. Entre elas, encontra-se menor 
abelha do mundo, a lambe-olhos, Leurotrigona muelleri (1,5mm) e, a 
maior espécie do gênero Melipona, a uruçu-boi, Melipona fuliginosa 
(13mm).

A meliponicultora é a criação de abelhas nativa sem ferrão, ativi-
dade de baixo impacto ambiental, que produz um alimento de elevado 
nível nutricional, com retorno financeiro garantido, além de contribuir 
para a conservação das abelhas e de seu habitat, ameaçados pela ação 
de meleiros (que derrubam as arvores para retirar o mel e com isto, 
destroem os ninhos), pela exploração madeireira, pela pecuária e agri-
cultura intensiva, que aceleram a destruição das matas e pelo uso indis-
criminado de agrotóxicos.

As espécies mais promissoras em termos de produção de mel são 
as espécies do gênero Melipona, entre elas Melipona fasciculata (tiúba), 
que se distribui do Maranhão ao Pará, além do Piauí e Tocantins.

No estado do Maranhão a tiúba é criada há bastante tempo, prin-
cipalmente pela população indígena, para produção de mel. As abelhas 
passaram a ser cultivadas comercialmente em agrupamentos de colô-
nias, denominados meliponários e, a criação é conhecida como melipo-
nicultura. O estado possui uma variedade de ecossistemas que abrigam 
uma notável e diversificada fauna de abelhas, com elementos típicos da 
Amazônia, assim como de áreas mais abertas, haja vista sua localização 

peculiar entre o Norte, Nordeste e Centro-Oeste brasileiro.
A abelha tiúba ocupa um lugar de destaque em todo o estado do 

Maranhão, não só por ser a abelha social mais comum, mas também por 
ser ela uma das principais fontes de renda para várias famílias, princi-
palmente de baixa renda, do interior. Essa abelha vem sendo criada há 
séculos pela população indígena maranhense, sendo retirados subpro-
dutos importantes, como mel, cera e própolis.

Na Baixada Ocidental Maranhense, existiam pelo menos três me-
liponicultores que possuíam mais de 1.000 colônias. Trata-se de uma 
atividade tradicional em que as colônias geralmente são passadas de 
pais para filhos, e seus donos acreditam que a presença das abelhas traz 
sorte para os moradores da casa, além de acharem que os espíritos de 
seus antepassados refletem, de alguma forma, o dia a dia da colônia.

Apesar disso, atualmente essa espécie corre um sério risco de 
extinção, principalmente pelo rápido desflorestamento que esse estado 
sofreu nos últimos anos, como, por exemplo, na região que abrange 
os municípios de Açailândia e Imperatriz, assim como pela ação in-
discriminada de meleiros, o manejo inadequado por parte das pessoas 
que criam essas abelhas e o recente comércio ilegal e exacerbado em 
determinadas regiões, principalmente a venda de ninhos, em grandes 
quantidades, para “meliponicultores” que visam o lucro fácil, pagando 
um preço irrisório ao pequeno produtor rural.

A escolha da data 09 de setembro se dá em função da comemora-
ção, nesse ano de 2022, do centenário do nascimento do cientista bra-
sileiro Dr. WARWICK ESTEVAM KERR, que teve uma importância 
decisiva para o desenvolvimento da pesquisa científica no Maranhão, 
sendo orientador de diversos trabalhos de pesquisa com abelhas do 
estado e responsável pela formação de vários professores pesquisado-
res, além da instalação de grupos de pesquisas sobre as abelhas nas 
Universidades Maranhenses. Foi o grande incentivador da criação de 
abelhas sem ferrão, em especial da abelha tiúba, “a abelha do Mara-
nhão”.

Foi organizador e Professor Titular de Genética do Departamen-
to de Biologia da Universidade Federal do Maranhão (UFMA, 1981 
a 1988); Reitor da Universidade do Estado do Maranhão (UEMA, 
1987 - 1988); Recebeu a Medalha Souzândrade do Mérito Universitário 
no Grau Ouro da Universidade Federal do Maranhão (1987); Medalha 
do Mérito Docente APRUEMA (1988); “Cidadão Maranhense”, pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão (1988); Foi introdu-
zido como Comendador à Ordem dos Timbiras do estado do Maranhão 
(1995) e; “Professor Honoris Causa” da Universidade Federal do Ma-
ranhão (UFMA, 2017).

Todos esses títulos distinguem o Dr. Warwick Estevam Kerr pelo 
saber e pela sua atuação em prol das Ciências, da preservação do meio 
ambiente, e ainda, pelo melhor entendimento entre os povos e defesa 
dos direitos humanos.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 15 de março de 2022. - César Pires - Deputado estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010 /2022

Concede Título de Cidadão Mara-
nhense e dá outras providências.

Art. 1º - Art. 1º - Fica concedido o título de cidadão maranhense 
ao Senhor Fernando Antônio Magalhães de Sousa, natural da cidade 
Arco Verde, Estado do Pernambuco.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 15 de março de 2022. - É de luta, é da 
terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT
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JUSTIFICATIVA

Fernando Antônio Magalhães de Sousa, Pernambucano de nas-
cimento, mas Ludovicense de coração e Maranhense pela rica vivência 
na nossa cultura (sobretudo política), Graduado em Engenharia Elétrica 
pela- Universidade Federal do Pernambuco - UFPE/Ano 1978, aposen-
tado da COMPANHIA ENERGÉTICA DO MARANHÃO – CEMAR, 
era Analista de Engenharia Sênior e liderança do movimento sindical. É 
um dos fundadores do PT e da CUT, na qual foi dirigente e presidente 
municipal. 

 Dentre as atividade sindicais: foi do Sindicato dos Engenheiros 
do Maranhão, fundado em 1981, e tesoureiro de 1984 a 1986; foi do 
Sindicato dos Urbanitários do Maranhão, fundador em 1984, Presidente 
de 1986 a 1992 e Diretor Executivo de 1992 a 1998, e de 2001 até julho 
de 2007; já na Central Única dos Trabalhadores – CUT/MA, Fundador 
em 1984, sendo membro da Direção Estadual até 1985, Membro da 
Executiva Estadual de 1985 a 1997, exercendo os cargos de: Secretário 
Geral de 1991 a 1994 e Presidente de 1994 a 1997; na Central Única 
dos Trabalhadores Nacional foi Membro da Direção Nacional de 1991 
a 1997.

No Partido dos Trabalhadores – PT: participou do Movimento 
pró-PT no período de 1978 a 1979, na condição de militante do Mo-
vimento Estudantil da UFPE; Filiado no PT de São Luis – MA desde 
1984, foi Secretário Sindical do Diretório Municipal do PT de São Luis 
de 1984 a 1985, Secretário de Organização do Diretório Municipal do 
PT de São Luis de 1998 a 2001, Membro do Diretório Municipal do PT 
de São Luis de 2001 a 2003 e da Executiva Municipal de 2003 a 2005, 
Presidente do Diretório Municipal do PT de São Luis de fevereiro de 
2006 até 15 de abril de 2010, Secretário Geral do Diretório Estadual 
do PT – MA de 16 de abril de 2010 até fevereiro de 2014, Presidente 
do Diretório Municipal do PT de São Luís de agosto de 2014 até junho 
de 2017, Membro do Diretório Estadual do PT – MA de maio  de 2017 
até o presente e Membro do Diretório Municipal do PT de São Luís de 
2020 até o presente.

A rica história do Partido dos Trabalhadores em diversos momen-
tos, para não dizer em todos, é a própria história de vida de Fernando 
Magalhães. Fernando participou do processo de fundação do PT, mo-
vimento sindical das décadas 80 e 90 ajudando a fundar a CUT, nas 
lutas pela democracia nos movimentos de “Diretas Já”, na resistência à 
política de confisco de Collor e à política neoliberal de FHC. Como mi-
litante e dirigente deu o apoio local necessário para os governos de Lula 
e Dilma, tão importantes para a melhoria de vida de milhões de brasilei-
ras e brasileiros que viviam excluídos do centro das políticas públicas.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 

“MANUEL BECKMAN”, em 15 de março de 2022. - É de luta, é da 
terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 055 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Exce-
lência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime de 
tramitação de urgência, para discussão e votação em sessão extraor-
dinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei n° 
120/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da contratação de pessoas 
com síndrome de down pelos prestadores de serviços da administração 
pública direta e indireta do Estado do Maranhão; o Projeto de Lei nº 
121/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização gratuita do 
exame de cariótipo nos recém-nascidos com hipótese diagnóstica de 
síndrome de down no Estado do Maranhão, e dá outras providências; 
o Projeto de Lei nº 122/2022, que dispõe sobre a obrigatoriedade do 
exame ecocardiograma pediátrico nos recém-nascidos com síndrome 
de down no Estado do Maranhão; e o Projeto de Lei nº 123/2022, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, públicos a proceder ao 
registro e a comunicação imediata de recém-nascidos com síndrome 

de down às instituições e associações especializadas que desenvolvem 
atividades com pessoas com deficiência no Estado do Maranhão, e dá 
outras providências.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, 
em São Luís, 14 de março de 2022. - DUARTE JÚNIOR - Deputado 
Estadual

REQUERIMENTO Nº 056/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Parágrafo Único do Art. 132 do Re-
gimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro de 
Vossa Excelência que seja desarquivado o Projeto de Lei Ordinário 
n°227/2017, que dispõe sobre denominação da ponte sobre o Rio Peri-
cumã, que ligará as cidades de Central do Maranhão e Bequimão e dá 
outras providencias.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 15 de março de 2022. - “É de Luta, É da Terra!” - Zé Inácio - 
Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 057/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.163, inciso III), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido o Plenário, seja discutido e votado em regime de urgência, em 
uma sessão extraordinária, logo após a presente sessão, o Projeto de Lei 
n°066/2021, que Institui a Política Estadual de Direitos das Populações 
Atingidas por Barragens (Peab),de autoria do Senhor Deputado Adelmo 
Soares.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022. - “É de Luta, 
É da Terra!” - ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1569 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de Raposa, o Sr. Eudes da Silva Barros, ao 
Secretário Municipal de Infraestrutura, o Sr. Pedro Almeida De Al-
cântara, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando análise da viabilidade de serviços de infraestrutura na 
Rua São João, Travessa Janaína, Vila Bom Viver, Raposa/MA, CEP: 
65138-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1570 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
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cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flá-
vio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica e a análise da 
viabilidade técnica da reforma da escadaria na Avenida Jairzinho, Vila 
Isabel, São Luís/MA, CEP: 65080-748.

    
PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-

CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1571 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na Rua Principal 
(Cajueiro), Vila Maranhão, São Luís/MA, CEP: 65091-009. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1572 / 2022

Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 

requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do 
Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação asfál-
tica e iluminação pública no Conjunto Maria Firmina, n° 01, Maiobão, 
Paço do Lumiar/ MA, CEP: 65130-000. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1574 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, ao Secretário de Estado das 
Cidades e Desenvolvimento, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador 

do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando serviços de pavimentação 
asfáltica na Avenida Um, Quadra 01, 8 e 10, Conjunto Tambaú, Paço do 
Lumiar/ MA, CEP: 65130-000. 

