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Sessão Ordinária (Remota) da Terceira Sessão Legislativa da Dé-
cima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, realizada no vinte e sete de abril de dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho

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

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

II – EXPEDIENTE.

MENSAGEM Nº 034 /2021  
São Luís, 27 de abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, 
caput, e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, 
por padecer de vícios de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei 
nº 651/2019, que estabelece as Diretrizes Estaduais para as Ações In-
formativas e Paliativas sobre a Síndrome de RETT, e dá outras provi-
dências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
651/2019, que estabelece as Diretrizes 
Estaduais para as Ações Informativas e 
Paliativas sobre a Síndrome de RETT, e 
dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64, 
IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei nº 
651/2019.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa em comento tem por finalidade estabelecer 

as diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas desenvol-
vidas no Estado do Maranhão, relacionadas à Síndrome de RETT, no 
intuito de melhor assistir as pessoas acometidas pela enfermidade.

Não obstante a relevância da referida proposta legislativa, há de 
ser negada sanção ao inciso III do art. 2º, abaixo colacionado, pelas 
razões a seguir delineadas.

Art. 2º As diretrizes a que se refere o caput desse artigo se subs-
tanciam em:

(...)
III - adoção por hospitais públicos de programas no qual desig-

narão data e local para encontros mensais entre associações e pacientes 
diagnosticados com Síndrome de Rett, para acolhimento e orientação;

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 
intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, versando sobre organização administrativa e estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. 

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do 
Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

[grifo nosso]
Não obstante, o inciso III do art. 2º da proposta em comento cria 

nova atribuição para as unidades públicas de saúde do Estado, versando 
sobre a necessidade de adoção de programas, e designação de encontros 
mensais, ferindo, com isto, a autonomia do Poder Executivo para, na 
forma do art. 8º e do art. 9º, inciso II, da Lei nº 8.080, de 19 de setembro 
de 1990, organizar o Sistema Único de Saúde em âmbito estadual. 

Cenário em que se destaca que as ações e serviços do Sistema 
Único de Saúde são organizados de forma descentralizada, com dire-
ção única em cada esfera de governo, cabendo ao Estado, por meio do 
Poder Executivo, a sua organização, conforme preceitua o art. 206 da 
Carta Estadual.

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo estabelecer atribuições para órgão vinculado ao Poder Execu-
tivo Estadual, e dispor sobre a organização administrativa, os seguintes 
julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 
9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O art. 
61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reserva de 
iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção de mi-
nistérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a jurisprudên-
cia desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que cabe ao 
Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, estruturação 
e atribuições de secretarias e de órgãos da administração pública. 7. 
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Violação ao princípio da separação dos poderes, pois o processo le-
gislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder Executivo. 8. Ação 
direta julgada procedente.

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 di-
vulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015, grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 
24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do Conselho Es-
tadual de Educação. Indicação de representante pela Assembleia 
Legislativa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. A 
ação direta foi proposta em face da Emenda Constitucional nº 24/02 do 
Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação 
do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da Adminis-
tração Pública que desempenha funções administrativas afetas ao 
Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito de 
indicar um representante seu para fazer parte do Conselho. 2. A 
disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação 
e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual, ainda que por meio de emenda cons-
titucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as 
de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que 
disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal. 
Precedentes. 3. A EC nº 24/02 do Estado de Alagoas incide também 
em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a in-
dicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu 
no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que 
não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. 
Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre o 
outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao 
chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor 
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. 
4. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 2654, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 
DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 12.516/2007. 
INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO 
PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRINCÍPIO 
DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A ju-
risprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que o dis-
posto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal estabelece regra 
de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para criação e 
extinção de órgão da administração pública. Precedentes. 2. Ofende 
o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa parlamentar 
que disponha sobre órgãos da administração pública. Precedentes. 
3. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 
DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO 
QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE INVIABILI-
DADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA 
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucio-
nal da reserva de administração impede a ingerência normativa do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legisla-
tivo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da sepa-
ração de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho 
de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 

quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o prin-
cípio da divisão funcional do poder, representa comportamento hete-
rodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” 
do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 
2012, p. 736-741, grifo nosso) 

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIA-
TIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES 
AO PODER EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO 
DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E 
LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIA-
TIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências 
legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divi-
são de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predomi-
nância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de 
forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da pre-
dominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências 
para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito 
Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), 
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Muni-
cípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer 
a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas 
do Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso 
de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 
24, XII). Alegação de usurpação de competência legislativa privativa 
da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Execu-
tivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas de 
cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obriga-
ção de exibição dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa 
parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa 
privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização 
administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, forçoso reconhecer a 
necessidade de veto ao inciso III do art. 2º do Projeto de Lei nº 
651/2019, em razão dos vícios de inconstitucionalidade acima delinea-
dos.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao princípio da superioridade normativa 
da Constituição, cuja ideia central consiste na soberania do texto consti-
tucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatorieda-
de de adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 651/2019.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA, 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão
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MENSAGEM Nº 035/2021 
São Luís, 27 de abril de 2021.

Senhor Presidente, 

Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do art. 47, caput, 
e do art. 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar parcialmente, por 
padecer de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 
128/2021, que obriga hospitais e clínicas particulares que atuam no âm-
bito do Estado do Maranhão a informarem relatório diário com número 
de leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao PROCON/MA e 
à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão, e dá outras providências.

Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa 
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta 
Assembleia, justificam-no plenamente.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres 
pares meus protestos de consideração e apreço.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
128/2021, que obriga hospitais e clínicas 
particulares que atuam no âmbito do Es-
tado do Maranhão a informarem relatório 
diário com número de leitos disponíveis 
para pacientes com COVID-19 ao PRO-
CON/MA e à Secretaria de Estado da Saú-
de do Maranhão, e dá outras providências.

No uso das atribuições que me conferem o art. 47, caput, e o art. 
64, IV, da Constituição Estadual, oponho veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 128/2021.

RAZÕES DO VETO

A proposta legislativa, em linhas gerais, obriga os hospitais e clí-
nicas particulares a informarem relatório diário com a quantidade de 
leitos disponíveis para pacientes com COVID-19 ao Instituto de Pro-
moção e Defesa do Cidadão e do Consumidor do Maranhão – PRO-
CON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde – SES/MA, que após o 
recebimento dessas informações poderão divulgar o relatório em seus 
portais de internet e outros canais de relacionamento com o público. 

Cumpre salientar que a Proposta Legislativa em tela, inicialmen-
te, tem o relevante propósito de assegurar, no uso das competências 
legislativas comum e concorrente a União, aos Estados, e aos Municí-
pios, o zelo com a saúde e assistência pública, a responsabilidade por 
dano aos consumidores maranhenses e o respeito aos seus direitos nos 
ditames do que preceitua o Código de Defesa do Consumidor.

Não obstante a intenção do legislador, há de ser negada sanção 
ao art. 6º do Projeto de Lei nº 128/2021, abaixo transcrito, pelas razões 
a seguir delineadas.

Art. 6º A fiscalização do cumprimento desta Lei e a aplicação 
das penalidades competem ao PROCON/MA e à Secretaria de Estado 
da Saúde do Maranhão.

É consabido que a divisão constitucional das funções estatais, em 
razão do sistema de freios e contrapesos, não é estanque, de modo que 
é possível a instituição de mecanismos de controle recíprocos marcados 
pela interpenetração dos poderes a fim de combater atos eventualmente 
centralizadores e abusivos por parte de cada um deles.

Contudo, a Constituição da República estabeleceu um modelo de 
Estado no qual a interferência de um Poder sobre outro é exclusivamen-
te autorizada nas hipóteses legalmente previstas, restando vedado ao 
Legislativo, em decorrência do Princípio da Reserva de Administração, 

intervir direta e concretamente em matérias inerentes à exclusiva com-
petência administrativa do Poder Executivo.

Assim, não cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usur-
par a competência legislativa do Poder Executivo e infringir o Princípio 
da Separação dos Poderes e o postulado constitucional da reserva da 
Administração, disciplinar matérias afetas à própria gestão de políticas 
públicas, versando sobre organização administrativa e estruturação e 
atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes. 

Matérias essas que, nos termos do artigo 43, incisos III e IV, da 
Constituição Estadual, são de competência privativa do Governador do 
Estado. Veja-se:

Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado 
as leis que disponham sobre:

[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-

tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual.

[grifo nosso]
Destarte, o art. 6º da proposta em comento ao atribuir ao PRO-

CON/MA e à Secretaria de Estado da Saúde do Maranhão a competên-
cia pela fiscalização do cumprimento da Lei, bem como pela aplicação 
das penalidades disciplina matérias sujeitas à exclusiva competência 
administrativa do Poder Executivo (postulado da reserva da adminis-
tração).

