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MENSAGEM Nº 033/2021
São Luís, 23 de Abril de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que sus-
pende, até 31 de dezembro de 2021, a exigência de comprovação de re-
gularidade cadastral e fiscal para fins de participação nos Eixos Auxílio 
à Contratação e Estágio Social do Programa Trabalho Jovem, e altera a 
Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

O Programa Trabalho Jovem foi instituído pela Lei nº 11.384, de 
16 de dezembro de 2020, e tem por objetivo contribuir para a geração de 
oportunidades de emprego, trabalho e renda à juventude maranhense. 
Para cumprimento de sua finalidade, conta com quatro eixos de atuação, 
quais sejam: Eixo Capacitação; Eixo Auxílio à Contratação; Eixo Coo-
peração Estratégica; e Eixo Estágio Social.

Por meio do Eixo Auxílio à Contratação, é concedido apoio fi-
nanceiro às empresas que ampliarem seu quadro de pessoal por meio 
da admissão de jovens. A cada formalização de contrato de trabalho 
nos moldes da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), o Poder Exe-
cutivo concederá apoio financeiro no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) 
por mês. 

O incentivo será concedido, a cada empresa, pelo período má-
ximo de 12 (doze) meses, e a continuidade de percepção durante este 
período está vinculada à manutenção dos postos de emprego que lhe 
deram ensejo. O incentivo somente se aplica aos postos de emprego 
acrescidos ao quantitativo já existente na empresa em 1º de novembro 
de 2020. 

Já o Eixo Estágio Social tem por finalidade gerar oportunidades 
de estágio aos estudantes que estejam frequentando o ensino regular em 
instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino 
médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, 
na modalidade da educação de jovens e adultos.

A finalidade deste eixo é preparar os estudantes para o trabalho 
produtivo, e os estímulos estaduais destinados à sua execução com-
preendem tanto a disponibilização de vagas de estágio no âmbito dos 
órgãos e entidades da Administração Pública Estadual quanto a con-
cessão de subvenção às pessoas jurídicas que ampliarem seu quadro 
de estagiários. O apoio financeiro corresponde ao valor de R$ 600,00 
(seiscentos reais) por mês, para cada nova vaga de estágio acrescida 
ao quantitativo já existente na instituição no dia 1º de novembro de 
2020. O incentivo será concedido, a cada pessoa jurídica, pelo período 
máximo de 12 (doze) meses.

Nos termos do art. 9º (inciso I) e do art. 19 (inciso I) da Lei nº 
11.384/2020, a participação no Programa depende, dentre outros requi-
sitos, da comprovação de regularidade cadastral e fiscal. 

Não obstante, em virtude dos reflexos da pandemia da COVID-19 
no setor econômico, parte das empresas maranhenses ainda passa por 
dificuldades que acabam por comprometer, em especial, o cumprimento 
pontual de suas obrigações tributárias.

Nesse contexto, considerando que o objetivo do Estado do Mara-
nhão é contribuir para a geração de oportunidades de emprego, trabalho 
e renda à juventude maranhense, bem como a importância dos estímu-
los públicos para que as empresas continuem cumprindo sua função 
social, a presente Medida Provisória suspende, até 31 de dezembro de 
2021, as exigências de regularidade cadastral e fiscal para fins de parti-
cipação no Programa Trabalho Jovem.

Por fim, o art. 26 da Lei nº 11.384/2020, é alterado para prever 
que o Eixo Auxílio à Contratação e o Eixo Estágio Social do Programa 
Trabalho Jovem vigorarão até 31 de dezembro de 2022, quando então 
serão reavaliados no tocante aos seus efeitos, visando à transformação 
em ação permanente. 

As alterações promovidas por meio desta Medida Provisória con-
sistem em mais uma forma de auxiliar a iniciativa privada no enfren-
tamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 no setor econômico, 

sendo essa, pois, a relevância da matéria.  Por outro lado, a urgência 
decorre da necessidade de se adotar, com a maior brevidade possível, 
medidas capazes de contribuir para a geração de oportunidades de em-
prego, trabalho e renda à juventude maranhense no contexto de crise 
econômica. 

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 349, DE 22 DE ABRIL DE 2021.
 

Suspende, até 31 de dezembro de 
2021, a exigência de comprovação de re-
gularidade cadastral e fiscal para fins de 
participação nos Eixos Auxílio à Contra-
tação e Estágio Social do Programa Tra-
balho Jovem, e altera a Lei nº 11.384, de 
16 de dezembro de 2020.

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 Fica suspensa, até 31 de dezembro de 2021, a exigência 
de comprovação de regularidade cadastral e fiscal para fins de participa-
ção nos Eixos Auxílio à Contratação e Estágio Social do Programa Tra-
balho Jovem, instituído pela Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020.

Art. 2º O art. 26 da Lei nº 11.384, de 16 de dezembro de 2020, 
passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 26. O Eixo Auxílio à Contratação e o Eixo Estágio Social 
do Programa Trabalho Jovem vigorarão até 31 de dezembro de 2022, 
quando então serão reavaliados no tocante aos seus efeitos, visando à 
transformação em ação permanente.” (NR)

Art. 3º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 22 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPENDÊNCIA 
E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

REQUERIMENTO Nº 185 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o art. 163, III, do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Ex-
celência, que após aprovação do Plenário, seja submetido ao regime 
de tramitação de urgência, para discussão e votação em Sessão Ex-
traordinária, a realizar-se logo após a presente Sessão, o Projeto de Lei  
nº155 /2021,  de minha autoria e proposto no dia 23/03/2021 , que dis-
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põe sobre as Diretrizes para Implantação de Centros Especializados em 
Acolhimento, Reabilitação e Tratamento de pacientes com sequelas da 
COVID-19, no âmbito do estado do maranhão e dá outras providencias.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Be-
ckman, em São Luís, 22 de Abril de 2021. - DR. LEONARDO SÁ 
- Deputado Estadual (PL)

REQUERIMENTO N° 186 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao PREFEITO DE SÃO 
LUÍS GONZAGA, FRANCISCO PEDREIRA MARTINS JU-
NIOR, solicitando ESCLARECIMENTOS SOBRE O EPISÓDIO 
AMPLAMENTE DIVULGADO NAS REDES SOCIAIS POR 
MEIO DE VÍDEO EM QUE HÁ HOMENS CARREGANDO 
UMA MULHER EM UMA ESPÉCIE DE REDE, APÓS TER SIDO 
ATENDIDA NO MUNICÍPIO DE BACABAL, POR INEXISTIR 
ESTRADAS QUE POSSIBILITEM O ACESSO DE ALGUNS PO-
VOADOS AO CENTRO DA CIDADE, RAZÃO PELA QUAL É 
IMPOSSÍVEL A CIRCULAÇÃO DE VEÍCULOS, A EXEMPLO 
DE AMBULÂNCIAS.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 1132 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Av. Delice de Abreu, bairro – Bacia, em São 
Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1133 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 

Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Av. Evandro Silva, Res. Tiradentes, em São 
Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1134 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio 
na Av São Jerônimo, bairro da  Santa Clara, em São Luís, no Estado 
do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promo-
ver a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av São 
Jerônimo, bairro da Santa Clara, mencionada, uma vez que se trata de 
uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência de 
buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando 
transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1135 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Rua 01, Residencial Tiradentes, em São Luís, 
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do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1136 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
vitalização do Boeiro no bairro da Vila Janaína.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência de promover a revitali-
zação do boeiro localizado no bairro da vila Janaina. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1137 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a limpeza na Unidade Básica, na Av. Brasil, bairro Alexan-
dra Tavares. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover a limpeza 
na Unidade Básica, localizada na Av. Brasil, bairro Alexandra Tavares 
mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de diversos mora-
dores em virtude da referida unidade de atendimento a saúde encontra-
-se com mato alto, necessitando de limpeza.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região e dar 
uma melhor qualidade de vida a população. Ante o exposto, justifica-se 
a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1138 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Rua 09, Residencial Tiradentes, em São Luís, 
do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de abril de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1139/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Bacabeira, na segunda quinzena do mês 
de agosto do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1140 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
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Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Barreirinhas, na primeira  quinzena do 
mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1141/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Cachoeira Grande, na primeira  quin-
zena do mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais 
próxima a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1142/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Travessa São Francisco, Vila Riod, em São 
Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1143 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a 
construção de meio fio na Travessa Santa Efigênia, Vila Janaína, no 
Estado do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1144 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica da Travessa das Malvinas, bairro- Inhauma, 
Raposa no Estado do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 1145 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
vitalização do Revitalização do Boeiro, localizada no bairro da Vila 
Janaína.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência de promover a revitali-
zação do boeiro localizado no bairro da vila Janaina. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1146/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua São Francisco, Vila Riod, em São Luís, 
do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1147 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua Santa Terezinha, Vila Riod, em São Luís, 
do Maranhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 