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1575 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, solicitando análise da viabilidade de 
serviços de pavimentação asfáltica na Rua 07, Quadra 25, Altos do Turu 
III, São José de Ribamar/MA, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “GERVÁSIO SANTOS”, DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 16 de março de 2022 - DUARTE 
JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1576/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Pirapemas, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Pirapemas, principalmente 
aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma ali-
mentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa tam-
bém a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à popu-
lação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, de 
qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1577/2022
 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
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presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Matões do Norte, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Matões do Norte, principal-
mente aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1578/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Loreto, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Loreto, principalmente aquelas 
passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma alimentação 
de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa também a efe-
tivação de políticas públicas de segurança alimentar à população, obje-
tivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, de qualidade 
e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1579/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Feira Nova, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Feira Nova, principalmen-
te aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-

ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1580/2022
 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Cantanhede, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Cantanhede, principalmen-
te aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1581/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Bacuri, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Bacuri, principalmente aquelas 
passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma alimentação 
de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa também a efe-
tivação de políticas públicas de segurança alimentar à população, obje-
tivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, de qualidade 
e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1582/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
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presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Riachão, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Riachão, principalmente aque-
las passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma alimenta-
ção de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa também 
a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à população, 
objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, de quali-
dade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1583/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Santo Antônio do Lopes, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Santo Antônio dos Lopes, prin-
cipalmente aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de 
uma alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação 
visa também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à 
população, objetivando garantir condições de acesso à alimentos bási-
cos, de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1584/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de São Mateus, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de São Mateus, principalmen-
te aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-

tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1585/2022
 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Sucupira do Norte, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Sucupira do Norte, principal-
mente aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1586/2022
 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Olinda Nova, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de Olinda Nova, principalmen-
te aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1587/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
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nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de Axixá, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de ali-
mentação adequada para as famílias de Axixá, principalmente aquelas 
passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma alimentação 
de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa também a efe-
tivação de políticas públicas de segurança alimentar à população, obje-
tivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, de qualidade 
e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO Nº 1588/2022
 
Senhor Presidente, 

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a 
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, o Senhor Flávio Dino de Castro e 
Costa, e à Secretária de Estado de Desenvolvimento Social, senhora 
Larissa Abdalla, solicitando a construção de um restaurante popular no 
município de São João Batista, Estado do Maranhão. 

A presente proposição tem como objetivo ampliar a oferta de 
alimentação adequada para as famílias de São João Batista, principal-
mente aquelas passam por dificuldades financeiras e necessitam de uma 
alimentação de qualidade com um valor acessível. Tal indicação visa 
também a efetivação de políticas públicas de segurança alimentar à po-
pulação, objetivando garantir condições de acesso à alimentos básicos, 
de qualidade e quantidades suficientes a todos os cidadãos. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Be-
ckham”, em São Luís, 15 de março de 2022. Glalbert Cutrim Depu-
tado Estadual 1º vice-presidente

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

INDICAÇÃO N° 1589 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR DE RI-
BAMAR (ctribamar@hotmail.com), requerendo a instalação de um 
canal único de atendimento no Estado do Maranhão com a participação 
do Ministério Público e Defensoria Pública, para promover o contato 
direto com pais, mães e familiares, para relato de casos de maus tra-
tos e discriminação contra pessoa com Transtorno do Espectro Autista, 
afirmando assim seus direitos e garantias fundamentais, em especial, o 
acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 

discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1590 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao COLEGIADO DO CONSELHO 
TUTELAR DE PAÇO DO LUMIAR (ctpacolumi@hotmail.com), 
requerendo a instalação de um canal único de atendimento no Estado 
do Maranhão com a participação do Ministério Público e Defensoria 
Pública, para promover o contato direto com pais, mães e familiares, 
para relato de casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garan-
tias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1591 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja encami-
nhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR DAS VILAS 
(conselhotutelardasvilassjr@hotmail.com), requerendo a instalação 
de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão com a par-
ticipação do Ministério Público e Defensoria Pública, para promover o 
contato direto com pais, mães e familiares, para relato de casos de maus 
tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do Espectro Autis-
ta, afirmando assim seus direitos e garantias fundamentais, em especial, 
o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
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que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1592 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR SÃO 
CRISTOVÃO/SÃO RAIMUNDO (ctsaoraimundo@gmail.com), 
requerendo a instalação de um canal único de atendimento no Estado 
do Maranhão com a participação do Ministério Público e Defensoria 
Pública, para promover o contato direto com pais, mães e familiares, 
para relato de casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garan-
tias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1593 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja encami-
nhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR VILA LUI-
ZÃO (ctvl@bol.com.br), requerendo a instalação de um canal único 
de atendimento no Estado do Maranhão com a participação do Minis-
tério Público e Defensoria Pública, para promover o contato direto com 
pais, mães e familiares, para relato de casos de maus tratos e discrimina-
ção contra pessoa com Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim 
seus direitos e garantias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1594 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR ANIL/
BEQUIMÃO (ctaanilbequimao01@gmail.com), requerendo a insta-
lação de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, para 
promover o contato direto com pais, mães e familiares, para relato de 
casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garantias fundamen-
tais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1595 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja encami-
nhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR CENTRO/
ALEMANHA (ctareacentro01@yahoo.com.br), requerendo a insta-
lação de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, com 
a participação do Ministério Público e Defensoria Púbica do Maranhão, 
para promover o contato direto com pais, mães e familiares, para relato 
de casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garantias funda-
mentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria que essa instituição é de 
extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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



  14       SEXTA-FEIRA, 18 DE MARÇO DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 14
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO N° 1596 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja enca-
minhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR CIDADE 
OPERÁRIA (ctoperaria@hotmail.com), requerendo a instalação de 
um canal único de atendimento no Estado do Maranhão com a parti-
cipação do Ministério Público e Defensoria Pública, para promover o 
contato direto com pais, mães e familiares, para relato de casos de maus 
tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do Espectro Autis-
ta, afirmando assim seus direitos e garantias fundamentais, em especial, 
o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1597 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja enca-
minhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR ITAQUI 
BACANGA (ctbacanga@yahoo.com.br), requerendo a instalação de 
um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, com a parti-
cipação do Ministério Público e Defensoria Pública do Maranhão, para 
promover o contato direto com pais, mães e familiares, para relato de 
casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do 
Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garantias fundamen-
tais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria que essa instituição é de 
extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1598 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja encami-
nhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR COROADI-
NHO (ctcoroadinho@hotmail.com), requerendo a instalação de um 
canal único de atendimento no Estado do Maranhão, com a participação 
do Ministério Público e Defensoria Pública do Maranhão, para promo-
ver o contato direto com pais, mães e familiares, para relato de casos de 
maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, afirmando assim seus direitos e garantias fundamentais, em es-
pecial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1599 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja enca-
minhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR COHAB/
COHATRAC (ctcohabcohatrac@hotmail.com), requerendo a insta-
lação de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão com a 
participação do Ministério Público e Defensoria Pública, para promover 
o contato direto com pais, mães e familiares, para relato de casos de 
maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, afirmando assim seus direitos e garantias fundamentais, em es-
pecial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a esse órgão que essa instituição é de extre-
ma importância para a promoção dos direitos e garantias fundamentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1600 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
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Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR ZONA 
RURAL, requerendo a instalação de um canal único de atendimento no 
Estado do Maranhão, com a participação do Ministério Público e De-
fensoria do Maranhão, para promover o contato direto com pais, mães 
e familiares, para relato de casos de maus tratos e discriminação contra 
pessoa com Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim seus direi-
tos e garantias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria que essa instituição é de 
extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1601 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao CONSELHO TUTELAR SÃO 
FRANCISCO (ctsaofranciscocohama@gmail.com), requerendo a 
instalação de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, 
com a participação do Ministério Público e Defensoria do Maranhão, 
para promover o contato direto com pais, mães e familiares, para relato 
de casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com Transtorno 
do Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garantias funda-
mentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Senhoria que essa instituição é de 
extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais.

Certo de que o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente já tem adotado algumas medidas de assistência às pes-
soas com Transtorno do Espectro Autista, em situação de vulnerabili-
dade social, julgo importante tal solicitação, uma vez que, os casos de 
discriminação e maus tratos tem aumentado de maneria exorbitante no 
Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1602 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão. Requeiro, que após ouvida a Mesa, seja en-
caminhada a seguinte indicação ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

MARANHÃO, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO PROCURADOR 
GERAL DE JUSTIÇA, O SENHOR EDUARDO JORGE HILUY 
NICOLAU, solicitando a instalação de um canal único de atendimento 
no Estado do Maranhão, com a participação da Defensoria Pública do 
estado e dos Conselhos Tutelares, para promover o contato direto com 
pais, mães e familiares, para relato de casos de maus tratos e discrimina-
ção contra pessoa com Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim 
seus direitos e garantias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência que essa instituição é 
de extrema importância para a promoção dos direitos e garantias fun-
damentais.

Certo de que o Ministério Público do estado já tem adotado al-
gumas medidas de assistência às pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista, em situação de vulnerabilidade social, julgo importante tal so-
licitação, uma vez que, os casos de discriminação e maus tratos tem 
aumentado de maneria exorbitante no Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO N° 1603 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, solicito, que após ouvida a Mesa, seja encami-
nhada a seguinte indicação à DEFENSORIA PÚBLICA DO MARA-
NHÃO, na pessoa do EXCELENTÍSSIMO DEFENSOR PÚBLICO 
GERAL, O SENHOR ALBERTO PESSOA BASTOS, requerendo a 
instalação de um canal único de atendimento no Estado do Maranhão, 
com a participação do Ministério Público do Maranhão e Conselhos 
Tutelares, para promover o contato direto com pais, mães e familiares, 
para relato de casos de maus tratos e discriminação contra pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, afirmando assim seus direitos e garan-
tias fundamentais, em especial, o acesso à Justiça.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência que essa instituição é 
de extrema importância para a promoção dos direitos e garantias funda-
mentais, em especial, o acesso à justiça dos hipossuficientes.

Certo de que a Defensoria Pública do estado já tem adotado al-
gumas medidas de assistência às pessoas com Transtorno do Espectro 
Autista, em situação de vulnerabilidade social, julgo importante tal so-
licitação, uma vez que, os casos de discriminação e maus tratos tem 
aumentado de maneria exorbitante no Estado do Maranhão.

Portanto, tal indicação se faz necessária diante da atual situação 
que estamos vivenciando.

Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 
14 de março de 2022. - NETO EVANGELISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1604 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer 
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor 
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Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar – SAF, 
o Senhor Rodrigo Lago, solicitando-lhes 01 (um) trator agrícola para a 
Associação dos Moradores do Brejo de São Félix II, localizada na zona 
rural do município de Parnarama/MA.

Tal demanda tem como objetivo fortalecer a agricultura familiar 
por meio da ampliação da estrutura de trabalho, oferecendo maior as-
sistência aos pequenos agricultores, aumentando a oferta de alimentos, 
geração de renda e qualidade de vida da população.

Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”, 
em São Luís (MA), 16 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - De-
putado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1605 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino, e ao Sr. Márcio Jerry , 
Secretário de Estado das Cidades, solicitando a pavimentação da Rua 
Rio Claro (CEP 65066-431), Rua Vitória (CEP 65067-430) e Rua Alto 
da Paz (CEP 65065-075), logradouros estes situados no Bairro Vila Pla-
nalto – Turu 1, São Luís - MA. 

A indicação ora apresentada busca dar atendimento a demanda 
da população residente no bairro em destaque diante da precariedade de 
obras para melhoria da mobilidade urbana que resultem em condições 
ideais de trafegabilidade de veículos e pedestres.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 15 de março de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1606 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que, após ouvida a mesa, 
seja a presente indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador 
do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino, e ao Sr. Márcio Jerry , 
Secretário de Estado das Cidades, solicitando a realização de obra de 
revitalização da pavimentação (tapa buracos e etc.) da Rua Santa Tere-
sinha (CEP 65058-367), situada na Vila Riod, Bairro Cidade Operária, 
São Luís - MA.