Acerca da impossibilidade de norma de iniciativa do Poder Le-
gislativo estabelecer atribuições para Secretarias de Estado ou órgão 
vinculado ao Poder Executivo Estadual, e dispor sobre a organização 
administrativa, os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:

Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Artigos 238 e 239 
da Constituição do estado do Rio Grande do Sul. 3. Lei estadual n. 
9.726/1992. 4. Criação do Conselho de Comunicação Social. 5. O 
art. 61, § 1º, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal, prevê reser-
va de iniciativa do chefe do Poder Executivo para criação e extinção 
de ministérios e órgãos da administração pública. 6. É firme a juris-
prudência desta Corte orientada pelo princípio da simetria de que 
cabe ao Governador do Estado a iniciativa de lei para criação, 
estruturação e atribuições de secretarias e de órgãos da adminis-
tração pública. 7. Violação ao princípio da separação dos poderes, 
pois o processo legislativo ocorreu sem a participação chefe do Poder 
Executivo. 8. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 821-RS, Relator Ministro GILMAR MENDES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 02/09/2015, Acórdão Eletrônico DJe-239 
divulgado em 25-11-2015, publicado em 26-11-2015, grifo nosso).

Ação direta de inconstitucionalidade. Emenda Constitucional nº 
24 do Estado de Alagoas. Alteração na composição do Conselho Es-
tadual de Educação. Indicação de representante pela Assembleia 
Legislativa. Vício de iniciativa. Inconstitucionalidade formal. 1. A 
ação direta foi proposta em face da Emenda Constitucional nº 24/02 do 
Estado de Alagoas, a qual dispôs sobre a organização e a estruturação 
do Conselho Estadual de Educação, órgão integrante da Adminis-
tração Pública que desempenha funções administrativas afetas ao 
Poder Executivo, conferindo à Assembleia Legislativa o direito de 
indicar um representante seu para fazer parte do Conselho. 2. A 
disciplina normativa pertinente ao processo de criação, estruturação 
e definição das atribuições dos órgãos e entidades integrantes da 
Administração Pública estadual, ainda que por meio de emenda cons-
titucional, revela matéria que se insere, por sua natureza, entre as 
de iniciativa exclusiva do chefe do Poder Executivo local, pelo que 
disposto no art. 61, § 1º, inciso II, alínea “e”, da Constituição Federal. 
Precedentes. 3. A EC nº 24/02 do Estado de Alagoas incide também 
em afronta ao princípio da separação dos Poderes. Ao impor a in-
dicação pelo Poder Legislativo estadual de um representante seu 
no Conselho Estadual de Educação, cria modelo de contrapeso que 
não guarda similitude com os parâmetros da Constituição Federal. 
Resulta, portanto, em interferência ilegítima de um Poder sobre o 
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outro, caracterizando manifesta intromissão na função confiada ao 
chefe do Poder Executivo de exercer a direção superior e dispor 
sobre a organização e o funcionamento da Administração Pública. 
4. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 2654, Relator(a):  Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal 
Pleno, julgado em 13/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-197 
DIVULG 08-10-2014 PUBLIC 09-10-2014, grifo nosso)

CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIO-
NALIDADE. LEI DO ESTADO DE SÃO PAULO N. 12.516/2007. 
INSTITUIÇÃO DOS CONSELHOS GESTORES NAS UNIDADES 
DE SAÚDE DO ESTADO. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO. SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRIN-
CÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 
1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido 
que o disposto no art. 61, § 1º, II, “a”, da Constituição Federal estabe-
lece regra de iniciativa privativa do chefe do poder executivo para 
criação e extinção de órgão da administração pública. Precedentes. 
2. Ofende o princípio da separação dos poderes lei de iniciativa 
parlamentar que disponha sobre órgãos da administração públi-
ca. Precedentes. 3. Ação direta julgada procedente.

(STF. ADI 4000, Relator(a):  Min. EDSON FACHIN, Tribunal 
Pleno, julgado em 18/05/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-116 
DIVULG 01-06-2017 PUBLIC 02-06-2017, grifo nosso)

RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLA-
RAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - DECISÃO 
QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO 
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - CONSEQÜENTE INVIABILI-
DADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA - SUBSISTÊNCIA DOS 
FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA 
- RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. O princípio constitucio-
nal da reserva de administração impede a ingerência normativa do 
Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência ad-
ministrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legisla-
tivo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos 
emanados do Poder Executivo. Precedentes. Não cabe, desse modo, ao 
Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da sepa-
ração de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo 
que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho 
de suas privativas atribuições institucionais. Essa prática legislativa, 
quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o prin-
cípio da divisão funcional do poder, representa comportamento hete-
rodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação “ultra vires” 
do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, 
exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas 
institucionais.

(STF. RE 427574 ED, Relator(a):  Min. CELSO DE MELLO, 
Segunda Turma, julgado em 13/12/2011, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
DJe-030 DIVULG 10-02-2012 PUBLIC 13-02-2012 RT v. 101, n. 922, 
2012, p. 736-741, grifo nosso) 

Ementa: CONSTITUCIONAL. LEI ESTADUAL DE INICIA-
TIVA PARLAMENTAR. CRIAÇÃO DE NOVAS ATRIBUIÇÕES 
AO PODER EXECUTIVO PARA SUPERVISIONAR A PRODUÇÃO 
DE FILMES PUBLICITÁRIOS PARA PREVENÇÃO AO USO DE 
DROGAS, FISCALIZAR A EXIBIÇÃO NAS SALAS DE CINEMA E 
LAVRAR MULTAS PELO DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. 
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR VÍCIO DE INICIA-
TIVA RECONHECIDA. 1. As regras de distribuição de competências 
legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divi-
são de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predomi-
nância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de 
forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da pre-
dominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências 
para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito 
Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior 
centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), 
ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Muni-
cípios (CF, arts. 24 e 30, I). 3. A lei estadual sob análise, ao estabelecer 

a obrigatoriedade da exibição, antes das sessões, em todos os cinemas 
do Estado, de filme publicitário esclarecendo as consequências do uso 
de drogas, disciplina matéria de proteção e defesa da saúde (CF, art. 
24, XII). Alegação de usurpação de competência legislativa privativa 
da União rejeitada. 4. Por outro lado, ao atribuir ao Poder Execu-
tivo a supervisão de filmes publicitários, a fiscalização de salas de 
cinema e a lavratura de multas pelo descumprimento da obriga-
ção de exibição dos filmes especificados, a lei estadual, de iniciativa 
parlamentar, viola regra constitucional que determina a iniciativa 
privativa do Poder Executivo para a disciplina de sua organização 
administrativa (CF, art. 61, § 1º, II, e). 5. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade julgada procedente.

(STF, ADI 5140, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tri-
bunal Pleno, julgado em 11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO 
DJe-230 DIVULG 26-10-2018 PUBLIC 29-10-2018)

Diante do exposto, tendo em vista o Princípio da Separação dos 
Poderes (art. 6º, Constituição Estadual e art. 2°, Constituição da Re-
pública) e considerando que o legislador infraconstitucional não pode 
interferir na construção do constituinte, de modo a criar ou ampliar os 
campos de intersecção entre os Poderes estatais, forçoso reconhecer a 
necessidade de veto ao art. 6º do Projeto de Lei nº 128/2021, em 
razão dos vícios de inconstitucionalidade acima delineados.

Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vi-
gente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa 
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto cons-
titucional no ordenamento jurídico, bem como na obrigatoriedade de 
adequação de todas as demais leis e atos normativos a ela. 

Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram 
vetar parcialmente o Projeto de Lei nº 128/2021.

GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, EM SÃO LUÍS, 27 DE ABRIL DE 2021, 200º DA INDEPEN-
DÊNCIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

PROJETO DE LEI Nº 233 / 2021

Considera de Utilidade Pública 
o Instituto Filantrópico e Educacional 
Dayse Daniele, com sede e foro no Mu-
nicípio de São Luís, no Estado do Ma-
ranhão.

Art. 1º - Fica considerada de utilidade pública, o Instituto Fi-
lantrópico e Educacional Dayse Daniele – “ESCOLA DAYSE DA-
NIELE”, com sede e foro no Município de São Luís, no Estado do 
Maranhão.

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

O Instituto Filantrópico e Educacional Dayse Daniele – “ES-
COLA DAYSE DANIELE”, fundado em 10 de Janeiro de 2017, com 
sede e foro na cidade de São Luís, Rua 26, Quadra 49 nº25, Vila Mauro 
Fecury II, vem prestando excelentes trabalhos sociais tendo os seguin-
tes objetivos e finalidades:

a) – Promoção de Assistência Social; b) – Promoção e Cultura, 
defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico;  c)  -  Promo-
ção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos humanos, da democra-
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cia e de outros valores universais; d) – Promoção da arte; Promover 
a preservação do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, e) 
– Promoção de voluntário; f) – Organizar e participar de seminários, 
eventos e congressos com o objetivo de aperfeiçoar e divulgar um am-
biente Viver; g) – Promover projetos com recursos próprios ou advin-
dos de convênios ou outras formas jurídicas possíveis; h) – Sugerir, 
promover, coordenar e executar ações, projetos e programas relacio-
nados com desenvolvimento social, cultural e sustentável; i) – Promo-
ver cursos profissionalizantes aos adolescentes carentes; j) – Executar 
serviços de radiodifusão; l) – Constituir centro de pesquisa, estudos, 
desenvolvimento e difusão da cultura socioeducativa e sustentável; m) 
– desenvolver atividades em parcerias com o Governo federal Estadual 
e Municipal para a  disseminação de um ambiente Viver na sociedade; 
n) Combate a Pobreza: Desenvolver de projetos de combate à pobreza, 
ensino de práticas produtivas, cooperativas e associativas, visando a 
subsistência, desenvolvimento da população e geração de emprego e 
renda; m) Promover e desenvolver o acesso à Educação Infantil através 
de creches e pré-escolas, ao Ensino Fundamental, Ensino Médio e Edu-
cação Profissionalizantes   

Por sua contribuição e atuação social, em benefício às pessoas 
excluídas da sociedade, é justo que o Estado também considere como 
de Utilidade Pública o Instituto, visto a sua contribuição no processo 
de inclusão social das comunidades da cidade de São Luís e em todo o 
Estado do Maranhão, está rendendo bons frutos.