de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1148 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Rua da Alegria, Vila Janaína, em São Luís, 
do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1149 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica da Rua Augusto Paiva, Vila Riod, em São Luís, 
do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
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bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1150/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Morros, na segunda quinzena do mês 
de setembro  do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1151/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Icatu, na segunda quinzena do mês de 
setembro  do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1152/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 

de Castro e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra 
Mayara Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da 
Mulher” para o município de Humberto de Campos, na primeira  
quinzena do mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data 
mais próxima a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1153 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av São 
Jerônimo, bairro da  Santa Clara, em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promo-
ver a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av São 
Jerônimo, bairro da Santa Clara, mencionada, uma vez que se trata de 
uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência de 
buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando 
transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1154 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Travessa São Francisco, Vila 
Riod, em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
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fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1155 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av São 
Jerônimo, bairro da  Santa Clara, em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promo-
ver a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av São 
Jerônimo, bairro da Santa Clara, mencionada, uma vez que se trata de 
uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência de 
buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando 
transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1156 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av. São 
Jerônimo,  Vila Magril, em São Luis, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover a recupera-
ção asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av. São Jerônimo, Vila 
Magril, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de diver-
sos moradores em virtude da existência de buracos na via, em virtude 
do aumento de chuva nesse período causando transtorno a população, 
assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1157/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Paulino Neves, na primeira  quinzena do 
mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1158/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Presidente Juscelino, na primeira  quin-
zena do mês de setembro  do corrente ano, ou ainda na data mais 
próxima a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1159/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Primeira Cruz, na segunda  quinzena do 
mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1160/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Rosário, na segunda quinzena do mês 
de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1161/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Santa Rita, na segunda quinzena do mês 
de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1162/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Santo Amaro, na primeira  quinzena do 
mês de setembro do corrente ano, ou ainda na data mais próxima 
a ser ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1163/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Tutóia, na primeira  quinzena do mês 
de setembro  do corrente ano, ou ainda na data mais próxima a ser 
ajustada. 

A demanda visa garantir e facilitar o acesso a serviços de saúde às 
mulheres maranhenses que mais precisam, visto que o programa “Car-
reta da Mulher” é uma parceria entre as secretarias da Saúde (SES) e da 
Mulher (SEMU) para garantir a interiorização de serviços preventivos, 
exames e consultas às mulheres maranhenses.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 de abril 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1164/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio no Beco do Mes-
quita, bairro da Santa Clar., em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio no Beco do 
Mesquita, bairro da Santa Clara, mencionada, uma vez que se trata de 
uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência de bu-
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racos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando 
transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1165 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio Rua 12, Resd. 
Tiradentes, em São Luis. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover pavimenta-
ção asfáltica promover a recuperação asfáltica e ainda a construção de 
meio fio Rua 12, Resd. Tiradentes, em São Luis, mencionada, uma vez 
que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1166 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio no Beco do Mes-
quita, bairro da Santa Clara, em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio no Beco do 
Mesquita, bairro da Santa Clara, mencionada, uma vez que se trata de 
uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência de bu-
racos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando 
transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 

fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1167 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua menino Jesus, Vila Riod, em São Luís, no 
Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica Rua menino Jesus, Vila Riod, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1168 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Se-
nhor Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. 
Clayton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na , bairro da Vila Janaína, em São Luís, no 
Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na rua da secre-
taria, bairro da Vila Janaina, mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude da existência de buracos 
na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando trans-
torno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
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com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1169 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a re-
cuperação asfáltica na Rua Sol Nascente, Vila Riod., em São Luís, no 
Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica Rua Sol Nascente, Vila Riod, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1170/2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando que apreciem a possibilidade promover a pavi-
mentação asfáltica na Travessa Palmas, Res. Estrela Dalva, São Luís, 
Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover pavimenta-
ção asfáltica na Travessa Palmas, Res. Estrela Dalva, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1171 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a revitalização do Boeiro, localizada no bairro da Vila Ja-
naína.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência de promover a revitali-
zação do boeiro localizado no bairro da vila Janaina. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1172 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua São Francisco, Vila Riod, 
em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1173 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
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BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Rua Augusto Paiva, Vila Riod, 
em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1174 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a limpeza na Unidade Básica, na Av. Brasil, bairro Alexan-
dra Tavares. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover a limpeza 
na Unidade Básica, localizada na Av. Brasil, bairro Alexandra Tavares 
mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de diversos mora-
dores em virtude da referida unidade de atendimento a saúde encontra-
-se com mato alto, necessitando de limpeza.

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região e dar 
uma melhor qualidade de vida a população. Ante o exposto, justifica-se 
a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1175 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Rua 09, Residencial Tiradentes, 
em São Luís, do Maranhão.

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

pulação, assim como, risco de acidente. 
Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 

fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1176 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Rua 01, Residencial Tiradentes, 
em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1177 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na 
Av. São Jerônimo,  bairro Cruzeiro Santa Bárbara, em São Luís, no 
Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av. São Je-
rônimo,  bairro- Cruzeiro Santa Bárbara, mencionada, uma vez que se 
trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da existência 
de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse período cau-
sando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
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bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1178 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio 
na Av. São Jerônimo,  Vila Magril, em São Luis, no Estado do Ma-
ranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover a recupera-
ção asfáltica e ainda a construção de meio fio na Av. São Jerônimo, Vila 
Magril, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação de diver-
sos moradores em virtude da existência de buracos na via, em virtude 
do aumento de chuva nesse período causando transtorno a população, 
assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1179 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Av. Delice de Abreu, bairro – 
Bacia, em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 

com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1180 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio 
Rua da secretaria, bairro da Vila Janaína, em São Luís, no Estado 
do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e ainda a construção de meio fio na rua da secre-
taria, bairro da Vila Janaina, mencionada, uma vez que se trata de uma 
solicitação de diversos moradores em virtude da existência de buracos 
na via, em virtude do aumento de chuva nesse período causando trans-
torno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1181 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Rua da Alegria, Vila Janaína, 
em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1182 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua Fé em Deus, Vila Riod, em 
São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica Rua Fé em Deus, Vila Riod., mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1183 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua menino Jesus, Vila Riod, 
em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica Rua menino Jesus, Vila Riod, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1184 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica da Av. Delice de Abreu, bairro – 
Bacia, em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1185 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua Santa Terezinha, Vila Riod, 
em São Luís, do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1186 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
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BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua Sol Nascente, Vila Riod., 
em São Luís, no Estado do Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica Rua Sol Nascente, Vila Riod, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1187 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a revitalização do Revitalização do Boeiro, localizada no 
bairro da Vila Janaína.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência de promover a revitali-
zação do boeiro localizado no bairro da vila Janaina. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1188 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a pavimentação asfáltica na Travessa Palmas, Res. Estrela 
Dalva, São Luís, Maranhão. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência promover pavimenta-
ção asfáltica na Travessa Palmas, Res. Estrela Dalva, mencionada, uma 
vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em virtude da 
existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva nesse pe-
ríodo causando transtorno a população, assim como, risco de acidente. 

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-

tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  
Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 

com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1189 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a construção de meio fio na Travessa Santa Efigênia, Vila 
Janaína, no Estado do Maranhão.

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

Com o asfaltamento, amenizando os impactos causados pelas 
fortes chuvas, as intervenções realizadas ajudarão na melhoria da mo-
bilidade urbana, desafogando o trânsito, através das obras de pavimen-
tação, meios fios, sarjetas e drenagens, melhorando a trafegabilidade.  

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região. Ante o 
exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1190 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor 
William Guimarães da Silva, solicitando a resolutividade na questão 
de resíduos sólidos no município de Alcântara, no Estado do Mara-
nhão.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência solicitando a resoluti-
vidade na questão de resíduos sólidos no município de Alcântara, no 
Estado do Maranhão, em virtude do lixão do Pavão, é nobre a proposta 
que seja construído um aterro sanitário no município além de instalado 
um eco ponto.