Cumpre informar que o desgaste da pavimentação que vem se 
agravando ainda mais com o período de chuvas, tem ocasionado a for-
mação de buracos causando transtornos aos moradores da vila que rela-
tam prejuízos e dificuldade no tráfego de veículos e pedestres.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 15 de março de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1607/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
Art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino e ao 
Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Senhor Cleiton 
Noleto, que autorize, em caráter emergencial, a recuperação e infraes-
trutura da camada asfáltica da MA006, que liga o Município de Pedro 
do Rosário a cidade de Pinheiro-Ma, para  inclusão no “Programa 
Mais Asfalto”.

A presente indicação visa melhorar o acesso e a trafegabilidade 
da população dos municípios, a via de acesso principal que liga Pedro 
do Rosário a Pinheiro está cortada. A situação atual é de calamidade 
Pública, os moradores da região estão isolados,com o aumento das chu-
vas há diversos trechos inundados, povoados como Mucuri, Pimenteira 
e toda extensão encontra-se em péssimas condições, necessitando de 
serviços urgentes de infraestrutura.

Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman” do Estado do Maranhão, em 16 de março de 
2022. - DR. LEONARDO SÁ - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1608 /2022

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Infraestrutura do Es-
tado- SINFRA,  por meio do secretário, Clayton Noleto, que seja feita a 
pavimentação asfáltica da MA-006, cuja a extensão são cerca de 24km 
(quilômetros), interligando a sede da cidade de Cururupu ao Pindobal.  

A presente solicitação visa iniciar a pavimentação asfáltica, des-
sa importante rodovia através do Programa Mais Asfalto, facilitando a 
trafegabilidade naquela região, além de fomentar o turismo e produção 
de pescados, aquecendo a economia local, beneficiando as milhares de 
famílias que residem, retirando-as do isolamento sofrido atualmente, 
contemplando as regiões de: São Lucas, Guajarutiua I e II, Caçacoeira, 
Bate Vento, Valha-me Deus I e II, Peru e Lençóis.  

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 16 DE MARÇO 2022- DE-
PUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Oradores inscritos no Pequeno Expediente: o De-
putado Antônio Pereira, que tem até cinco minutos, sem direito a apar-
tes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Que Deus nos abençoe neste dia, continue nos abençoan-
do. Cumprimentar aqui o nosso Presidente presente à Mesa, Deputa-
do Rildo Amaral, os nossos secretários presentes à Mesa, Zito Rolim, 
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Leonardo Sá, os meus cumprimentos especiais a V. Ex.ªs., Deputados e 
deputadas presentes em Plenário, hoje nós temos um plenário repleto, 
Deputado Fábio Braga, é um grande prazer falar aqui para os colegas, 
com o plenário repleto desta maneira. Ocupo esta tribuna, Senhor Pre-
sidente, Rildo Amaral, para relatar uma solenidade, ontem, acontecida 
em Imperatriz, no Centro de Convenções daquela cidade, promovida 
pela Universidade do Sul do Maranhão, Uemasul, uma universidade 
que tivemos o prazer e a honra de ajudar nesta Casa, a aprovar a Lei de 
sua criação, Deputado Zé Inácio, e a Uemasul, naquele momento, De-
putado Rildo, V. Ex.ª não estava ainda presente nesta Casa, mas houve 
muitas discussões nesse sentido, eu me lembro no momento devido eu 
fiz um aparte a um orador que estava na tribuna e eu disse que, que todo 
o projeto inicial tem as suas qualidades, tem seus defeitos, mas que eu 
preferia apostar nas qualidades ali da Uemasul, da criação da Uemasul, 
e que com o tempo nós iríamos fazendo as correções de rumo desta 
universidade, quis Deus que eu estivesse certo e ontem vi que estava 
certo, porque essa universidade tem dado grandes oportunidades aos 
filhos de homens e mulheres humildes dali, do Maranhão, jovens, ado-
lescentes jovens que entram na faculdade que têm a oportunidade, uma 
vez formado de retornar aos seio de sua família, mudar a realidade da 
sua família, mudar a realidade da sua comunidade, da sua cidade, quem 
sabe até do país. A função social daquela universidade tem se estendido 
a diversos municípios, Campo, Estreito, Amarante, Açailândia, agora 
mesmo vamos inaugurar a faculdade de Direito da Uemasul, em Açai-
lândia, demonstrando que aquilo que fizemos nesta Casa com a criação, 
fizemos o que foi o mais correto para o estado do Maranhão. E ontem 
aquela solenidade aconteceu por três motivos. Primeiro, para demons-
trar isso, os avanços da Uemasul no Maranhão, no sul do Maranhão e no 
Maranhão. Segundo, para dar posse de direito à reitora Lucileia Lopes, 
à vice-reitora Dra. Lilian Castro Branco, que substituíram Dra. Elizabe-
th e Dr. Expedito, que foram os primeiros reitores. Devo dizer que con-
duziram muito bem pelos primeiros quatro anos aquela universidade. E 
agora eu desejo, todos nós desejamos que a Dra. Lucileia e a Dra. Lilian 
façam, continuem fazendo e façam um trabalho ainda melhor. E é o que 
eu espero e que nós maranhenses esperamos por aquela universidade. O 
terceiro motivo foi exatamente entregar o título de honra honoris causa 
ao nosso Governador Flávio Dino. E ele o recebeu com muita alegria 
das mãos daquela universidade. Eu quero pedir um pouco da extensão 
do tempo, porque é preciso que se explique. O título honoris causa já 
diz pelo nome em latim: é pela honra. Significa, ao pé da letra, “pela 
honra”. E o Governador recebeu pela honra de ter concebido, pela hon-
ra de ter planejado, imaginado, construído, entregue para a sociedade 
maranhense aquela universidade que é a universidade hoje do Sul do 
Maranhão, que é a Uemasul. E, mais que isso, colocou investimentos 
sobremaneira para fortalecer aquela universidade não só na questão fí-
sica, mas na questão também do corpo docente, trazendo doutores ....

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Solicito a liberação do áudio por mais um minuto 
só para concluir. Temos muitos oradores, Deputado Antônio Pereira.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Obrigado, 
agradeço. Fortaleceu sobremaneira a universidade, mas se dar um título 
desta natureza e acredito que o Governador Flávio Dino tenha recebi-
do não só por ele ter construído, ter feito esses investimentos todos na 
Uemasul, mas porque ele como Governador tem trabalhado contra a 
pobreza, contra a fome. E são essas questões humanas que fazem com 
que as grandes universidades deem esse título de honoris causa a uma 
personalidade que prestou esse tipo de serviço. Parabéns, Governador 
Flávio, ontem, mestre; hoje, doutor. Que o senhor pode com todo orgu-
lho ostentar no seu nome como prefixo doutor pela universidade Uema-
sul. Universidade que V. Ex.ª criou e mais que isso, a partir de hoje, por 
todo tempo de sua existência o senhor pertencerá ao corpo de doutores 
da Universidade do Sul do Maranhão, da Uemasul. Parabéns. Parabéns 
à sociedade. Muito obrigado por ter dado esse presente, talvez o maior 
presente que o senhor tenha dado ao Maranhão e ao povo da Região 
Tocantina. Eu reconheço isso, o Rildo Amaral reconhece isso, o Depu-
tado Professor Marco Aurélio reconhece isso, o Pastor Cavalcante, nós 
reconhecemos, todos nós temos a consciência da grandeza do que é a 

criação de uma universidade para uma região e para um povo. Muito 
obrigado, um grande abraço. Obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Com a palavra, de maneira on-line, meu amigo 
e irmão, Deputado Marco Aurélio, por até cinco minutos, sem direito 
a apartes. Deputado Marco Aurélio, o senhor está sem áudio. Peço que 
libere o áudio do Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) – Deu certo. Eu havia dito que V. Ex.ª fica 
bem nessa cadeira. Presidente, senhores e senhoras deputadas, daqui 
de Imperatriz, eu participo desta sessão, de forma remota, com uma 
grande alegria. No mesmo sentido, quero destacar o que o Deputado 
Antônio Pereira falou do ato de ontem. V. Ex.ª também estava presente. 
Ontem foi uma noite memorável, ontem foi um momento inesquecível. 
Centenas e centenas de pessoas, entre professores, universitários, estu-
dantes secundaristas, o povo da nossa região dos vários municípios da 
nossa região, a representatividade de todos os municípios, todos se fize-
ram presentes naquela grande solenidade. Um ato que reforça, cada vez 
mais, essa luta pela criação da Uemasul. Eu fiz questão de destacar que, 
se não fosse o acolhimento, a determinação, a firmeza do Governador 
Flávio Dino e do Vice-Governador Carlos Brandão, seria apenas uma 
vontade, uma luta, um desejo, um sonho, mas foi justamente essa firme-
za de propósito, esse ideal no mesmo sentido do povo da nossa região 
de pertencimento, de emancipação, de empoderamento, de autonomia 
que essa luta se fez verdade. Eu, igual a V. Ex.ª, Deputado Rildo, nós 
somos filhos dessa universidade, e eu lembro que problemas triviais, 
como a falta de sala de aula, a falta de climatização, a falta de material 
de expediente, eram lutas que a gente fazia porque os desafios maio-
res e mais ousados, a gente sabia que não dava para resolver naquele 
momento. Busquem a realidade de 10, 15 anos atrás, dava para sonhar 
com curso de medicina, aqui em Imperatriz, nessa universidade? Não 
dava, porque não vinha. Um curso, por exemplo, de mestrado ou de 
doutorado era algo que não vinha, ficava tudo concentrado em São Luís. 
E a luta por essa universidade se fez dada a firmeza do Governador 
Flávio Dino, acolhendo todos que lutaram por essa universidade. Eu me 
orgulho de ter feito parte dessa luta árdua na defesa, na tribuna, opon-
do-me àqueles que não acreditavam, que duvidavam e que diziam que 
não daria para criar essa universidade porque ela não iria se manter, se 
sustentar. O tempo mostrou todas as condições que foram dadas, a Ue-
masul é um sucesso e, neste ano, nós celebramos uma marca histórica 
de mais de mil novas vagas criadas nessa universidade. Destaco o Pro-
grama Caminhos do Sertão, que criou 200 vagas no polo de formação 
de professores em Itinga, 200 vagas em Vila dos Martírios, 200 vagas 
em Amarante, 200 vagas em Porto Franco. São 800 vagas só nesse pro-
grama em parceria com as gestões municipais. O Campus de Açailândia 
tem agora como uma realidade o Curso de Direito que que já está sendo 
ofertado nesse vestibular que está em andamento. O Curso de Medicina, 
em Imperatriz, um sucesso total. A primeira turma já está no quarto pe-
ríodo, um bacharelado de excelência. Todos os investimentos que foram 
feitos nessa universidade, na pesquisa científica, na infraestrutura, os 
novos prédios, Centro de Ciências Agrárias de Imperatriz, O Campus 
do Centro que foi ampliado, o prédio que foi adquirido pelo governo do 
Estado, onde era a Fama, onde era o Pitágoras, o Campus de Estreito 
na parceria com a gestão do então Prefeito Cicin. Todas essas vitórias...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Deputado Marco Aurélio, sua internet está travan-
do aqui o sistema.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
V. Ex.ª consegue me ouvir, Deputado?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Agora novamente, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Obrigado. Eu dizia que a Uemasul mudou totalmente a perspecti-
va do ensino superior na nossa região. Mais de mil jovens, que não 
teriam onde estudar, agora terão essa perspectiva, mais de mil jovens 
que, às vezes, teriam que sair de suas cidades para estudar fora e ter 
uma separação familiar. Talvez voltassem para suas casas, mas agora 
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terão ali um polo de formação na sua cidade. Estreito, por exemplo, 
não tinha nenhuma vaga de ensino superior, hoje atende Estreito, aten-
de aquela região vizinha e atende inclusive o estado do Tocantins. A 
Uemasul abriu as portas, e nós teremos mais de mil motivos para cele-
brar. Eu faço questão de parabenizar este grande ato, desejar sucesso à 
nova reitora, à vice-reitora. Parabenizar o trabalho da reitora Elizabeth, 
do professor Expedito, cumprimentar e desejar todo sucesso e dar meu 
apoio também à professora Lucileia e à professora Lilian, e dizer que 
essa universidade é fruto de sonho. Ontem, eu fiz questão de destacar, 
Presidente, que, em 2006, o então juiz federal Flávio Dino deixou o seu 
cargo consolidado na magistratura e veio para seara da vida pública. 
Talvez, se tivesse continuando na magistratura do Judiciário, seria hoje 
o ministro ou seria um desembargador federal, ou ministro do Supre-
mo, ou ministro de alguma corte superior, e ele escolheu a seara da 
política. Ontem, na noite de ontem, o povo da nossa Região Tocantina 
reconheceu, valorizou e agradeceu àquele homem que deixou a toga 
e veio para a vida pública para contribuir como professor, como líder 
político, como governador. Como juiz e como ministro da justiça de al-
gum tribunal superior, ele não criaria uma universidade, e hoje ele pode 
bater no peito e dizer: eu criei uma universidade. E ela transformou a 
Região Tocantina, a maior obra do seu governo, com tantas mãos que 
se uniram. Todos nós apoiamos e estamos felizes, porque a Uemasul é 
a universidade do povo. A Uemasul é a universidade da esperança e nós 
celebramos, ontem, o governador recebeu o título de Doutor Honoris 
Causa, a posse da nova reitoria e uma grande celebração e agradecimen-
to a essa transformação que essa universidade faz na nossa região. Viva 
a Uemasul! Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM - Agradeço ao Deputado Marco Aurélio. Viva a Uema-
sul! Agora, na tribuna, o Deputado Rildo Amaral.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (sem revisão do 
orador) - Bom dia, amigos e amigas Deputados e deputadas, bom dia ao 
Maranhão. Senhores Deputados, eu venho registrar de maneira muito 
feliz hoje a eleição no dia de ontem na cidade de Imperatriz da Asso-
ciação Comercial, uma instituição de 62 anos. Uma instituição que leva 
o desenvolvimento a Imperatriz, a qual leva a população de Imperatriz 
da maior credibilidade e ontem o meu amigo e irmão, o senhor João 
Lira, se elegeu presidente daquela instituição. Venho aqui cumprimen-
tá-lo, venho aqui desejar boa sorte. Que pelo que se conhece do senhor 
João, desde os investimentos na área privada que ele tem, aos projetos 
sociais, aos investimentos no esporte, eu tenho certeza que a Associa-
ção Comercial vai ser ainda maior do que já chegou. Boa sorte ao se-
nhor João Lira. Boa sorte a todos os membros da sua diretoria e logo, 
logo a cidade de Imperatriz e, consequentemente, a Região Tocantina 
logrará êxito, graças a essa eleição. Mas venho aqui também, Senhor 
Presidente, registrar e mostrar à população do Maranhão a discussão 
e a boa concorrência que poderia ser muito saudável aos clientes da 
telefonia móvel no Maranhão, muito pelo contrário, a concorrência que 
existe hoje é de saber que é menos ruim e a operadora Claro, que é a 
concessionária maranhense autorizada e obrigada a em todos os mu-
nicípios maranhenses possuir ali uma rede, um sistema, é a que mais 
peca, é tanto que na lista do Procon entre as empresas no Maranhão 
que têm o maior índice de reclamação a Claro se disponibiliza a ser 
uma das primeiras colocadas, a única concorrência que ela ganha é ser 
ruim e aqui, por exemplo, em São Luís, que é uma capital que se espera 
maiores investimentos onde ela mais peca, onde ela mais peca porque 
não faz torres e coloca ali as suas antenas nas torres para que distribua 
proporcionalmente o número da população. Quem usa internet aqui em 
São Luís móvel sabe da dificuldade, ontem, eu estive em Mangabeira 
porque havia cinco pessoas a mais lá, entre elas, eu, o sistema colapsou 
e toda a cidade que recebe uma população ali flutuante, um pouco maior 
vê o quanto o sistema de telefonia no Maranhão é precário, sendo que 
não cumpre determinação da própria Anatel que diz que quem estiver a 
30km da sede do município é obrigatório que tenha internet da empresa 
Claro porque foi ela que ganhou concessão de telefonia móvel. E eu 
queria aqui pedir para Comissão de Direitos do Consumidor para que 
ela convoque a empresa, para que traga o Procon aqui também e traga 