Esta é a proposta que submeto à apreciação dos Nobres pares, 
para o qual solicito apoio e aprovação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 de feve-
reiro de 2021. - Mical Damasceno - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 234 /2021

Dispõe sobre a prioridade na vaci-
nação dos grupos de profissionais que la-
boram na limpeza urbana (garis), pessoas 
com deficiência e comorbidades, servido-
res da assistência social, motoristas e co-
bradores de ônibus, e bancários, no âmbi-
to do Estado do Maranhão.

 
Art. 1º As seguintes categorias de trabalhadores serão contempla-

das no grupo de prioritários do Plano Nacional de Vacinação:
I – Profissionais da limpeza pública (Garis);
II – Pessoas com deficiência e Comorbidades; 
III – Servidores da Assistência Social;
IV – Motoristas e Cobradores de coletivos;
V – Bancários; 
Art. 2º A Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão, em con-

junto com as recomendações da ANVISA, regulamentará a operaciona-
lização da vacinação.

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

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. São Luís, 26 de abril de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputa-
do Estadual

JUSTIFICATIVA

Diante do caos que estamos enfrentando em decorrência da Epi-
demia do COVID-19, é louvável que busquemos meios para prevenir 
os casos de óbitos em razão do vírus, sobretudo, por essas categorias de 
profissionais que diariamente são expostos em contato com um número 
elevado de pessoas. 

Além desses grupos, temos também, em outros Estados, a apro-
vação da prioridade na vacinação das pessoas com deficiência junta-
mente com pacientes portadores de comorbidades. Há inclusive, uma 
Ação Civil Pública tramitando no Tribunal de Justiça do Estado do Ma-

ranhão, para que seja reconhecida a necessidade imediata na aplicação 
de vacina nesses grupos, sem que haja preterição, uma vez que a própria 
Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiên-
cia, com status de emenda constitucional, e da Lei Brasileira de Inclu-
são, garantem a prioridade das pessoas com deficiência especialmente 
em situações de emergência humanitária. 

A finalidade desse Projeto de Lei é garantir a imunização da 
categoria de servidores de assistência social, profissionais da limpeza 
pública (garis), pessoas com deficiência e comorbidades, motoristas e 
cobradores de coletivos e bancários, com extrema urgência devido ao 
risco elevado que tais grupos estão expostos e a possibilidade de com-
plicações severas e risco inerente à saúde.  

Nesses termos, pedimos aos nobres pares o apoio para a aprova-
ção desse importante projeto de lei.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequi-
mão”. São Luís, 26 de abril de 2021. - VINICIUS LOURO - Deputa-
do Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 005 / 2021

Altera o art. 105-A à Resolução Le-
gislativa nº 449 de 24 de junho de 2004 
(Regimento Interno da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão).

Art. 1º - A alínea “a” do §2º do Art. 105-A da Resolução Legis-
lativa nº449de 24de junho de 2004, incluída pela Resolução Legislativa 
nº 1.032de 15 de junho de 2020, passa a vigorar com a seguinte redação.

“Art. 105 - A..................................................................................
...................................

§ 2º.................................................................................................
................................

a) Será realizada até 4 (quatro)Sessões Ordinárias ou Extraordi-
nárias por semana, ficando suspensas as realizações de Sessões Espe-
ciais e Solenes, podendo para tanto, através de Ato do Presidente, ser 
definido a quantidade de sessões e seu rito respeitando o limite descrito 
nesta alínea.” 

Art. 5º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de 
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, em 26de abril de 2021. - 

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputada Andreia Martins Rezende 
1ª. Secretaria 

Deputada Dr.ª Cleide Coutinho
2ª. Secretaria

REQUERIMENTO N° 192 /2021 

Senhor presidente,

Nos termos que dispõe o Art.163, inciso VIII do Regimento Inter-
no da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja envia-
da MENSAGEM DE PESAR aos familiares, pelo falecimento do Ed-
milson José Alves da Silva, externando o mais profundo sentimento de 
Pesar pelo seu falecimento, ocorrido no dia 26 de abril do corrente ano.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 27 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual
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INDICAÇÃO Nº 1291/2021

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, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Senhor David Col Debella, solicitando os serviços de 
recuperação estrutural, com fechamento da cratera localizada na Estra-
da da Vitória, Residencial Vila Maranhão, no bairro Maracanã.

 Os problemas estruturais no referido local já são antigos e com 
a chegada do período chuvoso, a situação se agravou. Desse modo, di-
versos problemas surgiram como o aumento de uma cratera próximo 
ao Residencial da Vila Maranhão. Com as fortes chuvas, há um alto 
risco de que o buraco atinja os apartamentos, desestabilizando pilares e, 
consequentemente, cedendo a estrutura do prédio. Desta feita, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a 
presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de abril de 

2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1292/2021

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, sejam enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide, ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Senhor David Col Debella, solicitando a inclusão no 
cronograma de serviços de recuperação e pavimentação asfáltica da 
Estrada da Vitória, no bairro Maracanã, no trecho da BR-135.

Os problemas estruturais no referido local já são antigos e com 
a chegada do período chuvoso, a situação se agravou. Desse modo, 
diversos problemas surgiram como dificuldades de trafegabilidade e 
prejuízos financeiros com conserto de veículos. Além disso, os ônibus 
precisam reduzir a velocidade ao passarem pelo trecho, o que aumenta o 
risco de assaltos. Desta feita, fazem-se necessárias intervenções urgen-
tes no local e, portanto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 de abril de 
2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 1293 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilida-
de promover a recuperação asfáltica Rua 25 de dezembro, cidade 
olímpica, em São Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 

virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1294 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 27, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1295 /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 Rua 27, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1296 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 30, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1297 /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 Rua 30, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1298 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 31, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1299 /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 Rua 31, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1300 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 32, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1301 /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 Rua 32, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1302 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 34, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1303 /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 Rua 34, Jardim América, em São 
Luís -MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1304 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 35, Jardim 
América, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1305 /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 Rua 35, Jardim América, em São 
Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1306 /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 201, und 201 SE, cidade 
operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1307 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na asfáltica na Rua 201, und 201 
SE, Cidade Operária, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1308 /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 Alberto Franco, Apaco, 
em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1309 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1310 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1311 /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 palmeirandia, Jar-
dim Lisboa em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1312 /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 Edson Lobão,  Apaco, em 
São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1313 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO, SENHOR 
FLÁVIO DINO, e ao SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA, 
CLAYTON NOLETO, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Rua Edson Lobão, Apaco São 

Luís/MA
Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1314 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1315 /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 Bento, Jardim Lis-
boa, em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1316 /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 Raimundo, Maiobi-
nha em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1317 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1318 /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 virgem, Recanto dos sig-
nos em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1319 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1320 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1321 /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 Palmeirandia, Jar-
dim Lisboa em São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1322 /2021

Senhor Presidente,

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

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1323 /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 Travessa R, cidade olímpica, em 
São Luís -MA.

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

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1324 /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 Av. 03, J. S.  Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Av. 03, J. S.  Cristóvão I, 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. 

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 24 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 1325 /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 Jorge, J. S. Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua São Jorge, J. S. Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2021. - 
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WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1326 /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 Paulo VI, Jardim São Cristóvão II.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na na Travessa Paulo VI, Jardim São Cristóvão 
II, 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, as-
sim como, risco de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1327 /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 1, Jardim São Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1, Jardim São Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1328 /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 2, Jardim São Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 2, Jardim São Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1329 /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 Nova Betel, J. S. Cristóvão I,

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua Nova Betel, J. S. Cristóvão I, mencio-
nada, 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, ris-
co de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1330 /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 Jorge, J. S. Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua São Jorge, J. S. Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2021. - 
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WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1331 /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 2, Jardim São Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 2, Jardim São Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1332 /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 a limpeza da rede de esgoto na Rua Bom Jesus, 
J. S. Cristóvão I. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica e a limpeza da rede de esgoto na Rua Bom Jesus, 
J. S. Cristóvão I, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1333 /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 Av. 03, J. S.  Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Av. 03, J. S.  Cristóvão I, 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. 