A falta de uma política clara a respeito do tema acarreta danos 
ambientais, ameaça à saúde pública e desperdício de material, tudo isso 
num País extremamente carente de recursos. 

Desta forma se faz necessário o atendimento desta proposição, 
com o intuito de amenizar os problemas de acesso nesta região, além de 
fornecer a população de Alcântara uma qualidade de vida e o respeito a 
saúde pública. Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1191 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicito que a presente indicação seja 
encaminhada ao PREFEITO DE SÃO LUÍS GONZAGA, FRAN-
CISCO PEDREIRA MARTINS JUNIOR, a fim de que aprecie a 
possibilidade de IMPLANTAÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DE 
VIAS QUE INTERLIGUEM OS POVOADOS AO CENTRO DA 
CIDADE, JÁ QUE HÁ RELATOS DE MORADORES QUE NE-
CESSITARAM CARREGAR UMA PACIENTE EM REDE POR 
INEXISTIR VIA DE ACESSO  AO CENTRO.

Nos últimos dias, circulou nas redes sociais um vídeo em que há 
homens carregando uma mulher em uma espécie de rede, após ter sido 
atendida no município de Bacabal. Ocorre que não há, de acordo com 
os relatos, estradas que possibilitem o acesso a alguns povoados no mu-
nicípio de São Luís Gonzaga, sendo essa a razão pela qual tiveram que 
caminhar até o centro.

É inadmissível que, em um Estado Democrático de Direito, 
cidadãos sejam submetidos a situações como essa, caracterizadoras, 
portanto, de violação direta da dignidade da pessoa humana.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1192 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
PREFEITO DE SÃO LUÍS, EDUARDO BRAIDE, E AO SECRETÁ-
RIO MUNICIPAL SAÚDE, JOEL NUNES, solicitando, fornecer uni-
formes e documento de identificação para os agentes comunitários 
de saúde do município de São Luís.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibili-
dade de fornecer uniformes e documento de identificação para os agen-
tes comunitários de saúde do município de São Luis. Tendo em vista, 
pelas inúmeras denúncias recebidas que relatam a falta de uniformes e 
documentos de identificação, dos agentes comunitários que prestam o 
serviço de prevenção à saúde nas comunidades. 

Tais providências são fundamentais, proporcionando a estes 
profissionais condições adequadas de trabalho. E principalmente con-
siderando a importância da função do Agente Comunitário, que atua 
constantemente junto à comunidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1193 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de Imperatriz, Senhor FRANCISCO DE ASSIS ANDRA-

DE RAMOS, e a Secretária Municipal de Saúde, senhora MARIANA 
JALES, solicitando-lhes que adotem providências, de fornecer uni-
formes e documento de identificação para os agentes comunitários 
de saúde do município de Imperatriz.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibili-
dade de fornecer uniformes e documento de identificação para os agen-
tes comunitários de saúde do município de Imperatriz. Tendo em vista, 
pelas inúmeras denúncias recebidas que relatam a falta de uniformes e 
documentos de identificação, dos agentes comunitários que prestam o 
serviço de prevenção à saúde nas comunidades. 

Tais providências são fundamentais, proporcionando a estes 
profissionais condições adequadas de trabalho. E principalmente con-
siderando a importância da função do Agente Comunitário, que atua 
constantemente junto à comunidade.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1194 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua Cupuaçu, Resi-
dencial Lima Verde, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Cupuaçu, Residencial Lima Verde, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1195 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, 
o Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação as-
fáltica Rua Morango, Residencial Lima Verde, no município de Paço 
do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Morango, Residencial Lima Verde, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
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cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1196 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo 
Desterro, ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o 
Sr. Walburg Ribeiro Gonçalves Neto, solicitando pavimentação asfál-
tica rua 07, do bairro Jaguarema, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica rua 07, do bairro Jaguarema, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1197 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua Cupuaçu, Resi-
dencial Lima Verde, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Cupuaçu, Residencial Lima Verde, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 1198 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica Rua Morango, Resi-
dencial Lima Verde, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica Rua Morango, Residencial Lima Verde, no 
município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e 
trafegabilidade de veículos e pedestres está muito comprometida prin-
cipalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem 
sendo realizado somente serviços paliativos, e com o passar do tempo 
tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por 
falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1199 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Governador do Estado do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica rua 07, do bairro Ja-
guarema, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica rua 07, do bairro Jaguarema, no município de 
Paço do Lumiar, em virtude de dar maior mobilidade e trafegabilidade 
de veículos e pedestres está muito comprometida principalmente no pe-
ríodo chuvoso, e que a estrada ao longo dos anos vem sendo realizado 
somente serviços paliativos, e com o passar do tempo tem aumentado 
o fluxo de veículos, o que ocasiona maior desgaste por falta de infraes-
trutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 20 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA 
AOS 19 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2021, EM CON-
FORMIDADE COM O QUE DISPÕE A RESOLUÇÃO LEGIS-
LATIVA Nº 1.030, DE 24 DE MARÇO DE 2020, QUE INSTITUI 
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O SISTEMA DE DELIBERAÇÃO REMOTA POR VIDEOCON-
FERÊNCIA NO ÂMBITO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
                    
ADELMO SOARES– PRESIDENTE
ZÉ INÁCIO
ROBERTO COSTA
DOUTOR YGLÉSIO
CIRO NETO 

PAUTA DA REUNIÃO:

PARECER Nº 262/2021 – Emitido parecer à MEDIDA PRO-
VISÓRIA Nº346/2021, que Altera a Lei nº 10.505, de 6 de setembro 
de 2016, que institui o Mutirão Rua Digna, destinado à execução de 
pavimentação em vias públicas, na forma que especifica.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ADELO SOARES      
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 276/2021 – Emitido parecer à MEDIDA PRO-
VISÓRIA Nº347/2021, que autoriza a concessão, nos termos em que 
especifica, de Auxílio Emergencial às Agências de Viagens localizadas 
no Estado do Maranhão, em compensação aos reflexos da pandemia da 
COVID-19 sobre o Setor do Turismo

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ADELO SOARES      
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 319/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº209/2021, que Institui O Programa Agente de Desenvolvimento Ru-
ral Quilombola.

AUTORIA:  PODER EXECUTIVO
RELATORIA:  Deputado ADELO SOARES      
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº277 /2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública, no Município de Bela Vista do 
Maranhão, neste Estado, em virtude da notificação de casos de contami-
nação pela Covid-19. 

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº278/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Magalhães de 
Almeida, neste Estado, para os fins do art. 65, da Lei Complementar nº 
101, de 04 de maio de 2000, em razão da grave crise de saúde pública 
decorrente da Pandemia do Coronavírus.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº279/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Nina Rodri-
gues, neste Estado, para fins de enfrentamento e prevenção à Pandemia 

provocado pelo Novo Coronavírus – Covid-19, haja vista a situação 
anormal, emergencial enfrentada no cotidiano do Município, por meio 
das Ações de Socorro e Assistência Humanitária prestados à população 
afetada.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº280/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Reco-
nhecimento de Calamidade Pública no Município de Riachão, neste 
Estado, em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Co-
ronavírus) causador da doença Covid-19. Tal citação se dá pelo fato de 
que diariamente, no referido Município, foram constatados novos casos 
detectados, leves, moderados ou graves, em diversas faixas etárias.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº296/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Reco-
nhecimento de Calamidade Pública no Município de Riachão, neste 
Estado, em razão da Pandemia ocasionada pelo Vírus SARS-Cov2 (Co-
ronavírus) causador da doença Covid-19. Tal citação se dá pelo fato de 
que diariamente, no referido Município, foram constatados novos casos 
detectados, leves, moderados ou graves, em diversas faixas etárias.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº313/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Formosa da 
Serra Negra, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública 
do Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento 
à pandemia ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do 
Decreto Municipal nº 027, de 11 de março de 2021.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº320/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Barreirinhas, 
neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do Município 
e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento à pandemia 
ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19), nos termos do Decreto Muni-
cipal nº 031, de 31 de março de 2021.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº321/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Conceição do 
Lago Açu, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do 
Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento à 
pandemia ocasionado pelo Coronavírus.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº322/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Reco-
nhecimento de Calamidade Pública no Município de Vitorino Freire, 
neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do Município 
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e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento à pandemia 
ocasionado pelo Coronavírus.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº325/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Reco-
nhecimento de Calamidade Pública no Município de Barra do Corda, 
neste Estado, em virtude da Pandemia causada pela Covid-19.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº326/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Reco-
nhecimento de Calamidade Pública no Município de Santa Inês, nes-
te Estado, em razão do aumento significativo dos casos de infectados 
por ocasião da Pandemia causada pelo Novo Coronavírus (Covid-19).