para esta Casa que seja caixa de ressonância, a Assembleia, na discus-
são do direito do consumidor. A Claro não pode simplesmente ganhar 
uma concessão e fazer do seu consumidor o que quer, hoje se V. Ex.ª 
pegar, por exemplo, hoje, aqui o seu telefone e tentar fazer qualquer 
ligação no dia de hoje não consegue e fica aqui a minha indignação não 
somente pela cidade de São Luís, mas também por Imperatriz, as suas 
cidades quanto maiores mais a Claro peca. E isso também se estende às 
outras concessionárias. Eu ando com dois celulares, cada um de dois 
chips. Eu vou testando qual é a menos ruim até que eu possa tentar 
mandar alguma mensagem ou tentar utilizar o sistema de internet mó-
vel. Mas também não é diferente da internet fixa. Peca. E nos omitimos, 
principalmente os órgãos de defesa do consumidor, em relação a trazer 
à Claro o que manda e preconiza a regra da Anatel. Fica aqui a minha 
indignação.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem 
aparte.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhores Deputados, senhoras deputadas, 
todos que nos assistem e nos ouvem pela Rádio e TV Assembleia. Nos 
últimos anos, nós temos visto uma escalada da inflação, aumento de 
preço, principalmente para as camadas mais populares, de produtos que 
fazem parte da sua mesa e o encarecimento do combustível, de produtos 
que, até então, eram consumidos em grande escala que passaram a ter 
um preço exorbitante. E isso tem afetado, e muito, a questão alimentar 
da população maranhense, da população brasileira. O Estado do Mara-
nhão, o Governador, nos últimos anos, tem aumentado e implementado, 
cada vez mais, os restaurantes populares. Restaurantes esses que come-
çaram com seis a oito e, hoje já estamos perto da casa dos cem restau-
rantes populares. Hoje, na maioria das cidades, esse restaurante popular 
tem melhorado e muito a questão alimentar de pessoas que necessitam, 
que estão na insegurança alimentar, pessoas de  baixa renda, pessoas 
que se deslocam às cidades. E isso tem propiciado com que, cada vez 
mais, a maioria das cidades tenham reivindicado pedido desses restau-
rantes. Eu me lembro aqui de uma passagem de um vereador da cidade 
de São Benedito do Rio Preto, vereador Sabão, que, à época, quando já 
estávamos inaugurando um hospital, ele pedia para mim e ao ex-pre-
feito Maurício um restaurante popular e ele dava uma particularidade. 
Com a inauguração do hospital, muitas pessoas das comunidades mais 
distantes da sede estavam vindo à cidade de São Benedito e, muitas das 
vezes, não tinham onde almoçar, onde jantar, onde fazer um lanche. 
Muitas das vezes eles recorriam ao próprio hospital, ficando perto do 
paciente ou do parente que estava necessitando de atendimento hospi-
talar. E isso, na época, o vereador Sabão pedia para mim e ao prefeito 
Maurício, que fosse implementado e implantado o restaurante popular. 
O tempo passou, o vereador Sabão já não se encontra mais com a gente, 
mas, hoje, a cidade de São Benedito do Rio Preto está recebendo o Go-
vernador meio-dia, para inaugurar o restaurante popular. Assim como 
vai inaugurar, daqui há alguns dias, o restaurante popular na cidade de 
Nina Rodrigues e, também já feito um pedido meu, bem anterior a isso, 
e eu mostrando que Vargem Grande já tinha restaurante popular, Nina 
Rodrigues vai ter, São Benedito vai ter, Chapadinha já tinha, Itapecu-
ru teve recentemente, a cidade de Coroatá também necessitava desse 
restaurante popular. E digo mais, a cidade de Coroatá tem uma UPA e 
tem um hospital macrorregional, e eu faço a similaridade com a questão 
do Sabão, um dia. Quantas pessoas não saem das suas comunidades, 
da zona rural, para ter esse serviço hospitalar na cidade de Coroatá. 
Quantas pessoas daquelas cidades, Vargem Grande, Peritoró, Timbiras, 
Cantanhede, Pirapemas, Nina Rodrigues não vão à cidade de Coroatá 
para receber esse serviço hospitalar e que muitas vezes não tem parente 
nenhum, não tem ninguém e precisam se alimentar na cidade, esses 
restaurantes, portanto, cumprem uma finalidade muito grande, cada vez 
que se melhora a ampliação da oferta de refeição, saudáveis, balan-
ceadas, a um preço acessível está reduzindo o número de pessoas em 
situação de insegurança alimentar, comunidades que precisam desse 
deslocamento até as sedes dos municípios, a regiões que são... que pres-
tam serviços também bancários. E eu falei aqui a questão hospitalar, 
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mas serviços bancários também, serviço do INSS, necessitam muitas 
vezes almoçar ou jantar naquela cidade. Eu acho que essa é a parte 
principal, mas também temos a outra parte de saúde, há uma prevenção 
também na questão da saúde, uma alimentação com cardápio balancea-
do, proteína, carboidrato, sais minerais e, também vitaminas e fibras, o 
que melhora muito a qualidade daquilo que a pessoa está colocando em 
seu organismo. Eu entendo que a questão de saúde, a questão desses 
restaurantes a preços acessíveis, na maioria das cidades do Maranhão, 
melhora, cada vez mais, o atendimento de pessoas de baixa renda. E 
digo mais, no momento desse de inflação, quando muitos desses pro-
dutos, inclusive o combustível e o gás de cozinha, que até pouco tempo 
era de R$ 70 a R$ 75, hoje já passa da casa dos R$ 100, já estávamos 
chegando à casa dos R$ 120 e R$ 130, alguns lugares já ultrapassaram 
esse valor. Temos também a questão da água, da limpeza nas casas após 
o almoço, o jantar, jantares, na questão da limpeza das louças.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Peço que libere o áudio por mais um minuto no 
máximo. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA – Eu entendo que 
esse é um programa que tem que ficar. O próximo governador tem que 
implementar para que chegue a, pelo menos, 150 municípios no estado 
do Maranhão. Entendo que melhora também a questão da produção lo-
cal, tendo em vista que muitas dessas verduras, muitos desses legumes, 
que são produzidos na cidade, que são produzidos na região, farão parte 
do cardápio, farão parte desse restaurante. Então, que a gente tenha, 
cada vez mais, pessoas que façam essas refeições a esse preço de R$ 
1,00 nas cidades do estado do Maranhão. Era isso, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Com a palavra, o Deputado Fábio Macedo, por 
até cinco minutos, sem direito a apartes. Peço que os colegas respeitem, 
rigorosamente, o tempo determinado para que a gente deixe todos os 
oradores falarem.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO MACEDO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Deputado Rildo Amaral, cumprimento os 
colegas da Mesa, senhores Deputados e deputadas, imprensa, povo do 
Maranhão. Meus amigos, gostaria aqui de falar hoje de uma luta nossa 
que é de conhecimento de todos os colegas Deputados aqui desta casa. 
Essa luta que eu iniciei ainda na legislatura passada que foi sobre a 
regulação, aliás, a comercialização do gás natural aqui no nosso estado. 
Quantas e quantas vezes vim aqui, a esta tribuna, por meio mesmo da 
Comissão de Assuntos Econômicos, a qual tive a honra de presidir na 
legislatura passada também. Fizemos um grande trabalho nesta comis-
são. Chegamos até fazer uma visita in loco à empresa que é responsável 
pela extração do gás natural aqui no nosso estado, que é a empresa 
Eneva. Estivemos lá acompanhados de sete Deputados que faziam parte 
desta comissão. Conhecemos toda a empresa, todo o processo do gás 
extraído aqui no nosso estado. Então tenho legitimidade de falar deste 
assunto, que para mim se tornou um sonho saber que o gás natural do 
nosso Estado os maranhenses possam utilizar. Porém, veio a mim, com 
muita tristeza, até um colega aqui desta Casa que tem uma relação mui-
to boa, inclusive o apoiei na última eleição para prefeito de São Luís, de 
entrar com um requerimento de urgência de um projeto, meus amigos, 
que foi construído com esse Deputado que vos fala. Podia, pelo menos, 
ter a hombridade e a amizade de pedir informações que eu daria ao 
Deputado Duarte, mas, enfim, meus amigos, essa luta nossa continua e 
esse requerimento que o Deputado Duarte entrou foi pedindo urgência 
de um projeto do Executivo, que foi todo elaborado com informações 
que eu tive o prazer de passar ao governo. Esse projeto foi, o Governa-
dor Flávio Dino mandou, em 2021, pelo qual pode ser comercializado, 
na verdade, porque, no Maranhão, ainda o gás natural, apesar de a gente 
ter o gás natural, mas ele ainda não pode ser comercializado. Então, 
esse projeto do Executivo foi enviado para cá justamente liberando essa 
comercialização e outros itens existentes no projeto. Aqui quero dizer a 
todos que continuarei nessa luta para que o gás natural chegue ao consu-
midor maranhense, porque, por várias vezes, estive aqui, nesta tribuna, 
dando informações desta riqueza que o Maranhão tem. O Maranhão 
hoje, meus amigos, é o segundo estado do país que tem mais gás natural 