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 24 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 1334    /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 Paulo VI, Jardim São 
Cristóvão II.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na na Travessa Paulo VI, Jardim São Cristóvão 
II, 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, as-
sim como, risco de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1335 /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 1, Jardim São Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 1, Jardim São Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1336 /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 1, Jardim São Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 2, Jardim São Cristóvão I, mencionada, 
uma vez que se trata de uma solicitação de diversos moradores em vir-
tude da existência de buracos na via, em virtude do aumento de chuva 
nesse período causando transtorno a população, assim como, risco de 
acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1337 /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 38, J. S. Cristóvão I. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua 38, J. S. Cristóvão I, 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. 

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 24 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 1338 /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 a limpeza da rede de esgoto na 
Rua Bom Jesus, J. S. Cristóvão I. 

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 

a recuperação asfáltica e a limpeza da rede de esgoto na Rua Bom Jesus, 
J. S. Cristóvão I, mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
de diversos moradores em virtude da existência de buracos na via, em 
virtude do aumento de chuva nesse período causando transtorno a po-
pulação, assim como, risco de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1339 /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 Nova Betel, J. S. Cristóvão 
I,

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua Nova Betel, J. S. Cristóvão I, mencio-
nada, 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, ris-
co de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1340 /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 Nova Jerusalém, J. S. Cris-
tóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua Nova Jerusalém, J. S. Cristóvão I, men-
cionada, 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, ris-
co de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1341 /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 Av. 03, J. S.  Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Av. 03, J. S.  Cristóvão I, 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. 

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 24 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 1342 /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 Epitácio cafeteira, J. S. 
Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua Epitácio cafeteira, J. S. Cristóvão I, men-
cionada, 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, ris-
co de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1343/2021

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 Epitácio cafeteira, J. S. 
Cristóvão I.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na Rua Epitácio cafeteira, J. S. Cristóvão I, men-

cionada, 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, ris-
co de acidente. 

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

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 N° 1344 /2021 

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Excelentíssimo Governador do Ma-
ranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos 
Lula, para que tomem providências no sentido de viabilizar todas as 
medidas administrativas e legais possíveis determinando a entrega de 
01(uma) ambulância ao município de Cândido Mendes - MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a possibilidade de entregar ao município de Cândido Mendes, uma am-
bulância, tendo em vista denuncia relatando o caos na saúde pública, e 
o descaso. 

Atendendo a importância do papel social que esses veículos de-
sempenham como meio de transporte de seres humanos que necessitam 
de primeiros socorros imediatos.  A ambulância dá à equipe médica 
maiores chances de salvar vidas daquelas que acabam sendo vítimas de 
acidentes graves, assim como salvar a vida daqueles que precisam ser 
transportados de um local para outro em busca de um centro de trata-
mento mais adequado. 

A solicitação se faz necessário devido ao grande número de ocor-
rências médicas no município que necessitam de um transporte para as 
localidades ofereçam melhor qualidade no atendimento de Urgência/
Emergência, visando melhoria na Saúde Pública.

Essa solicitação visa melhoria na Saúde Pública, além de propor-
cionar uma melhor qualidade de vida para a população, solicitamos o 
atendimento ao nosso pleito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 24 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 1345 /2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento, 
requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Governador do Estado, Excelentíssimo Senhor Flávio 
Dino; e ao Chefe da Casa Civil, Senhor Marcelo Tavares, bem como 
às demais secretarias competentes, solicitando que sejam adquiridas e 
distribuídas cestas básicas para as famílias do município de Gover-
nador Nunes Freire, que ora encontram-se em situação de vulnerabi-
lidade e risco social diante da pandemia do novo Coronavírus, COVID 
– 19.    

Esta indicação visa diminuir os impactos causados pela pande-
mia que tem afetado muitas famílias com a perda ou diminuição da sua 
renda. 
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Destaca-se que a distribuição de cestas básicas tem grande desta-

que e importância no combate a fome.
Nestes termos, solicitamos atendimento ao nosso pleito.

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 27 de abril de 2021 – Dra. Thaíza Hortegal - Depu-
tada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1346 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Ma-
ranhão, Sr. Flávio Dino e a Secretário de Estado da Mulher, Sra. 
Nayra Monteiro, solicitando que disponibilize o “Ônibus Lílas” para 
o município de Palmerândia-Ma, no mês de maio de 2021 ou ainda em 
período seguinte a ser ajustado.

Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de 
saúde e informação às mulheres maranhenses que mais precisam.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 27 de abril de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 1347/2021

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, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Mara-
nhão, Senhor Flávio Dino, e ao Secretário de Saúde do Estado do 
Maranhão, Senhor Carlos Lula, solicitando a inclusão de mulheres 
grávidas e puérperas no grupo prioritário de imunização contra a 
COVID-19. 

A presente indicação se justiça ao considerar o aumento de ges-
tantes que vieram à óbito no primeiro trimestre de 2021. Além disso, há 
estudos que indicam que as taxas de mortalidade pela COVID-19 são 
maiores em mulheres grávidas do que em indivíduos da mesma idade, 
sendo, portanto, medida de saúde essencial para contenção da doença e 
de possíveis complicações advindas dela. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 23 de abril 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Senhor Deputado Zé Inácio Lula. V.Exa. tem cinco 
minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente e demais colegas deputados, eu quero aproveitar 
este Pequeno Expediente para fazer um destaque que acabei não tendo 

oportunidade de fazer na semana passada, haja vista que estamos ten-
do sessões apenas uma vez por semana. Por questões justas, que é por 
conta da pandemia, não estamos tendo o trabalho presencial. Mas quero 
destacar uma ação importante do Tribunal de Justiça do Maranhão, que 
foi a instalação da Vara agrária na comarca da Ilha de São Luís. Essa 
iniciativa foi criada pela Lei Complementar nº 220 de 2019, uma das 
últimas importantes ações do Desembargador José Joaquim, quando es-
teve à frente da presidência do Tribunal, autorizada pela Resolução de 
abril de 2020. E essa Vara Agrária está instalada e pronta para funcionar 
no Fórum do Calhau aqui em São Luís e ela terá competência territo-
rial em todo o Estado do Maranhão. Uma medida muito importante do 
Tribunal de Justiça que merece o destaque aqui por nossa parte. E essa 
Vara Agrária será responsável por processar e julgar ações que tratam de 
questões agrárias envolvendo conflitos coletivos fundiários pela posse 
da terra e que são partes trabalhadores rurais, indígenas e quilombolas. 
Ou seja, vai ajudar na prevenção, na mediação, na solução e também 
no combate de novos conflitos. Eu destaco essa importante iniciativa 
do Tribunal de Justiça porque, sem a atuação firme do Tribunal de Jus-
tiça, esta ação, este momento não aconteceria e não estava aqui sendo 
destacado por nós. Mas eu também quero fazer um resgate histórico da 
nossa atuação e dos movimentos sociais na defesa da instauração da 
Vara Agrária no Estado do Maranhão. E essa atuação nossa tem mais ou 
menos aí uns dez anos que nós temos feito essa defesa. Primeiramen-
te, na Comissão de Advogados, em que advogamos para entidades de 
movimentos sociais como a FETAEMA, a CPP, para comunidades qui-
lombolas. E nós sempre tivemos essa atuação como membro também, 
porque eu fiz parte, da Comissão de Direitos Humanos da OAB. E que-
ro resgatar um momento que envolve também a Assembleia, da época 
em que eu era Superintende do INCRA aqui no Maranhão. Em julho 
de 2013, estava na presidência desta Casa, o Deputado Arnaldo Melo. 
Acho que ele lembra muito bem da visita que fizemos em companhia do 
Ouvidor Agrário Nacional, desembargador aposentado Gercino, tam-
bém com representes da Procuradoria Geral de Justiça, porque, naquele 
ano, tramitava aqui na Assembleia um Projeto de Lei, de iniciativa do 
Ministério Público Estadual, criando as Promotorias Agrárias. O Mi-
nistério Público naquele momento deu um importante passo e teve um 
apoio da Assembleia Legislativa, naquele momento presidida pelo De-
putado Arnaldo Melo. No dia seguinte, nós também fizemos uma visita 
ao Tribunal de Justiça tratando da importância de se criar a Vara Agrária 
no Estado do Maranhão. E aí no Tribunal de Justiça reunimos com o 
Presidente, naquele momento Jorge Rachid; o Desembargador Cleones, 
que, à época, era Corregedor; o Paulo Velten, o Desembargador Paulo 
Velten, que também participou e foi um momento também importante 
nessa trajetória da conquista dessa importante Vara Agrária. E um outro 
momento já como Deputado Estadual, em junho de 2015, na condição 
de Presidente da Comissão de Direitos Humanos na Assembleia Legis-
lativa, provocado pela CPT, pela Diocese de Balsas, fizemos uma au-
diência pública. Naquele momento, a reivindicação da audiência estava 
foi motivada principalmente pela morte da liderança indígena Capó, da 
Aldeia Indígena da região do Alto Turiaçu. E eu resgato esse momen-
to para mostrar a importância que tem a nossa atuação parlamentar. E 
dessa audiência pública foi tirada como encaminhamento. E lá estavam 
várias entidades do movimento social que lutam em defesa dos traba-
lhadores que vivem do campo, e saiu como indicação, como sugestão 
uma indicação ao Tribunal de Justiça para que fosse criada a Vara Agrá-
ria. E nós encampamos, encaminhando, encampamos essa propositura, 
apresentamos ao Plenário da Assembleia que encaminhou e chegou ao 
Tribunal de Justiça. Em maio de 2017, só para concluir meu resgate his-
tórico, nós tivemos uma audiência com o Presidente da Associação do 
Magistrados, à época, o Ângelo Santos, que presidia a Associação dos 
Magistrados, e colocamos para ele a importância também da criação da 
Vara Agrária. E tivemos em março de 2018, e aí eu já fui também de 
posse da nossa indicação, tivemos uma importante audiência com o De-
sembargador José Joaquim, que presidia o Tribunal de Justiça, naquele 
momento, e que foi muito receptivo e encampou a luta pela criação da 
Vara Agrária. Tanto que encampou que ele tomou essas providências, 
nos últimos meses da sua atuação como presidente, a quem eu destaco 
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e parabenizo. Mas eu quero, Senhor Presidente, para finalizar, dizer da 
importância da criação dessa Vara Agrária e também destacar a luta dos 
trabalhadores nesta conquista. A luta de trabalhadores que tombaram 
nesta luta e aqueles trabalhadores que continuam nesta mesma linha 
de atuação, e aí eu faço esse destaque parabenizando atuação dos mo-
vimentos sociais, que sempre defenderam a criação da Vara Agrária no 
Estado do Maranhão. E aí eu cito a CPP a FETAEMA, a FETRAF, o 
SINE, o Movimento Quilombola, o MST, a Sociedade Maranhense de 
Direitos humanos, a OAB e também órgãos públicos como o Ministério 
do Desenvolvimento Agrário, o INCRA. Destaco também a importante 
atuação do Ministério Público do Estado do Maranhão. E, por último, 
eu quero parabenizar... 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua. Deputado