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº393/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Luís Domin-
gues, neste Estado, em razão da situação de emergência em saúde públi-
ca que reconheceu a pandemia do novo coronavírus e que o Ministério 
da Saúde.

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº394/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Porto Rico do 
Maranhão, neste Estado, baseado no aumento de casos de contaminação 
ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19).

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº 395/2021 – Emitido Parecer ao Pedido de Re-
conhecimento de Calamidade Pública no Município de Amapá do 
Maranhão, neste Estado, baseado na situação de calamidade pública do 
Município e de acordo com as medidas tomadas para o enfretamento á 
pandemia ocasionado pelo Coronavírus (Covid-19).

AUTORIA:  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA
RELATORIA:  Deputado ADELMO SOARES.
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE.

PARECER Nº 283/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 134/2021 que, que Institui o atendimento especializado para as pes-
soas com dislexia nas provas realizadas no Departamento Estadual de 
Trânsito - DETRAN de Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADA DANIELLA TEMA
RELATORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 287/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 134/2021 que, Institui a Semana para Sensibilização e Defesa da 
Educação Inclusiva de alunos com necessidades especiais no ensino 
público e privado do Estado do Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO A PREJUDICABILIDADE DO 

PROJETO POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO 
RELATOR.

PARECER Nº 288/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 196/2021 que, dispõe sobre a garantia da dignidade humana para 
pessoas com obesidade severa permitindo acesso à saúde com dispo-
nibilização de um quantitativo de 5% de acomodações em enfermarias 
e uti’s adaptadas e equipamentos adequados nas unidades hospitalares 
públicas e privadas.

AUTORIA:  DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 290/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 170/2021 que, dispõe sobre a concessão, por período determinado, 
de isenção total das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos 
consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por en-
chentes no Estado do Maranhão

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO A REJEIÇÃO POR UNANIMIDA-

DE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 303/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 159/2021 que, Institui a campanha “Junho Violeta”, em alusão ao 
Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.

AUTORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 304/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 167/2021 que, Institui a “Semana Desportivas dedicada ao Idoso”, 
no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providencias.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

 PARECER Nº 305/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 160/2021 que, Institui a “Semana Estadual do Empreendedorismo 
Feminino”, no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providencias.

AUTORIA:  DEPUTADA DANIELLA TEMA
RELATORIA:  DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 308/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 367/2020 que, “estabelece o padrão de identidade e as caracterís-
ticas do processo de elaboração da Tiquira do Maranhão e dá outras 
providências.”

AUTORIA:  DEPUTADO ARISTON RIBEIRO
RELATORIA:  DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
DECISÃO: APROVADO A REJEIÇÃO POR UNANIMIDA-

DE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
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PARECER Nº 309/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 168/2021 que, Institui, no Calendário Oficial do Estado do Mara-
nhão, o “Dia Estadual do Profissional da Fiscalização Agropecuária”.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE A PREJU-

DICABILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 310/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 166/2021 que, institui “a Semana Estadual do Turismo Sustentável 
no Estado do Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE A PREJU-

DICABILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 311/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 169/2021 que, institui, no âmbito do Estado do Maranhão, o “Dia do 
Produtor de Mudas, Sementes e Flores”, a ser comemorado anualmente 
no dia 27 de setembro.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 312/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 174/2021 que, Institui a “Semana Quebrando o Silêncio” no Estado 
do Maranhão e dá outras providências.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE A PREJU-

DICABILIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 315/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 180/2021, que, institui o Selo Vida Verde, a ser concedido às empre-
sas privadas que comprovem a adoção de práticas de sustentabilidade 
ambiental, no Estado do Maranhão e da outras providencias.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 317/2021 – Emitido parecer ao Projeto de Lei 
Nº 179/2021, que, institui o “Dia do Produtor Rural Maranhense”, a ser 
celebrado anualmente em 08 de janeiro.

AUTORIA:  DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 282/2021 – Emitido parecer à Moção Nº 
031/2021, manifestando extensa admiração a Ordem dos Advogados 
do Brasil no Estado do Maranhão, através do Presidente, Dr. Thiago 
Diaz, em homenagem aos 89 anos da Ordem dos Advogados do Brasil 
no Estado do Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 297/2021 – Emitido parecer à Moção Nº 
032/2021, manifestando extensa admiração a Soldada da PMMA SA-
BRINNA DE SOUSA SILVA, pela atitude de coragem, que de forma 
heroíca, em seu horário de folga, não mediu esforços para a resolução 
de uma ocorrência de furto, contra um cidadão.

AUTORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 298/2021 – Emitido parecer à Moção Nº 
029/2021, manifestando extensa admiração, Moção de Aplausos ao 
Sampaio Correa Futebol Clube, na pessoa do seu Presidente Sérgio Fro-
ta, da comissão técnica, jogadores e extensivo aos seus torcedores pela 
comemoração do aniversário de 98 anos de fundação.

AUTORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 299/2021 – Emitido parecer à Moção Nº 
030/2021, manifestando extensa admiração a Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão, através do seu Defensor Geral, Doutor Alberto 
Pessoa Bastos, em homenagem aos 20 anos da Defensoria Pública do 
Estado do Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

PARECER Nº 281/2021 – Emitido parecer de projeto de Uti-
lidade Pública Nº 197/2021, que Considera de Utilidade Pública o 
“Templo Avanon do Amanhecer de São Luís - MA”, com sede e foro no 
Município de São Luís, Estado do Maranhão.

AUTORIA:  DEPUTADO CÉSAR PÍRES
RELATORIA:  DEPUTADO ADELMO SOARES
DECISÃO: APROVADO POR UNANIMIDADE, NOS TER-

MOS DO VOTO DO RELATOR.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM 23 DE ABRIL DE 2021.

SILVANA ROBERTA ALMEIDA
Secretária da CCJ em Exercício

P O R T A R I A   Nº 149/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista a indicação da Dire-
toria de Administração através do  Processo nº 617/2020-AL,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores  VALTERLAN OLIVEIRA DA 

COSTA, matrícula nº 1629666 e ANDREIA DE LOURDES SE-
GUINS FEITOSA, matrícula nº 1657923, ambos lotados na Diretoria 
de Administração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal 
Substituto do Contrato nº 015/2021, firmado entre a Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão - ALEMA e a empresa C³ Arquitetura e 
Engenharia LTDA., cujo objeto refere-se à contratação de serviços de 
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elaboração dos projetos de engenharia, que viabilizarão posterior cons-
trução de quadra poliesportiva, criação de ambientes de recreação e 
ampliação da Creche-Escola Sementinha, localizada no Complexo de 
Edificações da ALEMA, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 788/2011 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Substituto deverão realizar todos os proce-
dimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformi-
dade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas nas 
resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
 DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO  PRESIDENTE  DA ASSEMBLEIA  LEGIS-

LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 19 de abril 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

       

Ofício nº 38/2021                                      
Duque Bacelar (Ma), 09 de abril de 2020.

Assunto: Decreto Municipal de Calamidade Pública nº 
12/2020. 

Sr. Presidente. 

Cumprimentando-o, sirvo-me do presente para encaminhar à esta 
honrada Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, DECRETO 
MUNICIPAL DE CALAMIDADE PÚBLICA nº 12/2021 o qual ra-
tificou o estado de calamidade pública no município de Duque Bace-
lar-Ma nos termos do DECRETO ESTADUAL, Nº 36.957, de 17 de 
março de 2021, que integra o Decreto Municipal, para fins de homo-
logação e atendimento ao disposto no Artigo 65 da Lei Complementar 
nº 101 de 04 de maio de 2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF.

Certos do atendimento, sem mais para o momento, muito cor-
dialmente.