terrestre. Infelizmente, a empresa Eneva, que é a empresa que extrai 
esse gás, transformado em energia, produzindo energia elétrica, onde 
entra na rede, mas a gente não sabe nem para onde é que vai. Então, 
a nossa luta é que uma parte desse gás fique aqui, no nosso estado, e 
seja produzido o sonhado GNV, que é o Gás Natural Veicular, sobretu-
do, agora com a gasolina que hoje só vem aumentando, que chegou ao 
maior valor da história do nosso país. Então, mais do que nunca, o gás 
natural seria muito bem-vindo, principalmente para aqueles que buscam 
sustentar sua família, precisam desse tipo de combustível para o susten-
to, como falei agora, da sua família, como os taxistas, os aplicativos, 
como o Uber em geral, enfim, seria de grande economia para todos eles. 
Finalizo aqui, Presidente Rildo, nobres colegas, afirmando que conti-
nuarei na luta e nesse sonho que não é só um sonho do Deputado Fábio 
Macedo, mas de todos os maranhenses para que possa, de fato, utilizar 
aquilo que é seu, aquilo que Deus nos concedeu nos solos terrestres 
maranhenses, que é o gás natural. Muito obrigado a todos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL – Com a palavra, o Deputado Zé Inácio Lula, que 
tem até cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, galeria, 
imprensa. O que me traz, mais uma vez, a esta tribuna é para tratar do 
tema que foi objeto de audiência pública que fizemos na terça-feira, no 
último dia 16, para tratar sobre segurança de barragens no Estado do 
Maranhão. É um tema importante que alguns passam despercebidos, até 
por desconhecerem que aqui existem importantes barragens e que não 
tem o acompanhamento, a fiscalização necessária que barragens do por-
te que tem construídas e instaladas no Estado do Maranhão necessitam 
de um acompanhamento, de uma rigorosa fiscalização. E essa audiência 
pública, nós promovemos a partir de uma provocação do MAB – Movi-
mento dos Atingidos por Barragens, que é um movimento organizado, 
nacionalmente, que aqui também tem uma representação, que aqui tam-
bém tem uma coordenação que tem se dedicado muito a este tema, não 
só acompanhando as famílias que estão nos entornos ou atingidas por 
barragens, mas também tem chamado a atenção de autoridades públicas 
para que haja uma fiscalização. E esse tema precisa ser debatido de for-
ma mais profunda aqui por nós, Deputados estaduais, pelas deputadas 
estaduais, pelo Parlamento Estadual Maranhense. E o que fizemos a 
partir da Audiência Pública que realizamos na última terça-feira, e nesta 
Audiência Pública, além de representantes da coordenação e lideranças 
que fazem parte do MAB, Movimento dos Atingidos por Barragens, 
estavam também representantes do governo do Estado, representantes 
da Secretaria de Direitos Humanos e Participação Popular, SEDIHPOP, 
estavam representantes da SAF, que é importante também um acom-
panhamento que a grande maioria são agricultores familiares, hoje são 
pescadores que estão no entorno, famílias de pescadores e de agriculto-
res familiares que estão no entorno ou atingidos diretamente por essas 
barragens. E tem, além dos representantes do governo do Estado, estava 
também a Defensoria Pública Estadual, que tem acompanhado também 
a situação de algumas famílias, em alguns municípios do estado. A De-
fesa Civil que teve uma participação importante, 2 representantes da 
Defesa Civil que apresentaram uma fala no sentido de dizer que eles 
estão fazendo o monitoramento de algumas barragens, a pedido do Mi-
nistério Público Federal, e também esteve presente a vice-prefeita de 
Godofredo Viana, e a situação de barragens chamou atenção do Brasil, 
principalmente após o desastre do rompimento da barragem de Bruma-
dinho e da barragem de Mariana. E, a partir daí este tema, tem chamado 
mais atenção da população brasileira em nível nacional. Mas nós não 
podemos esquecer que precisamos dar acompanhamento constante a 
algumas barragens aqui no Estado do Maranhão. A barragem lá do Rio 
Pericumã, que aqui está o Deputado Leonardo Sá, o vice-prefeito de 
Pedro do Rosário, a barragem de Pericumã nós temos que ficar aten-
tamente acompanhando, porque é uma barragem que quando avança 
sobre a cidade atinge principalmente o município de Pinheiro. E nós já 
passamos por essa experiência recente. Mas é só Pinheiro, são vários 
outros municípios ali na região da Baixada. Tem a barragem do Bacan-
ga, que precisa estar constantemente sendo acompanhada, fiscalizada e 
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tem a barragem do Estreito, Deputado Antônio Pereira, Deputado Ril-
do, que todos anos é a mesma coisa. Acontecem inundações nos muni-
cípios na proximidade à margem do Rio Tocantins, principalmente lá 
em Imperatriz. E tem entendimento, estudos técnicos que apontam que 
isso pode ser evitado de forma preventiva. Então é preciso chamar aten-
ção das autoridades para que, preventivamente, se possa estar evitando 
inundações em cidades como Imperatriz principalmente e em outras 
cidades da Região Tocantina. E dependendo como alguns estudos tam-
bém apontam que, da forma como está a barragem da hidrelétrica de 
Estreito, até Carolina também fica sobe forte ameaça. Mas para eu con-
cluir, Senhor Presidente, têm também as barragens de rejeito da Alu-
mar, que precisam ser também acompanhadas e fiscalizadas. E concluo 
colocando a importância da fiscalização lá das barragens em Arizona, 
porque hoje é onde está localizado o maior problema. Porque tem laudo 
da Secretaria de Meio Ambiente que aponta que houve no ano passado 
rompimento. A empresa nega. Tem até questionado a Justiça, mas nós 
precisamos fazer um acompanhamento disso. E nós tiramos como en-
caminhamentos nas audiências públicas, entre eles, fazer solicitação do 
laudo da Secretaria do Meio Ambiente, fazer solicitação do laudo que 
está sendo feito pela Defesa Civil do Estado, representar junto...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Solicito mais um minuto para o Deputado Zé Iná-
cio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Representar jun-
to à Defensoria Pública do Estado e ao Ministério Público para que 
as famílias que estão tendo em Arizona, no município de Godofredo 
Viana, suas casas rachadas, detonadas, a partir de explosão de dina-
mites, sejam indenizadas. Então nós precisamos tomar providência. E 
concluo, Senhor Presidente, dizendo que aqui tramita um projeto do 
Deputado Adelmo que trata da política estadual de garantias de direitos 
para as famílias, para as pessoas que estão sendo atingidas por barra-
gens. E essa lei prevê uma série de requisitos para que possa se garantir 
uma maior fiscalização, uma maior prevenção, para que desastre. em 
barragem no Maranhão não aconteça. Nós encaminhamos um requeri-
mento para que...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Espero que conclua, Deputado Zé Inácio, porque 
ainda tem um orador.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA - Estou concluin-
do, Senhor Presidente. Mais uma vez, obrigado. Que seja tramitado, 
em regime de urgência. Então, concluo dizendo da importância de a 
gente debater esse tema aqui, aprovar esse projeto de lei, assim como 
encaminhar uma manifestação também desta Casa à Câmara Federal 
para que aprove um projeto que está tramitando, na Câmara Federal, 
que trata sobre esse mesmo tema, para que a gente possa garantir, de 
forma preventiva, fiscalizada, para que famílias que estão em torno das 
barragens, no Maranhão e no Brasil, não sejam mais atingidas e que 
não tenhamos desastres como esse de Brumadinho e de Mariana. Muito 
obrigado, Senhor Presidente, pela tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Último orador inscrito, Dr. Leonardo Sá.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão 
do orador) – Bom dia a todos! Gostaria de cumprimentar a Mesa em 
nome do Deputado conterrâneo, meu amigo Zito Rolim, Deputado 
Rildo, cumprimentar todos os colegas em nome do Deputado Ariston, 
Deputado Antônio Pereira, cumprimentar toda a imprensa maranhense, 
cumprimentar toda a população do nosso querido estado do Maranhão. 
O motivo que faz o Deputado Leonardo subir à tribuna hoje desta As-
sembleia Legislativa, Deputado Antônio, é para falar sobre as fortes 
chuvas que acometeram várias cidades de nosso estado, dentre elas a 
cidade de nosso grande amigo, Deputado Vinícius Louro, a cidade de 
Pedreiras, assim como a cidade Pedro do Rosário, irmã da Baixada, 
irmã do município de Pinheiro. Nós estamos recebendo aqui a presença 
do vice-prefeito daquele município, Vice-prefeito Fábio, que tem feito 
um trabalho junto com o Prefeito Toca Serra, um trabalho incansável 
na cidade de Pedro do Rosário, cidade para a qual tive a oportunida-
de de destinar duas emendas parlamentares no valor de R$ 1,5 milhão 

para pavimentação asfáltica e de R$ 1,2 milhão para a recuperação da 
estrada vicinal daquele município. As obras vão se iniciar brevemen-
te. No município de Pedro do Rosário, em um dia, Deputado Vinícius 
Louro, choveu quase a mesma quantidade que em Pedreiras, quase 80 
mililitros, e cortou o município que hoje se encontra isolado do estado 
do Maranhão. A MA-006 que liga Pedro do Rosário a Pinheiro está 
cortada. A mesma MA-006, que liga Pedro do Rosário a Zé Doca para 
dar acesso à BR, também está cortada, e a estrada vicinal que liga o 
município Pedro do Rosário a Viana também está sem condições de 
trafegar. Então, a gente pede aqui, encarecidamente, ao governo do Es-
tado do Maranhão, na figura do Governador Flávio Dino, Governador 
Brandão, do Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto, assim como 
à Defesa Civil do Estado que ajudem e, o mais breve possível, deem a 
mão, que eu sei que isso era feito, a população da querida cidade de Pe-
dro do Rosário que um dia foi emancipada e hoje é município, mas era 
distrito do município-mãe da Baixada, o município de Pinheiro. Então, 
eu queria aqui, Prefeito Fábio, me colocar à disposição do município. 
Hoje eu estou indo a Pinheiro, à Baixada, mandei uma mensagem aqui 
para o Toca Serra, mandei uma mensagem para o governador, falei com 
Clayton Noleto, e estou à disposição, me colocar à disposição da popu-
lação de Pedro do Rosário. Nós vamos estar na região e contem com o 
Deputado Leonardo Sá. Então, mais uma vez, aqui a gente solicita en-
carecidamente, fiz aqui uma indicação com pedido de urgência para que 
a mão amiga do Governo do Estado do Maranhão também chegue nesse 
momento de dificuldade para toda a população de Pedro do Rosário que 
lá existem muitas pessoas desabrigadas, o prefeito Toca Serra está lá 
distribuindo cesta básica. E eu vou entrar mais uma vez em contato com 
ele e mais uma vez me colocando à disposição daquele município. Bom 
dia a todos, Fábio, muito obrigado por nos dar a honra de estar aqui hoje 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, seja bem-vindo, V. 
Ex.ª é um representante legítimo da população de Pedro do Rosário e da 
Baixada. Um grande abraço, um bom dia a todos.