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Para concluir, Senhor 
Presidente, Parabenizar a colenda Corte de Justiça do nosso Estado 
na pessoa do Desembargador José Joaquim, que foi importantíssimo 
na criação dessa Vara Agrária, na pessoa do Desembargador Cleones 
Cunha, do Desembargador Paulo Velten, do Desembargador Jorge Ra-
chid e também na pessoa do Desembargador Lourival Serejo, que presi-
de atualmente o Tribunal de Justiça e fez as instalações, inaugurou essas 
instalações. Mesmo no momento de pandemia, garantiu as instalações 
para o funcionamento da Vara Agrária. E também não posso deixar de 
destacar o papel da Assembleia Legislativa. E aí Vossa Excelência tam-
bém faz parte desse momento e sempre tem tratado com presteza, com 
urgências matérias de alcance social. Na medida em que esses projetos 
chegaram aqui na Assembleia Legislativa, Vossa Excelência deu prio-
ridade, e todos os parlamentares, deputados aprovaram medidas dessa 
magnitude, dessa importância. Então, Senhor Presidente, é uma con-
quista da luta do povo que foi encampada pelo Tribunal de Justiça.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Conclua, Deputado Zé Inácio.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - E muito obrigado pela 
tolerância do tempo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius Louro. V. Exa. está me ouvindo?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Agora estou. V. 
Exa. está me ouvindo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estou sim. V. Excelência tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, todos que 
nos veem e nos escuta através das redes sociais. Senhor Presidente, 
hoje, o Médio Mearim está de festa. Hoje a cidade de Pedreiras com-
pleta 101 anos de emancipação política. Cidade essa de povo ordeiro, 
hospitaleiro, de gente trabalhadora, de gente que realmente vive numa 
cidade tão linda e tão bela como a nossa princesa do Mearim. Eu fico 
muito feliz de fazer parte da história desse município. Eu nasci e me 
criei na cidade de Pedreiras. Comecei a minha vida política na filha da 
cidade de Pedreiras, que foi Trizidela do Vale. E, hoje, a gente pode ver 
no semblante das pessoas realmente o trabalho que essas pessoas... Está 
me escutando, Senhor Presidente? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Estamos lhe ouvindo, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - É porque me 
ligaram aqui. Então a cidade de Pedreiras com seus 101 anos de eman-
cipação política, onde eu quero parabenizar toda a população, porque 
nós sabemos que a cidade é composta do seu povo. Quero aqui parabe-
nizar a todas as lideranças políticas, aos ex-prefeitos que ali passaram, 
que deixaram a sua marca, deixaram a sua história de trabalho. E nós 
sempre fomos um lutador incansável, para que possamos trazer esse 
progresso que hoje existe na cidade de Pedreiras. Então, parabéns, Pe-
dreiras, parabéns a toda a população pelos seus 101 anos de emancipa-
ção política. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 

do orador) – Bom dia, Senhor Presidente, caros colegas Deputados, 
Deputadas. Uso esse Pequeno Expediente, Senhor Presidente, apenas 
para trazer uma informação a esta Casa, em especial também aos nos-
sos colegas da Comissão de Saúde. Ontem, estive numa reunião com o 
Senhor Secretário de Estado da Saúde, o Senhor Secretário Dr. Carlos 
Lula, onde nós tratamos de diversos assuntos. Mas a reunião foi prin-
cipalmente para tratar da RE, RDEO, que é o Relatório Detalhado de 
Execução Orçamentária, que é uma obrigação legal que tem as Secre-
tarias do Executivo de prestar diante do Poder Legislativo. E, infeliz-
mente, por essas questões aí da pandemia, nós estamos atrasados, me 
parece, se não me engano, se não me falha a memória, são dois RDEOs 
atrasados. E eu quero chamar atenção que nós marcamos para quem 
de interesse for, Deputados, mas porque sempre foi uma reunião muito 
concorrida com muitos Deputados, da situação, da oposição, onde tive-
mos a oportunidade sempre de conversamos com o Senhor Secretário 
de Estado, naqueles momentos ali, presencialmente, antes da pandemia. 
E agora, no próximo dia 05, quarta-feira, vamos marcar aí, vamos ver 
só essa questão de horário também por via, pelo zoom, por via remota, 
vamos fazer essa reunião para cumprirmos essa etapa e a Assembleia 
fazer sua parte. O que já vem fazendo em tantas outras ações, em tantas 
outras coisas, também fazer nessa questão legal, legalizando, portanto, 
o Poder Executivo e neste caso, em especial, a Secretaria de Estado 
da Saúde. Então, essa primeira RDEO acontecerá no próximo dia 05, 
quarta-feira, de amanhã a oito, estão avisando a todos nossos colegas 
Deputados, no momento oportuno avisarei numa proximidade maior. E 
há participação, porque lá abrem-se perguntas em torno do Orçamento, 
o que foi feito, o que deixou de ser feito, por que foi mudado. Espe-
cialmente, agora, Deputado César Pires, V. Exa. que gosta tanto dessas 
questões, com certeza, a pandemia fez com que houvesse algumas flexi-
bilizações que são naturais. Portanto está feito aqui esse registro. Outro 
assunto que tratamos também foi das emendas parlamentares deste ano, 
das emendas impositivas. Tratei em relação às minhas emendas na Se-
cretária de Saúde. Vou colocar algumas para alguns municípios como, 
por exemplo, para Esperantinópolis e outros municípios. Também vou 
colocar alguma coisa para Dom Pedro e outros municípios na questão 
da saúde. Assim eu já acertei com algumas lideranças políticas desses 
municípios. E vendo sempre a necessidade maior desses municípios. 
E também, Senhor Presidente, o trabalho que a Secretária está reali-
zando, adquirindo ambulâncias, adquirindo Raio-X, adquirindo CRs, 
mamografias, estruturando especialmente as macrorregionais, para que 
nós possamos, por exemplo, foi comprado uns mamógrafos digitais que 
vão ser colocados exatamente nas macrorregionais, para que nós pos-
samos diminuir essa demanda existente de mamografia. Então eu quero 
aqui agradecer ao Senhor Secretário doutor Carlos Lula, ao Governador 
Flávio Dino pela sensibilidade e pela maneira como me recebeu. E dis-
cutimos tantos assuntos, dentre eles, o mais importante, assim também 
que vejo, a evolução da Covid-19 no mundo, no Brasil e no Maranhão. 
Felizmente, no Maranhão e, em especial, na região Tocantina, que tenho 
um convívio maior, há já um determinado declínio. E nós esperamos 
que esse declínio continue a acontecer, especialmente, com o avanço da 
vacina. Eram essas, Senhor Presidente, caros colegas deputados, depu-
tadas as minhas considerações para esta manhã. Espero ter contribuído. 
Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado César, V. Exa. já conseguiu resolver o problema técnico do 
seu microfone? 