Francisco Flávio Lima Furtado
Prefeito Municipal

A SUA EXCELÊNCIA, O SR: OTHELINO NOVA ALVES 
NETO

MD: PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO 

End: Av. Jerônimo de Albuquerque, 7200 - Calhau, São Luís 
- MA, 65074-220

DECRETO Nº 12 /2021                 
DUQUE BACELAR – 09  DE ABRIL DE 2021  

Declara Situação de Calamidade 
Pública em todo o território do Município 
de Duque Bacelar/MA em virtude da exis-
tência de casos contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença 
Infecciosa Viral) e dá outras providên-
cias.

O PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA, 
Estado do Maranhão, FRANCISCO FLÁVIO LIMA FURTADO no 
uso das atribuições legais, especificamente o que dispõe a Lei Orgânica 
do Município.

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base na Lei 
Orgânica do Município de, expedir decretos para regulamentar as leis, 

com vistas a resguardar e promover o bem-estar da coletividade;
CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de 

fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO o que consta da Lei Federal nº 13.979, de 
06.02.2020, que dispõem sobre as medidas de enfrentamento da Emer-
gência (Calamidade) de saúde pública decorrente do novo coronavírus 
(COVID-19);

CONSIDERANDO que o Ministério da Saúde, por meio da Por-
taria nº 188, de 03.02.2020, por conta da infecção humana pelo novo 
coronavírus (COVID-19), declarou estado de Emergência (Calamida-
de) em Saúde Pública de Importância Nacional - ESPIN;

CONSIDERANDO que a Câmara dos Deputados, em 18 de mar-
ço de 2020, e o Senado Federal, em 20 de março de 2020, reconheceram 
a existência de Calamidade Pública para os fins do artigo 65, da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000;

CONSIDERANDO que a Secretaria Nacional de Proteção e De-
fesa Civil, por meio da Portaria nº 546, de 26.03.2021, reconheceu o Es-
tado de Calamidade Pública em todo território do Estado do Maranhão 
em decorrência de Doenças Infecciosas Virais – 1.5..1.1.0 (COVID-19) 
declarado pelo Decreto nº 36.597, de 17 Março de 2021;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de 
Março de 2021, declarou estado de calamidade pública no Estado do 
Maranhão em virtude da existência de casos de contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 – Doença Infecciosa);

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
novas variantes, com potencial possivelmente mais elevado de trans-
missibilidade e de gravidade;

CONSIDERANDO a persistência do referido desastre biológico, 
o aumento do número de pessoas contaminadas pela COVID-19 no mu-
nicípio de Duque Bacelar – Ma, bem como o Parecer da Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil, do Corpo de Bombeiro Militar 
do Maranhão, que recomenda a ratificação da declaração de estado de 
calamidade pública ante os efeitos oriundos de problema biológico 
(Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0) em todo o Estado do 
Maranhão;

CONSIDERANDO que o município de Duque Bacelar - Ma ela-
borou o Plano de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos 
últimos meses, medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, 
danos e agravos à saúde pública, em especial os decorrentes do Coro-
navírus (SARS-CoV-2);

CONSIDERANDO a necessidade de manutenção do efetivo de 
profissionais de saúde para manutenção dos serviços essenciais;

CONSIDERANDO a possível ampliação na demanda por medi-
camentos, equipamentos e insumos de saúde;

CONSIDERANDO a sensível e previsível queda na arrecadação 
municipal em decorrência dos fechamentos e da redução das atividades 
econômicas;

CONSIDERANDO que o município já vem suportando os danos 
e prejuízos causados pelos problemas biológicos que comprometem 
parcialmente a capacidade de resposta do poder público municipal;

CONSIDERANDO as disposições da Lei de Responsabilidade 
Fiscal - Lei Complementar 101 de 04 de Maio de 2000, em seu artigo 
65; e

CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Duque Bacelar/MA as regras, procedimentos 
e medidas para o enfrentamento da citada situação de Calamidade em 
saúde pública,

DECRETA:
Art. 1º Fica declarada Situação de Calamidade Pública em todo 
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território do Município de Duque Bacelar/MA, para fins de prevenção 
e enfrentamento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Viral – COBRADE 
1.5.1.1.0) infecção causada pelo coronavírus (SRS-CoV-2)

Art. 2º As medidas sanitárias destinadas à contenção da CO-
VID-19 e enfrentamento do estado de calamidade pública a que se re-
fere este Decreto constarão de normas municipais específicas e tempo-
rárias.

Art. 3º Todos as Secretarias e órgãos municipais, no âmbito de 
suas respectivas competências, envidarão esforços para apoiar as ações 
de resposta ao estado de calamidade pública a que se refere este Decreto

Art. 4º No período de vigência do presente Decreto, poderão ser 
requisitados bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, hipótese em 
que será garantido o pagamento posterior de indenização justa

Art. 5º - No período de vigência do presente Decreto, nos termos 
do art. 24, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e obedecendo as dis-
posições da Lei Federal nº 13.979/2020, fica autorizada a dispensa de 
licitação para aquisição de bens e serviços destinados ao enfrentamento 
da situação de Calamidade.

Art. 6º Ficam vedados, ao longo do período de situação de cala-
midade:

I - afastamentos para viagens ao exterior;
II - a realização de provas de concurso público da Administra-

ção Direta e Indireta, exceto para áreas de saúde, assistência social e 
segurança.

Art. 7º. Sem prejuízo das medidas já elencadas, todos os órgãos 
da Administração Direta e Indireta deverão adotar as seguintes provi-
dências:

Art. 8º. Para enfrentamento da Situação de Calamidade de saúde 
pública decorrente do novo coronavírus, poderão ser adotadas, por meio 
da Secretaria Municipal de Saúde, entre outras, as seguintes medidas:

 
I - isolamento;
II quarentena;
III determinação de realização compulsória de:
a) exames médicos;
b) testes laboratoriais;
c) coleta de amostras clínicas;
d) vacinação e outras medidas profiláticas; ou
e) tratamentos médicos específicos.
IV - estudo ou investigação epidemiológica;
V - exumação, necropsia, cremação e manejo de cadáver;
VI - requisição de bens e serviços de pessoas naturais e jurídicas, 

hipótese em que será garantido o pagamento posterior de indenização 
justa.

§ 1º As medidas previstas neste artigo somente poderão ser 
determinadas com base em evidências científicas e em análises sobre 
as informações estratégicas em saúde e deverão ser limitadas, no tempo 
e no espaço, ao mínimo indispensável à promoção e à preservação da 
saúde pública.

§ 2º Ficam assegurados às pessoas afetadas pelas medidas 
previstas neste artigo:

I - o direito de serem informadas permanentemente sobre o seu 
estado de saúde e a assistência à família conforme regulamento;

II - o direito de receberem tratamento gratuito;
III - o pleno respeito à dignidade, aos direitos humanos e às li-

berdades fundamentais das pessoas, conforme preconiza o Regulamen-
to Sanitário Internacional, anexo ao Decreto Federal nº 10.212, de 30 de 
janeiro de 2020.

§3º As pessoas deverão sujeitar-se ao cumprimento das 
medidas previstas neste artigo, e o descumprimento delas acarretará 
responsabilização, nos termos previstos em Lei.

Art. 10. Fica instalado o Centro de Operações de Calamidade em 
Saúde, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Saúde, para o 

monitoramento da Calamidade em saúde pública ora declarada.
Parágrafo único. Compete ao Comitê de Crise ou ao Centro de 

Operações de Calamidade em Saúde definir as medidas e estratégias 
referentes ao enfrentamento da proliferação do COVID-19, de acordo 
com a evolução do cenário epidemiológico.

Art. 11. Fica a Secretaria Municipal de Saúde - FMS autorizada a 
editar os atos normativos complementares necessários à execução deste 
Decreto.

Art. 12. Fica o Município de Duque Bacelar/MA, autorizado a 
remanejar mão de obra terceirizada, em especial prestadores de serviço 
de limpeza e higienização, para execução dos respectivos serviços em 
áreas definidas como prioritárias neste Decreto, independentemente da 
secretaria à qual o respectivo contrato está vinculado.

Art. 13. Fica o Município autorizado a remanejar servidores entre 
Secretarias ainda que sejam diversas as funções exercidas, observada 
a área de conhecimento, bem como a capacidade mínima e aptidão do 
servidor para a realização do serviço, em especial na área da saúde.