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Requerimento nº 52/2022, de autoria da Deputa-
da Dra. Helena Duailibe (lê). Vamos ter que transferir porque não tem 
membro suficiente para a votação. Requerimento nº 2, transferir os dois 
requerimentos da Deputada Helena Duailibe e do Deputado Duarte Jú-
nior. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

RILDO AMARAL - Oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. 
Bloco Parlamentar Independente, Dr. Arnaldo Melo. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático Solidariedade, PP/Solidariedade, Deputado 
Fábio Braga, por até sete minutos. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, membros da Mesa, senhoras deputadas, 
senhores Deputados, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e 
TV Assembleia. Nos últimos dois ou três meses, o Estado do Maranhão 
que já era um estado que tem uma quantidade de chuva nesse período, 
nós somos da região Nordeste, talvez junto com a Bahia, os Estados 
que tinham um índice pluviométrico mais elevado. E nos últimos anos, 
o Estado do Maranhão tem tido problemas, principalmente em algumas 
cidades. Logo no começo do inverno, nós tivemos a cidade de Mirador 
e várias e várias cenas da cidade de Mirador totalmente debaixo d’água, 
boa parte da sua rua do comércio, boa parte da sua sede. Agora, com o 
desenrolar e o andamento do inverno, nós temos tido inúmeras outras 
cidades que já vêm sofrendo principalmente com a quantidade de água 
em suas sedes. Cidades como Pedro do Rosário, que há pouco o Depu-
tado Leonardo Sá falou; cidades como Porção de Pedra, que alguns dias 
atrás tiveram inúmeras inundações na sua sede também; cidades agora 
como os vídeos que circularam nas redes sociais ontem em Pedreiras. Já 
tivemos problema também em Imperatriz, Marajá do Sena e Paulo Ra-
mos. Só para citar algumas cidades. E isso acontece num momento di-
fícil para o nosso país. Nós sabemos que boa parte dessas chuvas ainda 
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vão vir principalmente no mês de abril, onde se costuma chamar “abril 
chuvas mil”, e no mês de maio “mês do raio”. Boa parte disso poderia 
ter sido evitado se nossas cidades tivessem planejamento adequado e 
algumas outras não. Nós entendemos que o clima tem mudado nos últi-
mos anos por conta das questões ambientais. Muitas desse chuvas estão 
sendo concentradas em um dia, em poucas horas, em 48 horas, fazendo 
com que boa parte da infraestrutura urbana dessas cidades não consiga 
ter escoamento rápido, para que não tenha inundação. Tivemos também 
não só no estado do Maranhão, não só em alguns estados do Nordeste, 
mas também no Rio de Janeiro com a tragédia de Petrópolis, onde vá-
rias e várias vidas tiveram um fim trágico por conta do deslocamento da 
área da montanha na parte alta da cidade. Entendo que isso tem que ser 
estudado, isso tem que ser alardeado, feito com que esse ano se faça o 
planejamento para os anos futuros, principalmente nessas cidades que 
já vêm, ano após ano, inverno após inverno, tendo a mesma questão de 
alagamento, a mesma questão de inundação, fazendo com que muitas 
dessas comunidades sofram. Eu entendo que agora também é o momen-
to de sermos solidários, o momento de entendermos que com a mão do 
poder público, da iniciativa privada e de todos cidadãos temos que fazer 
uma corrente para que se diminua o sofrimento dessas comunidades, 
fazendo com que essas comunidades sofram muito pouco, não sofram 
demasiadamente. E, para isso, o Governo tem que auxiliar na questão 
de cestas básicas, de transporte, de alojamento, fazendo parceria com 
prefeitura e com a iniciativa privada, para que todas essas pessoas en-
volvidas nessas cidades tenham, nesse momento, um adequado serviço 
público e fazendo com que essas comunidades sofram bem menos. Eu 
entendo que algumas dessas cidades por conta de sua localização geo-
gráfica, à beira de rios, à beira de igarapés, à beira de córregos e também 
pela questão da infraestrutura, estão em lugares muito mais baixos e 
lugares que possam sofrer mais com a questão da água, principalmente 
dessas questões de chuvas de grandes índices elevados no mesmo dia. 
Eu entendo que nós temos que tirar uma lição para que, ano após anos, 
possa fazer a prevenção, fazer um serviço preventivo, para que essas 
comunidades, essas cidades não sofram tanto, principalmente no perío-
do do inverno. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
RILDO AMARAL - Gostaria de registrar a presença, no plenário, do 
Vice-prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Fábio Mendes. Seja muito 
bem-vindo. Assim também como, a pedido do Deputado Antônio Perei-
ra, do Vice-prefeito de Dom Pedro, Lucyan Rezende. Seja bem-vindo. 
E do de Palmeirândia, o Senhor Lúcio Henrique. Seja muito bem-vindo 
a esta Casa. Bloco Parlamentar Unidos Pelo Maranhão, Deputado An-
tônio Pereira, tem até 18 minutos.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Deputado Rildo Amaral, da Região Tocan-
tina, que muito bem representa aquela região, caros colegas Deputados 
e deputadas presentes em plenário, imprensa, internautas, sociedade 
maranhense. Volto a esta tribuna hoje para tratar de um assunto que 
julgo de importância e de vanguarda para a classe política do estado do 
Maranhão. Temos aqui dois visitantes o Vice-prefeito Lucyan Rezende, 
de Dom Pedro, o Vice-prefeito Lúcio Henrique, de Palmeirândia, e mais 
outro colega Vice-prefeito da Baixada, o Fábio. Sintam-se em casa. Se-
jam bem-vindos, detentores de mandatos que são e, portanto, colegas 
políticos nossos. Recebemos essa visita porque, amanhã, nesta Casa, no 
Auditório Neiva Moreira, auditório das comunicações do setor de co-
municações, os Vice-prefeitos do Maranhão estarão reunidos no sentido 
de que possam legalmente se tornar uma instituição, uma associação de 
vice-prefeitos do estado do Maranhão. Essa é uma ideia que eles têm 
comandada pelo Vice-prefeito Mário Cardoso, pelo Lucyan Rezende, 
pelo Lúcio Henrique e outros vice-prefeitos do estado do Maranhão, 
uma ideia que eles vêm trazendo já há alguns meses, talvez até quase há 
um ano, assim como aconteceu no Ceará, uma associação de vice-pre-
feitos no sentido de que possam fortalecer o municipalismo, fortalecer 
a classe, tornar evidente a função específica de vice-prefeito, formar 
como gestores, informar também para que possam ajudar na própria 
gestão dos municípios que representam e, mais que isso, se organizarem 
porque toda a classe precisa ser realmente organizada. Estão à frente 