O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do ora-
dor) – Vamos agora aqui, Presidente. Eu me referia pedindo minhas 
bênçãos a Deus como sempre faço, isso há mais de 30 ano. O Deputado 
Edivaldo me olhou agora com o olhão muito grande em cima de mim, 
porque é um religioso também. E agradecer a saúde do Edison e do 
Ariston, com que conversei ontem. E dizer que a narrativa do Deputado 
Zé Inácio esqueceu de uma coisa, Presidente. Eu conheci e tive a felici-
dade de conhecer o Dr. Gersino, na época, líder do governo. E eu fui um 
dos patrocinadores. Liguei para Roseana e botei para falar com ele lá e 
juntos na Assembleia criamos a Delegacia Agrária. O restante da narra-
tiva do Deputado está tudo ok. Nada tenho a fazer nenhum reparo. Mas, 
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Presidente, eu estive ontem na rodoviária. Confesso que o que vi ali na 
rodoviária é a contramão de tudo aquilo que eu tenho assistido na tenta-
tiva do Governo Flávio Dino de estar a favor das pessoas pobres, a favor 
das pessoas desamparadas, sobretudo neste momento de pandemia. O 
que eu vi ali foi uma majoração absurda do preço dos aluguéis. O que 
eu vi foram documentos pedindo a rescisão contratual e dando prazo até 
31 de dezembro para essas pessoas saírem da rodoviária, sobretudo, 
aqueles que têm mais de 40 anos, ali instalados dentro daquele ambien-
te de trabalho. Ora, se no momento de pandemia que nós devemos abri-
gar as necessidades do povo, nós estamos expurgando esse povo do seu 
labor, do seu trabalho. Fiquei abismado com as declarações, com choro, 
com gritos, com brados, sobretudo, se sentindo desamparados pelo Go-
verno do Estado. Ora, há muito tempo ali já estava ruim, carcomido, 
destruído, difícil até do ser humano trafegar. O Governo passou esses 
anos todos sem dar a menor assistência ali, mas tentou fazer politica-
gem, fez uma licitação. Uma empresa maranhense ganhou, e não é por 
ser maranhense, não aqui para torcer paternalista de empresários esta-
duais não, mas ganhou e ajuizaram e botaram uma segunda empresa da 
Bahia para tomar conta dali, e essa empresa sem amálgama, sem víncu-
lo nenhum com os sentimentos das pessoas maranhenses dar esse prazo, 
botar para fora, Presidente, onde o Governo alardeia a questão do auxí-
lio emergencial, faz na contramão de toda esta situação botar essas pes-
soas para fora. O que uma pessoa com mais de 40 anos num empreen-
dimento ali vai fazer agora? São 100 famílias, eu repito, são 100 
famílias vivendo, ainda que na precariedade, e para agravar tudo isso, 
Presidente, ali se transformou uma ambiência de vendedores de drogas. 
E a polícia que deveria estar presente, ali também para poder fazer essa 
situação, que aí o Governo deveria colocar ali dentro para evitar isso, 
não faz a menor questão de proibir, ou de diminuir essa situação ali 
dentro de vendedores de droga. Olha bem a situação em que nós esta-
mos vivendo, pandemia, que já zera a miséria de um Estado pobre, bota 
as pessoas para fora, cria dificuldade. O que essas pessoas vão fazer 
agora? Nada, o que é pior, alguns aluguéis que me mostraram lá, que era 
259,00, 275,00, foram para 500,00, para 400,00 reais, 50% de majora-
ção, 100% de majoração, onde em janeiro deu apenas 20% nos alu-
guéis, quem tem um aluguelzinho sabe que isso aumentou, mas o Go-
verno não, o Governo fez muito mais do que isso, ou seja, que disse que 
dar com uma mão, que, aliás, recebi agora a quantidade de pessoas que 
receberam essas ajudas. Não vou ler agora, vou fazer questão de ler, 
quando começar o presencial, o nível de propaganda que foi feito é 
muito maior a despesa da propaganda, porque ajuda a relação das aju-
das que me mandaram, muito maior, muito maior, era melhor não ter 
feito a propaganda, e ter aumentado o leque das pessoas beneficiadas, 
mas voltemos ao assunto principal, que é a Rodoviária, é preciso aten-
ção dessa Casa, é preciso também aí dentro agora as Comissões de Di-
reitos Humanos poder ir lá visitar, que a Assembleia, aliás, as comissões 
são comissões de clausuramento, como e o caso da Comissão de Saúde, 
que deveria ter feito algum papel, até agora, em relação à pandemia, 
como eu vejo de outros fazem e não faz, então deveria a Comissão de 
Direitos Humanos ir lá, largar esse medo, esse pavor exagerado que tem 
do Governo, e cumprir a sua missão social, a sua missão institucional, 
e, sobretudo, as suas alianças feitas em campanhas, como eu vi lá, ir lá 
visitar, para, de perto, poder retratar a realidade dos fatos que aconte-
cem ali na rodoviária. Antigamente, até um ponto turístico. Hoje, além 
da diminuição das passagens que, segundo os guichês me informaram, 
diminuiu em 60%, 50% a quantidade de passagem vendida para fora do 
Estado e até para o interior. Vejam bem foi o que me disseram. Some-se 
a isso a majoração do preço das pessoas que são vendedores ali dentro 
daquela casa. E agora o que é pior, vão tomar o ganha pão dessas pes-
soas. E qual é a proposta paralela que o Estado tem para poder manter 
aquelas famílias ali dentro? Até agora não houve a contraproposta do 
Estado apenas o desabrigamento forçado dessas pessoas. E olha foi uma 
liminar precária, como toda liminar, para colocar essa empresa aí den-
tro. Ela se acha no direito, ela se afora ao direito de já começar a pedir 
os aluguéis daquelas pessoas, que há muitos viveram ali dentro com o 
seu labor e com o seu ganha pão. Uma tragédia humana que eu vou lhe 
dizer que é difícil e um inferno de Dante ser comparado aquilo. E aí eu 