§ 1º - Demonstrado a necessidade de maior número de servidores 
para evitar caos na prestação de serviços a população, fica autorizado 
a contratação temporária de servidores, pelo prazo de 6 (seis) meses, 
prorrogáveis por igual período.

§ 2º A Administração poderá solicitar ao Estado a 
disponibilização, em regime de urgência, dos servidores investidos nas 
funções de fiscalização (Vigilância, Sanitária, Agropecuária, Tributária 
e outros) lotados no Município de Duque Bacelar/MA para auxiliar na 
fiscalização e conscientização nas barreiras.

§ 3º O Município poderá solicitar auxílio das forças de segurança 
(Polícia Militar, Polícia Rodoviária Estadual, Polícia Ambiental, Corpo 
de Bombeiros), em regime de colaboração mútua, para acompanhar e 
garantir a ordem durante o período de restrição de acesso.

§ 4º Todos os veículos serão abordados nas barreiras sanitárias e 
os condutores questionados acerca de seu destino final.

§ 5º Caso pretendam a entrada e/ou permanência no Município 
de Duque Bacelar/MA, deverão ser prestadas informações requeridas 
pelos fiscais e agentes de saúde para averiguar o grau de probabilidade 
de contaminação, bem como será aferida a temperatura dos passageiros, 
colhidos os demais dados pertinentes, além de repassadas orientações 
acerca das medidas preventivas em relação ao vírus COVID-19.

§ 6º O não atendimento às determinações dos servidores 
investidos nas funções de controle dos acessos principais caracterizará 
crime de desobediência, na forma do Art. 330, do Código Penal, 
sujeitando o infrator à pena de detenção e multa.

Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reava-
liadas a qualquer momento, acrescendo-se outras, a depender da fase 
epidemiológica do contágio e da evolução dos casos no Município.

Art. 15. Ficará a cargo da Secretaria de Administração e Finanças 
providenciar o contingenciamento do orçamento para que os esforços 
financeiro-orçamentários sejam redirecionados para a prevenção e o 
combate da COVID-19, com a abertura de Créditos Extraordinários.

Art. 16. Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as sus-
pensões dispostas no art. 65 da Lei n. 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 17. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis median-
te novos decretos.

Art. 18. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE DUQUE BA-
CELAR, ESTADO DO MARANHÃO, EM 09 DE ABRIL DE 2021.

Francisco Flávio Lima Furtado
Prefeito Municipal
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Fortaleza dos Nogueiras-Ma, 22 de abril de 2021.
Ofício nº 57/2021
Gabinete do Prefeito, 

Senhor Presidente,
Apresentamos a esta Casa a solicitação do Município de Forta-

leza dos Nogueiras-Ma no reconhecimento da Calamidade Pública, em 
virtude da existência de casos de contaminação pela COVID-19 (CO-
BRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral).

Considerando o atual momento da pandemia, com indicadores 
crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova 
variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibili-
dade;

Considerando o aumento brusco de casos no município de For-
taleza dos Nogueiras-Ma e ainda o relatório emitido pela Vigilância 
epidemiológica e Sanitária que ponta que no mês de janeiro 69 pessoas 
testaram positivo para o Covid-19, em fevereiro 23 casos confirmados, 
havendo um salto para 87 confirmados no mês de março e 41 casos até 
o dia 08 de abril, totalizando, até a presente data, 220 casos confirma-
dos, com 04 óbitos no período de janeiro a abril de 2021, quase metade 
em relação ao ano passado, que de março a dezembro teve 6 óbitos por 
covid-19. No mês de abril até a presente data foram registrados 03( três 
óbitos) no município.

Pautados que somos em informações técnicas que visam subs-
tanciar a tomada de decisões em nível municipal, buscamos a adoção 
dos mecanismos legais que permitisse o enfrentamento da doença em 
nosso município somando-se aos Estados e Municípios Brasileiros, que 
também passaram a adotar medidas de precaução.

Porém, mesmo adotando o principal mecanismo para fazer frente 
a tal propagação, o distanciamento social entre as pessoas, fomos sur-
preendidos com o aumento dos casos em nosso município, que não tem 
tamanha estrutura para enfrentamento de uma crise.

No mais,  contamos com o Município de Balsas-Ma, para atendi-
mento dos casos mais graves da doença dos nossos munícipes, contudo, 
Balsas está com sua capacidade dos leitos de UTI com 100% utilizada.

Não bastasse toda esta situação real que vivemos, administrar a 
insegurança, temor e incertezas das pessoas, necessário se fez adoção 
de medidas que visem o controle das finanças municipais, com o reor-
denamento de despesas, pois não podemos prever o que ainda teremos 
pela frente em nível municipal, nosso entendimento é de que precisa-
mos  buscar mecanismos que possibilitem o enfretamento da queda de 
arrecadação de receitas, em decorrência da redução da atividade eco-
nômica.

Nesse sentido não  restou alternativa a não ser a de apresentar a 
Vossa Excelência e digno pares, o pedido para que ocorra por parte da 
Assembléia Legislativa do Estado do Maranhão, o reconhecimento do 
estado de calamidade pública no município de Fortaleza dos Noguei-
ras-Ma, para fins disposto no Art 65 da Lei Complementar nº 101, de 
04 de maio de 2000.

Outrossim, encaminhamos o Decreto Municipal de nº 102/2021, 
de 08 de abril de 2021, para embasar nosso pleito de reconhecimento de 
estado de calamidade pela ALEP-MA.

Contando com a sensibilidade altruística de Vossa Excelência,  
contamos  com a criteriosa análise da Comissão Executiva, para celeri-
dade necessária ao que se apresenta.

Sem outro particular renovamos votos de apreço e consideração.
Atenciosamente,

Luiz Natan Coelho dos Santos 
Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras-Ma

 
Decreto Municipal nº 102/2021, de 08 de abril de  2021.

Declara estado de calamidade pú-
blica no Município de Fortaleza dos No-

gueiras-Ma, em virtude da existência de 
casos de contaminação pela COVID-19 
(COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infeccio-
sa Viral).

O PREFEITO MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEI-
RAS, Estado do Maranhão, no uso das atribuições que lhe são conferi-
das pelo art. 55 da Lei Orgânica do Município:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no art. 55, 
inciso IV, da Lei Orgânica do Município de Fortaleza dos Nogueiras-
-Ma, expedir decretos para regulamentar as leis, com vistas a resguardar 
e promover o bem-estar da coletividade;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em 
Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção 
Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a 
Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia 
de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único 
de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como 
a adoção de medidas proporcionais e restritas aos riscos;

CONSIDERANDO que o Governo do Estado do Maranhão edi-
tou o Decreto Estadual nº 36.597, de 17 de março de 2021 declarando  
o estado de calamidade pública em todo o Estado do Maranhão para 
fins de prevenção e enfrentamento à COVID-19(COBRADE 1.5.1.1.0 
- Doença Infecciosa Viral), com o subseqüente reconhecimento da 
União, por meio da portaria Ministerial nº 547 de 26 de março de 2021.

CONSIDERANDO que o Estado do Maranhão elaborou o Plano 
de Contingência, bem como tem adotado, ao longo dos últimos meses, 
medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos 
à saúde pública, em especial os decorrentes do Coronavírus (SARS-
-CoV-2)

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

CONSIDERANDO o aumento brusco de casos no município de 
Fortaleza dos Nogueiras-Ma e ainda o relatório emitido pela Vigilância 
epidemiológica e Sanitária;

 CONSIDERANDO, por fim, a necessidade de disciplinar, no 
âmbito do Município de Fortaleza dos Nogueiras-Ma as regras, proce-
dimentos e medidas para o enfrentamento da citada situação de Emer-
gência em saúde pública,

DECRETA:

Art. 1º. Fica declarado estado de calamidade pública, em todo 
o território do Município de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, para fins 
de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (Doença Infecciosa Vi-
ral- COBRADE 1.5.1.1.0), infecção causada pelo Coronavírus (SAR-
S-CoV-2).