desse processo vários vice-prefeitos, já fizeram várias reuniões em ou-
tras cidades, parece-me que Santa Inês, São José de Ribamar, agora em 
São Luís, esta Casa vai ceder o espaço físico para que possa albergá-los, 
e nós temos o prazer em ceder, o Deputado Presidente Othelino já cedeu 
esse espaço, e nós temos o prazer porque estamos vendo aqui surgir 
uma nova instituição, uma nova organização. Parece-me que, em reu-
niões anteriores, eles já chegaram a alguns consensos e que amanhã, 
finalmente e legalmente, de direito, estarão fazendo com que essa asso-
ciação seja por meio de ata, de registro em cartório, etc. etc., os trâmites 
legais que possa realmente ter a legalidade para que eles possam repre-
sentar a classe. Será, portanto, amanhã, escolhido em plenária, numa 
assembleia geral a diretoria executiva desta instituição que terá o nome 
de Univimar, que é a União dos Vice-Prefeitos do Estado do Maranhão, 
órgão que será representativo, com certeza, buscarão aí outras represen-
tatividades, como aqui na Assembleia, para que possam receber recur-
sos, firmar convênios, firmar contratos, etc. e também no Governo Fe-
deral. Essa diretoria executiva já está sendo trabalhada há bastante 
tempo, eles estão aí com um grupo hoje com mais de 180 vice-prefeitos, 
para que V. Ex.ªs possam ver que realmente já se torna, já nasce uma 
instituição bastante representativa com o apoio desta Casa, da Assem-
bleia, com o apoio do Governador Flávio Dino, diga-se de passagem 
com o apoio do Vice-Governador Brandão, que tal como ele também é 
vice hoje, se tornará a partir do dia 31 Governador do Estado do Mara-
nhão, mas hoje ainda é vice, e que apoia integralmente, o Brandão apoia 
integralmente a formação dessa associação, é bom que se diga isso, é 
claro que lá, essa instituição, que está sendo formada, essa associação é 
uma associação plural, tem lá pessoas tendentes às diversas alas políti-
cas do Estado do Maranhão. Mas é bom que se diga que o Brandão dá 
esse apoio incondicional à constituição desta Associação. E nessas reu-
niões com mais de 180 colegas vice, companheiros vice-prefeitos do 
Maranhão, ele já em conversas, em diálogos, discussões, escolheram já 
a Executiva, e essa diretoria Executiva está para ser amanhã legalizada 
como presidente, o vice-prefeito de Monção, o Mário Cardoso, que hoje 
eu tive a honra e o prazer de assistir, de ver e de ouvir a sua entrevista 
na TV Mirante, na Globo, onde ele foi muito específico, dizendo que, a 
exemplo do Ceará, o intuito dessa Instituição nova no Maranhão, é for-
talecer o municipalismo, é fortalecer o conhecimento do vice-prefeito, 
como gestor para que possa ajudar os municípios, para que possa ajudar 
o próprio gestor, o próprio prefeito na gestão e na administração do 
município, na representatividade junto aos estados, a União, ao Gover-
no Federal, a outros Poderes etc. Eu acho que essa participação é extre-
mamente importante e necessária e que conta com o apoio da maioria de 
nós, Deputados estaduais, e, com certeza, também dos Deputados fede-
rais do estado do Maranhão. Então a Diretoria Executiva, o Mário Car-
doso, presidente, ali representando a cidade de Monção, representada 
portanto na chapa; Lucyan Resende, vice-prefeito de Dom Pedro, 1º 
vice, presidente da Diretoria Executiva; Maiara Pinheiro, de São João 
Batista, segunda vice-presidente; o Lúcio Henrique, que se encontra 
hoje no plenário, aqui junto com Lucyan e Fábio. Os três vice-prefeitos 
estão aqui presentes. Lúcio Henrique, secretário-geral, representando a 
cidade, e a cidade representada na instituição, Palmeirândia; Marcos da 
Unilar, ali de Barra do Corda, como primeiro secretário; Cleiva, nossa 
amiga, vice-prefeita Cleiva, de Amarante, do PCdoB, que compõem ali 
a nossa chapa, que compôs a nossa chapa com Vandeli. Fomos vence-
dores naquela cidade. Temos a honra de representar aquela cidade de 
Amarante. A Cleiva, de Amarante, como segunda secretária; o Nivaldo 
de Araújo, representando Alcântara, vice-prefeito de Alcântara, como 
tesoureiro geral. E claro que tem outros departamentos, outras comis-
sões, comissão de fiscalização e outras comissões representadas aí por 
vários municípios e, portanto, por vários vice-prefeitos também. Eu 
quero dizer que esse encontro será amanhã. Já liguei hoje para vários 
vice-prefeitos amigos, companheiros que sempre me ajudaram na polí-
tica. E todos estão vindo para São Luís. Os hotéis estão ficando lotados 
porque é um evento de grande importância. Eu quero estender o convi-
te, em nome deles que me pediram para fazer isso, aos colegas Deputa-
dos, àqueles que não tiverem compromisso amanhã. Iniciará a partir das 
14 horas. Tem uma sessão administrativa interna deles, porque eles vão 
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exatamente formalizar essas escolhas que, através do diálogo, já chega-
ram a um consenso. Mas, a partir das 16 horas, se formará a Mesa polí-
tica ali com as autoridades, onde se apresentarão e, com certeza, toma-
rão posse essas pessoas que foram em plenária escolhidas para 
representar os cargos que aqui eu já citei. Portanto eu quero convidar os 
colegas que não tiverem compromisso nesse horário amanhã. Amanhã 
à tarde eu estarei presente. Diga, passe ou repasse aos colegas vice-pre-
feitos que estarei presente amanhã a partir das dezesseis horas. Muito 
me honra eu estar presente num momento histórico do Maranhão, que é 
exatamente a criação de uma instituição desse nível, dessa qualidade. E 
o que eu posso desejar, além de convidar os colegas para se fazerem 
presentes, é que V. Ex.ªs possam realmente cumprir uma função social, 
uma função que possa engrandecer o Maranhão através da classe de V. 
Ex.ªs, dos vice-prefeitos, e que V. Ex.ªs possam alcançar o grande obje-
tivo que é ajudar ainda mais a desenvolver a sociedade maranhense. 
Portanto eu quero agradecer a presença de todos V. Ex.ªs aqui, mas an-
tes destacar alguns nomes que não estão na executiva, mas que foram, 
são e serão ainda muitos importantes como o do Júnior Lago, vice-pre-
feito de São José de Ribamar, que é uma peça que desde o início vem 
incentivando, fortalecendo, trazendo ideias, buscando, convidando ou-
tros vice-prefeitos para participarem. E eu quero aqui ao Júnior Lago 
fazer aqui um cumprimento especial por essa participação também es-
pecial dele nesse conjunto, nesta obra, que é a criação desta associação 
de vice-prefeitos do Estado do Maranhão. Têm dois ex-Deputados que 
hoje são vice-prefeitos da cidade de Chapadinha, que é o Levi Pontes, 
que sentava aqui à frente, companheiro Levi Pontes, que sentava aqui à 
frente, Deputado Levi Pontes, companheiro, colega, meu médico por 
qual tenho grande estima, que também é vice-prefeito e que também 
participou efetivamente, foi e é de vanguarda nessa luta, nesse momen-
to histórico no Maranhão, e eu quero aqui também registrar o nome 
dele, a sua participação nesse momento da criação dessa associação. E 
também a Graciete Lisboa, vice-prefeita ali de Bacabal, também ex-de-
putada colega nossa, tive a honra de estreitar laços de amizades com a 
Graciete Lisboa e que hoje como vice-prefeita também está integrada 
nesta luta para o bem do Maranhão, para o fortalecimento da classe 
política do Maranhão. Portanto, todos sintam-se cumprimentados e 
agradeço mais uma vez a participação dos vice-prefeitos que estão aqui 
nesta Casa, nessa manhã, e fica feito o registro e fica feito principalmen-
te o convite amanhã para nós autoridades, a partir das 16 horas. Muito 
obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Bloco Parlamentar Democrático PL, Republicanos, 28 
minutos. Líder Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu gostaria... 
Deputado Hélio Soares, V. Ex.ª quer também usar a tribuna? Deputado 
Zito Rolim, o Deputado Vinicius Louro, por 15 minutos. Eu não vou 
usar esse tempo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Vinícius Louro, 15 minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, desde já, quero parabenizá-lo, Depu-
tado Zito Rolim, por estar sentado nesta presidência, V. Ex.ª que é da 
cidade do saudoso Bita do Barão, onde V. Ex.ª herda toda aquela ener-
gia dessa grande personalidade, mas, senhor presidente, o que me traz 
aqui também e onde quero saudar aqui todos os visitantes em nome 
de meu amigo Lucyan, presente aqui na Assembleia Legislativa, vice-
-prefeito da cidade de Dom Pedro, seja bem-vindo. E o que me traz 
hoje aqui realmente depois de escutar os discursos de quando se trata 
de enchentes, das fortes chuvas do Estado do Maranhão, como foi fa-
lado aqui também pelo Deputado Fábio Braga, me traz uma reflexão, 
onde, Deputado Zé Inácio, nós já falamos na tribuna desta Casa, nos 
colocando à disposição dessas cidades que foram atingidas pelas essas 
fortes chuvas, principalmente a cidade de Pedreiras, Trizidela do Vale, 
Poção de Pedras, onde já temos uma atividade bem ativa, como a cida-
de de Poção de Pedras que levamos donativos que foram doados pela 

Cruz Vermelha e eu fico olhando que esses fenômenos da natureza são 
inevitáveis, acontecem, mas as cidades elas têm que estar preparadas, 
Deputado Fábio Braga. Ontem mesmo, na cidade de Pedreiras, depois 
do que ocorreu a avenida Rio Branco parecendo mais um rio, casas 
desabando, carros levados pela correnteza dos córregos e das fortes 
chuvas, hotéis inundados, muitas residências alagadas, pessoas per-
dendo seus pertences e, diga-se de passagem, Deputado Arnaldo Melo, 
não são as águas do Rio Mearim transbordando para dentro da cidade, 
são as águas momentâneas de uma forte chuva que fizeram os igarapés 
transbordaram. Então, nós temos a certeza de uma realidade de desca-
so, Deputado Arnaldo Melo, porque, se o poder público não procura 
limpar seus igarapés, aquele entulho, aquele lixo vai bloquear as águas 
do igarapé e, consequentemente, Deputado Fábio Braga, essas águas 
vão para as ruas, vão para as casas. Então, eu quero aqui parabenizar 
a nobre Vereadora Katiane Leite que, dentro dessa observância, trouxe 
essa reflexão porque agora o município resolveu, depois que as pessoas 
perderam as suas casas, seus pertences, seus carros, como foi o caso 
de um carro que foi levado pela forte chuva, o município começou a 
limpar o igarapé da cidade de Pedreiras, tirando mais de três mil quilos 
de entulho de dentro desses igarapés, que foi o Igarapé São Francisco 
que corta a cidade toda. Da mesma forma, aconteceu no município de 
Poção de Pedras, Deputado Fábio Macedo, município esse onde V. Ex.ª 
foi votado. No entanto, a gestão não condiz com o que o povo almeja. 
Houve aquelas fortes chuvas, já tem uma denúncia no Meio Ambiente 
de que o ex-prefeito construiu uma grande mansão no Alto Brilhante, e 
esse material que ele cortou muda a característica, a geografia da água 
corrente naturalmente do município, muda o percurso, a água procura 
outro rumo que trouxe toda essa problemática, sem falar os igarapés 
que também estão cheios de entulho e lixo. Então, isso me traz uma 
reflexão, senhores e senhoras deputadas, que o Ministério Público tam-
bém tem que chamar, tem que estar atento a essas situações, porque 
chuvas sempre existiram, administrações também, mas cada um com a 
sua característica. Em outro momento, essas enchentes não ocorriam. 
As cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale são conhecidas pelas en-
chentes, mas as enchentes do rio, que aumenta o seu nível e entra na 
cidade, nas casas, nas residências. No entanto, essa enchente que houve 
nas cidades de Pedreiras e Trizidela do Vale foi totalmente diferente, 
foi uma alagação em lugares, como o bairro do Engenho, que nunca 
alagaram. A Sucam, ali hoje onde nós temos o Espaço João do Vale, o 
espaço foi construído pelo governo do Estado, nunca alagou. A cidade 
ficou toda debaixo de água. Então, é uma reflexão, e nós pedimos res-
ponsabilidade desses gestores que permaneçam esses igarapés limpos, 
porque, se o lixo está no igarapé, a água vai para a cidade, vai para as 
casas. Deputado Antônio Pereira, chuva sempre vai ter, principalmente 
no estado do Maranhão, que é um estado rico em águas, mas essa res-
ponsabilidade tem que ser maior, Deputado Zé Inácio, quando se trata 
dessas limpezas. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (Questão de 
Ordem) – Senhor presidente, no momento devido quando V. Ex.ª encer-
rar a sessão, gostaria, por ser um momento histórico e temos aqui três 
vice-prefeitos representando essa nova instituição a ser criada amanhã 
legalmente, porque, de fato, ela já foi criada e de direito ainda não, 
será partir de amanhã, para que nós batêssemos uma foto na frente com 
todos os colegas Deputados e deputadas, com a permissão de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presi-
dente, Questão de Ordem, Deputado Vinícius Louro, seu eu puder usar 
o Tempo da Liderança.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Vinícius Louro, pelo Tempo da Liderança, 
cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcioná-
rios deste Poder. Senhor Presidente, eu retorno a esta Casa justamente 
quando eu escutei o Deputado Antônio Pereira, pedindo que a gente ho-
menageasse três vice-prefeitos do Estado do Maranhão de cidades im-
portantes do estado do Maranhão, presentes aqui na nossa Assembleia 
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Legislativa, Deputado Antônio Pereira me trouxe uma grande reflexão, 
porque V. Ex.ª sabe que eu fui vice-prefeito da cidade de Trizidela do 
Vale e naquele momento já a gente já buscava criar uma associação 
dentro dos vice-prefeitos do estado do Maranhão, muitos percalços 
aconteceram outrora, naquele passado, e a gente preocupado porque 
tinha Associação dos Magistrados, tinha a Associação dos Prefeitos, por 
que não ter Associação dos Vice-Prefeitos. Mas, eu quero aqui parabe-
nizar o Lucyan, Fábio, o nosso amigo Lúcio, por essa luta, nós sabe-
mos que os vice-prefeitos fazem parte do crescimento do grupo político 
porque foram eleitos dentro de um grupo político, fazem parte de uma 
administração, porque se tem o prefeito tem o vice-prefeito, vai estar 
ali colaborando, ajudando na administração e principalmente trazendo 
também as demandas populares para a gestão, para que sejam sanados 
esses problemas. Mas todo mundo sabe que a questão do vice-prefeito 
também é um pouco complicada porque não tem a caneta para resolver 
de forma mais enérgica as situações da população. E V. Ex.ªs, hoje, 
vieram justamente com essa coragem, com essa determinação, unidos 
com outros vice-prefeitos, criarem essa associação. Eu aqui só venho 
à tribuna mesmo para desejar sucesso às V. Exas., desejar aí que essa 
associação realmente perdure, que essa associação tenha também a res-
ponsabilidade numa atuação de amparo dentro dos vice-prefeitos do Es-
tado do Maranhão, nós sabemos aí que existem vários problemas, que 
não é da natureza do vice-prefeito em querer tomá-las como base, mas 
eu também acredito que os vice-prefeitos precisam de uma assistência 
institucional, precisam de uma assessoria jurídica e precisam de tudo o 
que puder ser possível fazer para que seja assistida essa classe de vice-
-prefeitos do Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ZITO ROLIM – Deputado Antônio Pereira, ao encerrar a Sessão, nós 
vamos fazer sim a foto, com muito prazer, e eu quero, de já, parabenizar 
a iniciativa e o apoio de todos os vice-prefeitos porque nós sabemos 
que o vice-prefeito é um grande colaborador. Basta que os dois tenham 
entendimento e que foram eleitos para trabalharem pelo povo. E o vi-
ce-prefeito, a qualquer momento, pode ser prefeito, então deve ajudar 
muito. E nós sabemos dessas dificuldades que tem no entendimento dos 
dois, prefeito e vice, portanto a gente parabeniza V. Ex.ªs, desejando 
muito sucesso. E V. Ex.ªs, três vice-prefeitos que aqui estão, estão re-
presentando os 217 municípios e os 217 vice-prefeitos. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM – Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

ZITO ROLIM – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a pre-
sente Sessão.