lhe pergunto: o que essa Assembleia vai fazer? A comissão de Direitos 
Humanos agora vai lá? Ou não vai olhar toda aquela situação? Vai as-
sistir ou não vai assistir? É isso que nós estamos e, sábado, estaremos eu 
senadores, ou senador, deputados federais visitando in loco para poder 
retratar de um posicionamento muito mais enlarguecido, muito mais 
amplo para mostrar como o Governo é mau, como o governo comunista 
Flávio Dino é mau. E agora eu já vejo os colegas dizendo assim: “O 
Governo me atendeu”. É claro, é natural. Está próximo da campanha. 
Talvez está se sentindo ameaçado por alguma coisa e começa a chamar 
as pessoas para poder atender. É natural. O que não é natural é agora as 
experiências de alguns serem vendidas por sonhos promessas que, ao 
longo do tempo, foram incubadas, nesse sétimo, último ano que nós 
estamos vivendo. É bom, Presidente, que a Comissão de Direitos Hu-
manos se desloque ali. Peça um carro da Casa, dois carros da Casa. Vá 
lá olhar, vá assistir, vá ouvir aquelas demandas ali dentro, o desespero, 
o clamor daquelas pessoas. Presidente, tem gente com 40 anos. Isso não 
é ilação. Isso não é falácia. Isso é um testemunho que eu estou dando 
aqui, nesta Casa, em relação a tudo o que nós assistimos. Nós que fes-
tejamos tanto, nós que alardeamos tanto, nós que pulverizamos tanto, 
nós que sedimentamos tanto no nosso peito, no nosso coração quando o 
Governo faz. Mas eu vou mostrar a relação dos beneficiados. Diante de 
sete milhões de habitantes, vocês vão ver a quantidade mínima que me 
mandaram por meio da Secretaria de Cultura. Lamentável! Lamentável! 
Portanto eu quero aqui fazer desse meu pronunciamento uma lamenta-
ção por aquelas pessoas que não têm voz, que não têm a quem pedir, 
têm apenas uma cartolinazinha, com umas letras poucos legíveis, às 
vezes, nem sempre traduzido o sentimento das suas necessidades e ven-
do os seus sonhos de 40 anos ser agora destruído por uma empresa 
chamada SINART, do estado da Bahia. É lamentável. Eu tenho certeza, 
Presidente, que no momento de pandemia, onde todos nós temos que 
estender as mãos, o que eu vi ali foi a retirada, não foi da mão, não, foi 
de um corpo in totum de tudo aquilo que construíram a vida toda naque-
les boxes ali que todos nós passamos. Quantas vezes eu não cheguei de 
viagem de Belém, de Fortaleza, onde estudei, e do próprio Codó, quan-
do eu vinha para cá, quantas vezes? E o que eu vejo agora ali é destrui-
ção completa, antro de drogas. V avisar: antro de drogas, vendedores de 
drogas, pesadas e leves. Se é que assim eu o possa qualificá-las. Porque 
droga para mim sempre será droga. Fica o meu registro, o meu apelo a 
nossa Comissão de Direitos Humanos, porque vão quantas vezes, quan-
do vão destruir uma casa, as pessoas vão para frente. Quantas vezes 
falam em tudo de defesas homéricas e vão destruir casas, vão invadir 
casas, por conta da prefeitura... Vão para frente. Por que não vão agora 
para frente da Rodoviária? Por que é do governo? Atitude é do governo? 
Talvez seja por isso. Mas fica aqui o meu registro, Presidente. Meu 
apelo também para que o governo possa ter compreensão mesmo saben-
do da maldade, da insanidade, que é o senhor Flávio Dino, não tem 
sensibilidade. Parece, volto a afirmar, aquele presidente da Sibéria com 
as asas, com as penas arrancadas, com o milho no saco botando embai-
xo. Ele vai encostar para depois matar. Assim fará a mesma coisa com 
os deputados que hoje regozijam de terem, vamos dizer assim... Obriga-
do, Presidente. Obrigado pela atenção costumeira que o senhor tem co-
migo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) – Bom dia a todos! Bom dia, Senhor Presidente! Repercutiu ontem 
à noite e agora pela manhã, a notícia de que a Anvisa não autorizou 
a importação da vacina Sputnik para o Brasil, emergencialmente. Va-
cina essa que tinha sido solicitada pelo Governo do Maranhão e por 
14 estados do Brasil. Teoricamente, essas vacinas viriam nos próximos 
meses, mas a Anvisa optou por segurar, por enquanto, essa autorização 
da licença, tendo em vista que a fabricante da Sputnik não apresentou 
os dados, análise de dados da vacina por faixa etária, por comorbidades 
e por soropositivos. Apesar de ser uma vacina que tem um mecanismo 
de ação muito parecido com a vacina da própria AstraZeneca, a vacina 
de Oxford, mas eles suspenderam, por enquanto, a questão do registro 
da Anvisa, aqui no Brasil, para este imunizante. Então, a gente vai ter 
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que aguardar um pouco mais para fazer essa compra, aqui no Estado. 
Há uma dificuldade evidente aí na Rússia, a gente percebe que eles têm 
a restrição de visitas nos parques de fabricação e de pesquisa da vacina, 
principalmente no instituto Gamaleya, que foi o fundador, o criador da 
vacina Sputnik 5 e me parece também que é uma questão política do 
próprio governo russo envolvida nessa situação. Então, vacinas, nesse 
momento, a gente precisa sempre só pesar a eficácia, o custo benefício 
e, claro, a segurança dessas vacinas para a aplicação no Brasil, tudo isso 
aí faz grande diferença. E a gente está acompanhando, claro, à medida 
que a gente vai tendo dados consistentes a gente vai apresentando. Ou-
tro assunto que a gente queria tratar em relação à situação na Rodoviária 
de São Luís, aqui o nosso Terminal Rodoviário, que há bastante tem-
po, ele vem sofrendo um sucateamento. Existe uma empresa chamado 
RMC, que administra esse Terminal Rodoviário sob uma liminar, existe 
um contrato que o nosso jurídico está analisando, que foi assinado tam-
bém pelos comerciantes que vão ter que entregar esses imóveis, no final 
do ano, para administradora. A empresa está dizendo o seguinte: vão 
fazer reformas, mas até o momento não tem nenhuma garantia de quan-
do as pessoas saírem, elas vão conseguir retornar para as atividades 
comerciais que elas exercem atualmente. A empresa já deveria ter feito 
uma série de melhorias na rodoviária, até o momento não fez, e isso 
está gerando uma grande confusão com os comerciantes. Tem muitas 
pessoas que estão há mais de 30 anos naquela rodoviária trabalhando. 
Então estruturalmente a situação é muito grave. E, claro, do ponto de 
vista da segurança jurídica, das licenças, essas pessoas, esses comer-
ciantes também estão expostos. Então nós estamos acompanhando o 
caso, em contato com essas pessoas. Nosso pessoal já conversou com 
os comerciantes. Já fizemos uma reunião e vamos acompanhar muito de 
perto essa situação. Outro caso interessante é a vacinação em Mirinzal, 
que nós tivemos notícia essa semana que, lamentavelmente, foi detecta-
da um fura-fila da vacinação em Mirinzal. A pessoa trabalhava lá e foi 
fazer... Trabalhava em Pinheiro e foi fazer a vacinação no município 
de Mirinzal. O Ministério Público fez um acordo de não persecução 
penal. A gente aproveita para destacar que já poderia ser aplicada essa 
nossa Lei nº 050/21 com a partida do Projeto de Lei que aplica multas 
a quem furar fila da vacinação. Essas multas podem, inclusive, chegar 
até quarenta mil reais. Então são situações que a gente tem percebido 
essa semana e temos acompanhado tudo de maneira muito próxima. 
Presidente, a gente espera, gostaria de saber de V. Exa. se há previsão 
para semana que vem, de fato, do retorno das atividades presenciais do 
Plenário, qualquer expectativa de V. Exa. para o retorno dessas ativida-
des. Porque a gente está ansioso para voltar ao trabalho presencial. In-
clusive, nas comissões tem muitos projetos nossos em algumas comis-
sões que não estão reunindo, como a comissão de Direitos Humanos. 
Eu estou com acho que sete ou oito projetos dentro da comissão sem 
análise, e está bem difícil ficar desta maneira com os trabalhos parados. 
A gente espera que retorne imediatamente e que os processos nossos 
tenha uma análise imparcial, impessoal dentro do que a gente considera 
perspectiva republicana na Casa. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores deputados, eu já vou chamar a Ordem do Dia, mas, antes de 
iniciar a apreciação dos projetos, só respondendo ao Deputado Yglésio. 
Eu ia, inclusive, fazer um comentário sobre esse tema ainda na sessão 
de hoje. Mas aproveito que o Deputado Yglésio provocou o assunto 
para já esclarecer a todos para que todos se planejem. Nós baixamos 
uma Resolução Administrativa, que já foi submetida à Mesa e aprovada 
pelos Membros da Mesa, determinando a volta do expediente a partir do 
dia 03 de maio, na próxima segunda-feira. Vai ser ainda em regime de 
escalas, uma parte vai ser de manhã e outra parte à tarde. Vão ser divi-
didos entre os turnos matutino e vespertino ainda com bastante rigor no 
acesso, porque nós, infelizmente, percebemos que esta segunda onda da 
pandemia foi mais forte em quantidade de casos - sobretudo, em casos 
de óbitos - do que a primeira. Então já peço a compreensão dos senho-
res deputados para que nós tenhamos esse controle rigoroso no acesso 
à Assembleia. A Resolução, o Bráulio vai já postar no grupo algumas 
normas que são estabelecidas e limites. Vamos manter a limitação tam-
bém nos gabinetes para a proteção dos próprios deputados e também 

retomaremos as sessões presenciais na próxima semana, na próxima 
terça-feira, com uma diferença, que as sessões, elas terão um caráter 
híbrido, ou seja, quem quiser participar remotamente, já fica previa-
mente autorizado, e quem quiser vir ao Plenário, também já pode vir, 
evidentemente, com todos os cuidados, com todos os protocolos para 
que evitemos que alguém seja contaminado aqui nas dependências da 
Assembleia. O acesso ao Plenário continuará restrito, sem acesso ainda 
as assessorias, mesmo os funcionários, só estarão dentro do gabinete, 
além dos deputados, obviamente, os servidores que forem essenciais 
para que ocorra a sessão. Então, nós faremos inicialmente, uma sessão 
terça-feira e uma sessão quarta-feira. Sessões, repito, presenciais, com a 
possibilidade de quem não se sentir à vontade ainda para vir, participar 
de forma remota. E assim vamos com muito cuidado, tentando retomar 
as nossas atividades presenciais, as sessões, elas terão o Pequeno Ex-
pediente, como já estava acontecendo antes, a Ordem do Dia, e vamos 
acrescentar o Tempo dos Blocos, porque percebi que alguns colegas, às 
vezes, ficaram frustrados por não ter a oportunidade de falar durante o 
Pequeno Expediente. Então, só não retomaremos ainda o Grande Ex-
pediente e o Expediente Final, para limitar um pouco o tempo de todos 
nós, dentro do Plenário. Repetindo, sessões na terças e às quartas-feiras, 
no horário normal já previsto no nosso Regimento. 