Art. 2º. Para enfrentamento da situação de calamidade ora decla-
rada, ficam estabelecidas as seguintes medidas:

I- Poderão ser requisitados bens e serviços de pessoas naturais 
e jurídicas, hipótese em que será garantido o pagamento posterior de 
justa indenização, nos termos do Art 5º, inciso XXV, da Constituição 
Federal, do Art 15, inciso XIII, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 
1990 e do Art 3º, inciso  VII, da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020( Com redação dada pela Lei nº 14.035 de 11/08/2020);

II- Fica autorizada a dispensa de licitação para aquisição de bens 
e serviços necessários ao enfrentamento da calamidade, nos termos do 
Art 24, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e do Art 4º da 
Lei nº 13.979, de 06 de fevereiro de 2020(Com redação dada pela Lei 
nº 14.035 de 11/08/2020);

Art. 3º Ficará a cargo da Secretaria Municipal de  Administração 
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Planejamento e Finanças providenciar o contingenciamento do orça-
mento para que os esforços financeiro- orçamentários sejam redirecio-
nados para prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 4º Para efeitos do disposto nesse decreto aplicam-se as sus-
pensões dispostas no Art 65 da Lei nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos até 31 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma, 
em 08 de abril  de 2021

Luiz Natan Coelho dos Santos 
Prefeito de Fortaleza dos Nogueiras-Ma

Ofício nº 148/2021- GAB
São Raimundo das Mangabeiras - MA, 22 de abril de 2021.

A SUA EXCELÊNCIA O SENHOR
Othelino Nova Alves Neto
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado Maranhão
Palácio Manuel Beckman - Av. Jerônimo de Albuquerque - Sítio 

do Rangedor - Calhau
São Luis - Maranhão - CEP: 65071-750

Assunto: Encaminhar Decreto de Calamidade para reconhe-
cimento.

Exmo. Sr. Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão,
Honrado em cumprimentá-lo, comunico, e encaminho a Vossa 

Excelência, o Decreto n. 23, de 31 de março de 2021, que “DISPÕE 
SOBRE A DECLARAÇÃO DO ESTADO DE CALAMIDADE 
PÚBLICA EM VIRTUDE DO CONTÁGIO PELO NOVO CO-
RONAVÍRUS (COVID-19), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE 
SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS”, para que seja devidamente reconhecido por essa casa 
legislativa, nos termos do artigo 65 da Lei Complementar Federal nº 
101 de 04 de maio de 2000.

Ao ensejo, expressamos os votos de elevada estima e distinta 
consideração.

Atenciosamente,

ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA
Prefeito

DECRETO N° 23, DE 31 DE MARÇO DE 2.021.
 

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO 
DO ESTADO DE CALAMIDADE PÚ-
BLICA EM VIRTUDE DO CONTÁ-
GIO PELO NOVO CORONAVÍRUS 
(COVID-19), NO ÂMBITO DO MU-
NICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS 
MANGABEIRAS - MA, ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas na Lei Orgânica do Mu-
nicípio,

CONSIDERANDO o dever-poder previsto no art.76, inciso 
XVIII, da Lei Orgânica do Município para Decretar calamidade pú-
blica;

CONSIDERANDO a competência fixada no art.12, inciso I, ‘b’ 
e art.147, inciso I e parágrafo único, da Constituição Estadual, art.11, 
inciso I e art.176, da Lei Orgânica Municipal;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria n.°188, de 3 de 
fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saú-
de Pública de Importância Nacional, em decorrência da proliferação de 
casos de infecção humana pelo novo Coronavírus, ensejando a adoção 
integrada de medidas de contenção de sua disseminação;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial de Saúde 
(OMS) declarou, em 11 de março do corrente ano, o estado de pande-
mia de COVID-19;

CONSIDERANDO o DECRETO MUNICIPAL Nº 005, DE 18 
DE JANEIRO DE 2021, que “Dispõe sobre situação de emergência na 
falta de medicamentos, testes para detectar covid-19, exames médicos 
(laboratoriais e de imagem), insumos hospitalares e combustível, no 
âmbito do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA e dá 
outras providências”.

CONSIDERANDO a LEI MUNICIPAL Nº 187, DE 17 DE 
MARÇO DE 2021, que “Convalida e ratifica decreto n. 005 de 18 de 
janeiro de 2.021, que dispõe sobre situação de emergência na falta de 
medicamentos, testes para detectar covid-19, exames médicos (labora-
toriais e de imagem), insumos hospitalares e combustível, no âmbito do 
Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA e dá outras provi-
dências”.

CONSIDERANDO que por meio do Decreto nº 35.672, de 19 de 
março de 2020, foi declarado estado de calamidade pública no Estado 
do Maranhão, em especial, em razão dos casos de contaminação pela 
COVID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 - Doença Infecciosa Viral), o qual foi 
reconhecido pela Assembleia Legislativa por meio do Decreto Legisla-
tivo nº 498, de 24 de março de 2020, e reiterado pelo Decreto nº 35.742, 
de 17 de abril de 2020, pelo Decreto nº 35.831, de 20 de maio de 2020, 
pelo Decreto nº 36.203, de 30 de setembro de 2020, e pelo Decreto nº 
36.264, de 14 de outubro de 2020; 

CONSIDERANDO que a última declaração de estado de cala-
midade pública no Estado do Maranhão se deu por meio do Decreto nº 
35.597, de 17 de março de 2021, com vigência de 180 (cento e oitenta) 
dias, prorrogáveis mediante novos Decretos;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 
nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

CONSIDERANDO que, em razão do poder de polícia, a Admi-
nistração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberda-
des individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas 
a ajustá-los proporcionalmente aos interesses coletivos e ao bem-estar 
social da comunidade em risco, com vistas ao resguardo do direito à 
saúde, prevenção e a redução do risco de proliferação doenças e de 
outros agravos.

CONSIDERANDO o firme e reiterado comprometimento da 
Administração Pública com a preservação da saúde e bem estar de toda 
população de São Raimundo das Mangabeiras;

CONSIDERANDO que uma gestão humanizada deve adotar 
todas as providências necessárias para fins de conter a propagação da 
COVID-19,

DECRETA
Art.1.º Fica declarado estado de calamidade pública, em todo o 

território do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA até 
31 de dezembro de 2021, para fins de prevenção e enfrentamento ao 
COVID-19 (Doença Infecciosa Viral - COBRADE 1.5.1.1.0), infecção 
causada pelo Coronavírus (SARS-CoV-2).

Art. 2º  Em virtude da decretação de calamidade pública do pre-
sente Decreto, poderá a Administração Pública Municipal proceder à 
requisição administrativa de bens e serviços de pessoas naturais ou ju-
rídicas, resguardado o direito à justa e posterior indenização, se houver 
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dano, nos termos do artigo 5.°, inciso XXV, da Constituição Federal, do 
art.15, inciso XIII, da Lei Federal n.º8.080, de 19 de setembro de 1990 
e do art.3.º, inciso VII, da Lei Federal n.º13.979, de 6 de fevereiro de 
2020.

Art. 3°. Fica autorizada a dispensa da instauração de procedi-
mento licitatório para aquisição de bens, serviços e insumos destinados 
ao enfrentamento das causas da calamidade pública, nos termos do arti-
go 24, inciso IV, da Lei Federal n°.8.666, de 21 de junho de 1993.

 §1°. A dispensa a que alude o caput deste artigo é temporária 
e aplica-se pelo prazo que perdurar a calamidade pública estabelecida 
neste Decreto.

§2°. O disposto no caput deste artigo se realizará sem prejuízo da 
observância das exigências previstas em lei, em especial o artigo 26, da 
Lei Federal n°.8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 4º Ficará a cargo do Secretário Municipal de Finanças, Ad-
ministração e Planejamento providenciar o contingenciamento do orça-
mento para que os esforços financeiros – orçamentários sejam redire-
cionados para a prevenção e o combate da COVID-19.

Art. 5º Para efeitos do disposto nesse decreto, aplicam-se as sus-
pensões dispostas no art. 65 da Lei 101, de 04 de maio de2000.

Art. 6º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.  
 

Gabinete do Prefeito, São Raimundo das Mangabeiras/MA, 31 
de março de 2021.

Accioly Cardoso Lima e Silva
PREFEITO

ESCUTAS PÚBLICAS SOBRE A REVISÃO DO CÓDI-
GO DE PROTEÇÃO DE MEIO AMBIENTE DO ESTADO DO 

MARANHÃO (LEI Nº5.405/1992) E LEGISLAÇÃO ESTADUAL 
AMBIENTAL.