Ata da Décima Quarta Sessão Ordinária da Quarta Sessão Le-
gislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de março de dois mil e 
vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Roberto 

Costa.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora 
Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert 
Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro 
Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e 

Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Ciro Neto, 
Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Othelino Neto, Pastor Cavalcante 
e Paulo Neto. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada e concedeu a palavra 
aos Senhores (as) Deputados (as): Wellington do Curso, Doutor Yglé-
sio, Roberto Costa, Antônio Pereira, Professor Marco Aurélio, Doutora 
Helena Duailibe, Doutora Thaiza Hortegal, Zito Rolim e Fábio Braga 
inscritos no Pequeno Expediente. Não havendo mais oradores inscritos 
neste turno dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia 
e submeteu à deliberação do Plenário que aprovou o Requerimento nº 
050/2022, de autoria  do Deputado Zé Inácio lula, solicitando que seja 
agendada uma Sessão Especial, para o dia 24 de março/2022, em alusão 
à data da morte do compositor, cordelista e cantor Jeremias Pereira da 
Silva, artista popular maranhense mais conhecido como “Gerô”, e ao 
dia estadual de combate à tortura no Maranhão. O Requerimento nº 
042/2022, de autoria do Deputado Edson Araújo, ficou transferido 
devido à ausência do autor. No primeiro horário do Grande Expedien-
te ouviu-se o Deputado Wellington do Curso que também falou pelo 
Bloco Parlamentar Democrático. Pelo Bloco Parlamentar Democrático, 
ouviu-se a Deputada Mical Damasceno e o Deputado Vinícius Louro. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, não houve manifestação 
dos Deputados. No Expediente Final manifestaram-se os Deputados 
Wellington do Curso e Carlinhos Florêncio. Nada mais havendo a tra-
tar, o Presidente encerrou a sessão, determinando que fosse lavrada a 
presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário 
Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 15 
de março de 2022.  

Deputado César Pires
Presidente, em exercício

Deputado Roberto Costa  
Primeiro Secretário, em exercício

Deputada Doutora Cleide Coutinho 
Segunda Secretária 

DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 217/2022, de 17 de março de 2022, nomeando 
JANCI MAURO CAMPOS ALBUQUERQUE, 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 1º de 
fevereiro do ano em curso.

ATA 004/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2022-ALE-
MA. OBJETO: Aquisição de louças, metais e reparos para Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão-ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MA-
RANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO e a empresa DIAS VIDEL MATERIAIS PARA CONSTRU-
ÇÕES, SERVIÇOS, CAÇA, PESCA E CAMPING LTDA, a saber: 

ITEM

OBJETO GRUPO 01

UND. QNT.

PREÇO UNIT PREÇO TOTAL

01 Assento vogue plus, branco gelo, termofixo 

para bacia DECA P.505.17 – PEÇA DE 

REPOSIÇÃO

un

100

426,65 42.665,00

02 Bacia vogue plus, branco gelo, DECA 

P505.17 - PEÇA DE REPOSIÇÃO

un
6

1152,16 6.912,96
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03 Caixa acoplada, vogue plus branco gelo, 

DECA CD.01.17 - PEÇA DE REPOSIÇÃO

un
6

584,00 3.504,00

04 Bacia vogue plus, linha conforto, branco 

gelo, para PNE, DECA P-51.17 . PEÇA DE 

REPOSIÇÃO

un

2

1142,50 2.285,00

05 Assento vogue plus, linha conforto, branco 

gelo, PNE, para Bacia DECA. PEÇA DE 

REPOSIÇÃO+

un

2

1425,91 2.851,82

06 Mictório com sifão integrado, branco gelo, 

DECA M-713 PEÇA DE REPOSIÇÃO

un
10

1048,05 10.480,50

07 Bacia DECA IZY P.111.17 com caixa 

acoplada, CD.00.17 branco gelo. PEÇA DE 

REPOSIÇÃO

un

4

472,68 1.890,72

VALOR TOTAL DO GRUPO 01 70.590,00

ITEM

OBJETO GRUPO 02 

UND. QNT.
PREÇO 

UNIT.
PREÇO TOTAL 

1
Chuveiro metal, inox. DECA - 1973.CCT 

PEÇA DE REPOSIÇÃO
un 10

357,63

357,63

3.576,30

2

Sifão de lavatório com tubo de entrada 

especial, 1 1 /2 com 30 cm. DECA CR 

1680. PEÇA DE REPOSIÇÃO

un 20

378,35

378,35

7.567,00

7567,00

3
Torneira de válvula de bancada DECA 

1173 – C. PEÇA DE REPOSIÇÃO
un 100

633,09 63.309,00

4

Torneira para pia de cozinha, bica móvel 

parede, DECA CR-1168 C35. PEÇA DE 

REPOSIÇÃO.

un 08 320,00 2560,00

5
Ducha Higiênica DECA 1984-L.ACT.

LNK. CR. PEÇA DE REPOSIÇÃO
un 25 471,64

11.791,00

6

Válvula para mictório DECA 2572.C, 

PEÇA DE REPOSIÇÃO
un 15 606,57 9.098,55

7

Válvula de escoamento para lavatório 

DECA 1602.CPLA. PEÇA DE REPO-

SIÇÃO

un 50 66,26 3313,00

8

Chuveiro Ducha Fria Plástica Herc S/

registro
un 10 18,51 185,10

9 Sifão Sanfonado Universal un 50 9,48 474,00

10 Torneira boia 3/4” haste metal. AMANCO un 8 49,28 394,24

11 Torneira para Banheiro de Mesa un 42 520,40
21.856,80

              VALOR TOTAL DO GRUPO N°02 124.124,99

VALOR TOTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS TOTAL       R$ 194. 714,99

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/CPL/SRP. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2635/2021-AL. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicá-
veis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e a Senhora, Antô-
nia Lusinalva de Oliveira Souza Dias. 

ATA 005/2022

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2022-ALE-
MA. OBJETO: Aquisição de louças, metais e reparos para Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão-ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MA-
RANHÃO, através da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO e a empresa L AGUIAR RIBEIRO EIRELI, a saber: 

ITEM
OBJETO GRUPO 03 

(REPAROS) UND. QNT.

PREÇO 
UNIT

PREÇO 
TOTAL

01 Reparo, parafuso, para 
assento vogue plus, 
DECA, BRANCO 
GELO, termofixo.- 
FX23.0.1 Peça de repo-
sição marca: – Fixação e 
batedores.

DECA, FX23.01

un

20

192,76
3.855,20

02 Reparo para base de 
registro de gaveta DECA 
de 1”- 4324.015. Peça de 
reposição marca: DECA. 
acabamento em bronze 
4324.015

un

30

97,81
2.934,30

03 Reparo para base de 
registro de gaveta DECA 
de 1”.1/4 - 4324.016. 
Peça de reposição marca: 
DECA. acabamento em 
bronze 4324.016

un

06
121,26

727,56

04 Reparo para base de 
registro de gaveta DECA 
de 3/4”. - 4324.010. 
Peça de reposição marca: 
DECA. acabamento em 
bronze 4324.010

un

10
66,91

669,10

05 Reparo para toneira 
de válvula de bancada 
DECAMATIC – DECA. 
4686.101.

Peça de reposição marca: 
DECA. DECAMATIC 
ECO 4686.101

un 

60

146,55

8.793,00

06 Reparo para toneira 
de válvula de bancada 
DECAMATIC – DECA. 
4686.101.

Peça de reposição marca: 
DECA. MVS acabamen-
to em bronze 4688.004

un

10

58,15

581,50

07 Reparo para válvula 
DECA HYDRA de 
1.1/2”. 4686.325. Peça de 
reposição marca: DECA. 
Hidramax – KIT, com 
acabamento 4688.325

un

   16

70,06 1.120,96
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08 Reparo para válvula 

DECA DOCOL de 
1.1/2”. 0001162-C - Peça 
de reposição marca: 
DOCOL. KIT cartucho 
completo, com acaba-
mento 0001162-C

un

16

186,05
2.976,80

09 Reparo, conjunto de 
fixação DECA M.712.
17FM.712.01. Peça de 
reposição marca: DECA. 
M.712.17FM.712.01

un

8
468,62

3.748,96

10 Reparo, conjunto de 
fixação para vaso IZY.
SP-13.01. 
Marca: DECA. Cod/
Mod/Ref.: IZY.SP-13.01

un

20

29,70 594,00

11 Reparo, conjunto de 
fixação para vaso DECA 
VOGUE PLUS – SSP-
121.01. Peça de reposi-
ção marca: DECA. Cod/
Mod/Ref.: SP-121.01

un

20

33,35 667,00

12 Reparo, conjunto de 
fixação para CAIXA 
ACOPLADA DECA 
– SM.06.01. Peça de 
reposição marca: DECA. 
Cod/Mod/Ref.: SM.06.01

un

25

27,82 695,50

13 Reparo, RETENTOR 
BILABIAL DECA – 
4162.020.

Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
4607.C060

un

600

28,74 17.244,00

14 Reparo, TORRE DE 
ENTRADA DECA – 
SM.01.01 ou SI.59.01. 
Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
SM.01.01 ou SI.59.01

un

60

103,98 6.238,80

15 Reparo, TORRE DE 
SAÍDA DECA – 
SM.05.0.

Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
SM.05.0

un

20

47,29 945,80

16 Reparo, COMPOTA 
DECA – SM.02.01.

Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
SM.05.01

un

86

62,57 5.381,02

17 Reparo, DECAMATIC 
ECO – SM.4686.105

Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
SM.4686.105

un

60

257,84 15.470,40

18 Reparo, BOTÃO DE 
ACIONAMENTO su-
perior branco DECA 
– SM.20.17. Peça de 
reposição marca: DECA. 
Cod/Mod/Ref.: SM.20.17

un

40

48,54 1.941,60

19 Reparo, CHICOTE 
PARA DUCHA higiênica 
DECA LNK 4260.000. 
Peça de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
LNK 4260.000

un

20

209,09 4.181,80

20 Reparo, HASTE DECA 
vedante para caixa aco-
plada. 4324.008. Peça 
de reposição marca: 
DECA. Cod/Mod/Ref.: 
SM.4324.008

un

 100

15,87 1.587,00

VALOR 
TOTAL 

DA 
ATA DE 
REGIS-
TRO DE 
PREÇOS 

N°003

TOTAL 
R$ 
80.354,30

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022/CPL/SRP. PRO-
CESSO ADMINISTRATIVO Nº 2635/2021-AL. FUNDAMENTAÇÃO LE-
GAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais normas legais aplicá-
veis. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSINATURAS: Presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. Othelino Neto e o Senhor, Leonar-
do Aguiar Ribeiro. 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, §4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
005/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 1902/2021-ALEMA, e autorizo a celebração do contrato com a em-
presa classificada em primeiro lugar no certame, a empresa “Drone Air 
Comércio e Serviços Tecnológicos Eirelli”, CNPJ nº 39.935.802/001-
29, com valor total de R$ 43.300,00 (quarenta e três mil e trezentos 
reais), nos termos do Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Por 
fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se 
à Diretoria Geral, para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 
16 de março de 2022. Deputado Othelino Nova Alves Neto. Presidente 
da ALEMA.

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