 
A Comissão de Juristas instituída pela Resolução Administrativa 

nº192/2021 (D.A. 08/02/2021) alterada pela Resolução Administrativa 
nº 357/2020 (D.A. 06/04/2021), CONVOCA ESCUTAS PÚBLICAS 
para ouvir representantes da sociedade e expertos sobre normas, insti-
tutos e princípios que aperfeiçoem a legislação ambiental do Estado do 
Maranhão.

A realização das escutas públicas objetiva a oitiva de especialis-
tas e de representantes do poder público e da sociedade civil com vistas 
a obter informações técnicas, políticas, econômicas e jurídicas acerca 
do aperfeiçoamento da legislação ambiental do Estado do Maranhão.

As escutas públicas serão realizadas conforme o calendário em 
anexo sobre os respectivos temas das datas em que realizadas.

“Os interessados - entes estatais; entidades do terceiro setor e re-
presentantes de setores empresariais e ambientalistas; universidades e 
pesquisadores poderão manifestar seu desejo de participar da audiência 
e indicar expositor até o dia 30 de abril de 2021, exclusivamente pela 
ficha de inscrição que se encontra disponível no portal eletrônico da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 

Em suas mensagens, deverão consignar os pontos que pretendem 
defender e indicar os nomes de seus representantes. Os expositores, no 
máximo de 12 (doze) por audiência, terão o tempo de exposição de 03 
(três) a 05 (cinco) minutos, vedada a participação do mesmo expositor 
em mais de 02 (duas) audiências.

A relação dos inscritos habilitados a participar da escuta pública 
estará disponível no portal eletrônico da Assembleia Legislativa do Es-
tado do Maranhão  a partir de 05 (cinco) de maio de 2021.

Quaisquer documentos referentes à audiência pública poderão 
ser encaminhados por via eletrônica para o endereço eletrônico comis-
saojuristasambientais@gmail.com. 

São Luís, 23 de abril de 2021.

LUÍS FERNANDO CABRAL BARRETO JUNIOR
Presidente da Comissão de Juristas 

ESCUTAS PÚBLICAS

01ª ESCUTA PÚBLICA. 06/05/2021. 16:30h.
TEMAS.
1. – GESTÃO E PADRÕES DE QUALIDADE AMBIEN-

TAL. 
1.1. – POLUIÇÃO SONORA, DAS ÁGUAS, DO SOLO E DO 

AR;
1.2. – AGROTÓXICOS;
1.3. – ÁGUAS DE LASTRO;
1.4. – SANEAMENTO AMBIENTAL. 
1.5. – RECURSOS MINERAIS E MINERAÇÃO;
1.6. – PARCELAMENTO DO SOLO E CIDADES;
1.7. – PATRIMÔNIO GENÉTICO como recurso ambiental; se-

mentes CRIOULAS, comunidades tradicionais.
2 – RECURSOS HÍDRICOS. 
1.1. – OUTORGA D’AGUA E AUTORIZAÇÃO PARA PER-

FURAÇÃO;
1.2. – COMITÊS DE BACIAS HIDROGRÁFICAS
1.3. – PROTEÇÃO DE MANANCIAIS.
1.4. – COMPETENCIA ESTADUAL.
1.5. – SEGURANÇA HÍDRICA

02ª ESCUTA PÚBLICA. 13/05/2021. 16:30h.
TEMAS.
1. – POLITICA ESTADUAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS. – 

Membros: Fernando, Lorena, Victor
1.1. – LOGISTICA REVERSA;
1.2. – RESÍDUOS PERIGOSOS;
1.3. – PLANEJAMENTO EM RESÍDUOS SÓLIDOS;
2 – POLÍTICAS DE ESTÍMULOS LEGAIS:  – Membros: Isa-

bella, Tarcisio, Rodrigo.
2.1 – ENERGIAS RENOVÁVEIS
2.2 - LICITAÇÕES PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
2.3. – PAGAMENTO POR SERVIÇOS AMBIENTAIS - PSA
2.4. – OUTRAS MODALIDES DE REED (DESMATAMENTO 

EVITADO)
EVENTUALMENTE NÃO INCLUSAS NO PSA
2.5. – INDÚSTRIA DE BAIXO IMPACTO AMBIENTAL, IN-

CLUINDO A OPÇÃO PELAS
MELHORES TECNOLOGIAS DISPONÍVEIS
2.6. – ADESÃO ÀS CERTIFICAÇÕES AMBIENTAIS (COM 

AUDITORIAS)
2.7. – TRIBUTAÇÃO AMBIENTAL;
2.8. – SUSTENTABILIDADE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLI-

CA;

03ª ESCUTA PÚBLICA. 20/05/2021. 16:30h.
TEMAS.
1. – ÁREAS PROTEGIDAS E POLITICA FLORESTAL. 
1.1. – UNIDADES DE CONSERVAÇÃO;
1.2 – POLITICA PÚBLICA FLORESTAL;
1.3 – FAUNA E BIODIVERSIDADE;
1.4 – BENS AMBIENTAIS E CULTURAIS ARQUEOLÓGI-

COS, HISTÓRICOS,
ARTÍSTICOS E PAISAGÍSTICOS.
1.5. – ZONA COSTEIRA.

04ª ESCUTA PÚBLICA. 27/05/2021. 16:30h.

1. – SISTEMA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 
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E CONSCIENTIZAÇÃO

PÚBLICA. – Membros: Sálvio, Douglas e Luane.
1.1. - CIDADES SUSTENTÁVEIS. POLITICA AMBIENTAL 

URBANA.
1.2. – EDUCAÇÃO AMBIENTAL E CONSERVAÇÃO.
1.3 – PROGRAMAS PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

AMBIENTAL.
1.4. ESCOLA AMBIENTAL;
1.5. – MUDANÇAS CLIMÁTICAS

05ª ESCUTA PÚBLICA. 03/06/2021. 16:30h.

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL E OS OBJETIVOS DO 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

1. SISTEMA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E POLÍ-
TICA ESTADUAL.

ADMINISTRAÇÃO AMBIENTAL.
1.1. – ATRIBUIÇÕES DO ÓRGÃO AMBIENTAL
1.2. – ATRIBUIÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CONSEMA 

E DO CONERH;
1.3. – FUNDO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE E DE RE-

CURSOS HÍDRICOS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO – Regula-
mentação dos fundos ambientais

1.4. – SISTEMA DE INFORMAÇÃO AMBIENTAL. TRANS-
PARÊNCIA AMBIENTAL, TECNOLOGIA E ACESSO À INFOR-
MAÇÃO;

1.5. – CONFORMIDADE E INTEGRIDADE (COMPLIANCE 
AMBIENTAL)

AUDITORIA AMBIENTAL
1.6. – SISTEMAS MUNICIPAIS DE MEIO AMBIENTE. CON-

VENIOS E COMPETÊNCIAS;

2. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. 
2.1. – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICENCIAMEN-

TO , INCLUINDO A MANIFESTAÇÃO DE NATUREZA ADMINIS-
TRATIVA DE ÓRGÃOS INTERVENIENTES.

2.2. – PARTICIPAÇÃO PÚBLICA NO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL (AUDIÊNCIAS PÚBLICAS)

2.3. – AVALIAÇÃO E ESTUDOS DE IMPACTOS AMBIEN-
TAIS E ESTABELECIMENTO DE CONDICIONANTES DA LICEN-
ÇA;

2.4. – COMPENSAÇÃO AMBIENTAL;
2.5. – MONITORAMENTO DE CONDICIOANTES AMBIEN-

TAIS EM PROCESSOS DE LICENCIAMENTO (LABORATÓRIO). 
AUDITORIA AMBIENTAL

2.6. – GERENCIAMENTO DE RISCOS.
2.7. – ÁREAS CONTAMINADAS. PRESERVAÇÃO E RES-

TAURAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS OU AMEAÇADAS.
2.8. – TAXAS NO PROCESSO DE LICENCIAMENTO (seme-

lhante ao processo judicial)

3. FISCALIZAÇÃO, INFRAÇÕES E SANÇÕES AMBIEN-
TAIS. 

3.1. – PODER ORDENADOR E FISCALIZADOR;
3.2. – INFRAÇOES E PENALIDADES;
3.3. – PROCESSO ADMINISTRATIVO DE FISCALIZAÇÃO 

(PROCEDIMENTO,
MEDIDAS ADMINISTRATIVAS, TCA, CONVERSÃO DE 

MULTAS ETC) (SOLUÇÃO CONSENSUAL DE CONFLITOS)