IV – ORDEM DO DIA. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Item 1 da Ordem do Dia. Parecer da CCJ, em redação Final ao Projeto 
de Lei nº 216/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 549/2019, de autoria 
do Deputado Dr. Yglésio (lê) Em discussão. Em votação. Os Deputa-
dos que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Projeto de Lei nº 143/2020, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 027/2021, de 
autoria do Deputado Zé Inácio Lula (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai 
à sanção. Projeto de Lei nº 033/2020, de autoria da Deputada Daniella 
Tema (lê). Em discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº de 
autoria do Deputado Yglésio Moisés, dispõe sobre a garantia de acesso 
à informação com a transparência na internet da listagem de pacientes 
que aguardam por consultas, exames e intervenções cirúrgicas na rede 
pública de saúde do Estado do Maranhão. Em Discussão. Em votação. 
Deputados que aprovam permaneçam como estão. Os que forem con-
trários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. Item 07 da pauta. Proje-
to de Lei nº 076, de autoria do Deputado Wellington do Curso, (lê). Em 
Discussão. Em Votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. Vai à sanção. 
Item 08 da pauta. Projeto de Decreto Legislativo, oriundo do Parecer nº 
365/2021, de autoria da CCJ, (lê). Em Discussão. Em votação. Depu-
tados que aprovam permaneçam como estão. Os que forem contrários 
se manifestem. Aprovado. À promulgação. Projeto de Decreto Legis-
lativo, Oriundo do Parecer nº 366/2021, de autoria da CCJ, (lê). Em 
Discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulga-
ção. Projeto de Decreto Legislativo nº 036, de autoria da CCJ, (lê). Em 
Discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como es-
tão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulgação. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 037, oriundo do Parecer da CCJ, (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À pro-
mulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 038, oriundo do Parecer 
nº 369/21, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que apro-
vam permaneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. 
Aprovado. À promulgação. Item 13. Projeto de Decreto Legislativo nº 
039, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Os que forem contrários se manifestem. Apro-
vado. À promulgação. Projeto de Decreto Legislativo nº 040, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
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estão. Os que forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulga-
ção. Projeto de Decreto Legislativo nº 041/21, (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Os que 
forem contrários se manifestem. Aprovado. À promulgação. Requeri-
mentos à deliberação do Plenário. Os requerimentos nº 14 a 16 foram 
retirados, a pedido do autor. Também os Requerimentos n°17 e 18. Item 
19 da pauta. Requerimento n° 181, de autoria do Deputado Edson Araú-
jo, Deputado está ausente, fica transferido para a próxima Sessão. Item 
20. Requerimento n° 185, de autoria do Deputado Leonardo Sá (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. O projeto vai às comissões para receber Parecer. Ago-
ra são requerimentos à deliberação da Mesa, os itens 21 a 26, o Deputa-
do Wellington, que é o autor pediu adiamento. Então, vamos ao item 27. 
Deputada Cleide Coutinho, Deputada Andreia Martins Rezende, vamos 
apreciar o item 27. Requerimento n° 25. Eu vou só anunciar, Deputado 
Wellington, e já lhe passo a palavra. Requerimento n° 155, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso (lê). Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 
cinco minutos para encaminhar...

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Bom dia, Presidente! Bom dia, demais pares! Bom 
dia, Estado do Maranhão, sua população e que Deus os abençoe! Se-
nhor Presidente, nosso Requerimento de nº 27, ele solicita que o Gover-
no do Estado possa informar a origem dos recursos dos auxílios emer-
genciais autorizados das Medidas Provisórias nº 344 e 345. O Governo 
do Estado nunca falou de Medida Provisória para concessão de auxílios 
emergenciais, os auxílios emergenciais só estão sendo autorizados pelo 
Governo do Estado, por meio da aprovação na Assembleia, mas não 
teve iniciativa do Governo do Estado, em momento algum. O Gover-
no do Estado só está fazendo pagamento de auxílios emergenciais, por 
cobrança nossa, porque nós cobramos. E nós incluímos nessa cobrança, 
Deputado César Pires, Deputado Adriano, uma cobrança da Oposição. 
O Governo do Estado cobrava do Governo Federal e nunca lembrou de 
fazer uma contrapartida ou de dar exemplo, e nós, da Oposição: Depu-
tado Wellington do Curso, Deputado César Pires, Deputado Adriano 
Sarney, nós temos cobrado do Governo do Estado. Então, prestem bem 
atenção, nós estamos destacando que o Governo do Estado, incompe-
tentemente, nunca concedeu o auxílio emergencial. E o pouco que está 
concedendo agora só o está fazendo por cobrança nossa, porque nós 
cobramos o pagamento do auxílio emergencial. Nós estamos aqui apre-
sentando Requerimento para que o Governo do Estado possa apresentar 
a origem desses recursos. Temos recebido muitas reclamações, donos 
de bares, de restaurantes que não receberam auxílio emergencial, de 
eventos, casas de eventos que não receberam auxílio emergencial. E 
agora, por último, o auxílio combustível. Uma grande quantidade de 
mototaxistas, de motoristas de aplicativos, de motoristas de táxi que 
cumprem todos os requisitos e não estão recebendo o auxílio emergen-
cial. E vejam só: é tão pouco, é tão pouco, mas vai ajudar muitas famí-
lias. Mesmo assim, um monte de obstáculos, um monte de documento, 
um monte de empecilho para que esses homens e mulheres trabalhado-
res possam receber esse auxílio. E a muitos estão sendo negados, estão 
sendo indeferidos. Nós começamos a relacionar vários que não recebe-
ram até agora. Já estamos entrando com o processo administrativo e, se 
for o caso, vamos judicializar também para que o Governo do Estado 
possa pagar esse auxílio emergencial. Então, primeiro, estamos solici-
tando a origem do recurso, de onde o Governo do Estado está tirando 
recurso e qual o montante, qual o valor será destinado ao pagamento 
desses auxílios emergenciais. E, segundo, por que tanta burocracia? Por 
que tanto documento? Se o cidadão já está desempregado, está pas-
sando por dificuldades, está com problema, ainda tem que estar com o 
IPVA pago de 2020. Como se ele não tem dinheiro? Como se ele não 
tem recurso? Então nós estamos solicitando e eu peço a compreensão da 
Mesa para que possa aprovar o requerimento em que estamos solicitan-
do do Governo do Estado que ele possa mostrar para a população, para a 
sociedade, para a Assembleia qual origem do recurso e qual o montante 
desse recurso. Qual o valor está destinado para o pagamento de auxílio 
emergencial para restaurantes, bares, casas de eventos e também qual 
o valor desse recurso para o pagamento do auxílio combustível para 

mototaxistas, taxistas e motoristas de aplicativos. É o que tinha para o 
momento, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, Vossa Excelência concluiu?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Con-
clui, Senhor Presidente, destacando que o requerimento é para que o 
Governo possa ter transparência e dizer a origem dos recursos e qual o 
montante desses recursos destinados ao pagamento dos auxílios emer-
genciais, transparência para que a população possa acompanhar. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Andreia Martins Rezende, como Vossa Excelência vota?

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE 
– Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Cleide Coutinho. 

A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Ou-
viu, Presidente?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Agora estamos lhe ouvindo. 

 A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO – Pelo 
indeferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Indeferido o Requerimento. Deputado Wellington, Vossa Excelência se 
manifestou aí com as mãos. Eu peço que liberem o áudio para o Depu-
tado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, é só solicitar a benevolência de Vossa Excelência e que possa co-
locar na Ordem do Dia da próxima sessão, para que possamos apreciar 
pelo Plenário desta Casa, como os outros deputados vão se comportar, 
como os outros deputados vão falar sobre a transparência no Governo 
do Estado. Solicitar pauta da próxima sessão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão, Deputado Welling-
ton. Item 28. Deputado Wellington pediu adiamento. Item 29, Reque-
rimento nº 172/2021, de autoria do Deputado Wellington do curso ao 
Governador Flávio Dino e ao Secretário Ricardo Capelli (lê). Deputado 
Wellington, V. Ex.ª quer encaminhar?

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, mais uma vez, solicitando a autorização da Mesa para 
que possa fazer encaminhamento, para que eu possa, porque não tem 
como discutir, mas que eu possa fazer o encaminhamento, cinco minu-
tos da solicitação, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
V. Ex.ª tem cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) – Muito obrigado, Presidente, demais pares, o re-
querimento, mais uma vez, pela transparência no Governo do Estado. E 
eu levo ao conhecimento dos demais pares o absurdo que o Governador 
Flávio Dino fez, contratar uma artista de renome nacional, Aline Bar-
ros, e Aline Barros está em tudo quanto é traseira de ônibus e outdoor 
na cidade, campanha publicitária na TV, no horário nobre da televisão 
brasileira. E pasmem, senhores, antes da pandemia, um show da Aline 
Barros, o cachê, não saia por menos de 100 mil reais, ou seja, a Aline 
Barros está fazendo campanha publicitária para o Governo do Estado 
do Maranhão, uma artista de renome nacional, e qual a finalidade dis-
so e qual é o objetivo disso? O que vai mudar na pandemia? O que 
vai melhorar na pandemia? O que uma propaganda com Aline Barros 
vai acabar com o vírus, vai mudar o vírus? É muita palhaçada com o 
dinheiro público - é muita palhaçada com o dinheiro público - falta ver-
gonha na cara. Todo o dinheiro gasto com a campanha publicitária com 
Aline Barros, em outdoor, traseira de ônibus e TV, dava para comprar 
os remédios que estão faltando. Muitos maranhenses estão padecendo 
durante essa pandemia, solicitando a reposição de medicamento e não 
tem. Quantos respiradores dava para comprar com o cachê de Aline 
Barros? É uma verdadeira afronta. Uma afronta à inteligência dos mara-
nhenses. Para quê propaganda com Aline Barros, na pandemia? A Aline 
Barros aparece numa cozinha, a Aline Barros aparece numa biblioteca e 
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Aline Barros ganha o dinheiro dos maranhenses, para fazer propaganda 
do Governo do Estado, é muita palhaçada, é muita palhaçada com o 
dinheiro público. Estamos solicitando ao Governo do Estado que possa 
apresentar as informações referentes ao valor total empenhado, liqui-
dado e pago pelo Governo do Estado do Maranhão em todas as peças 
publicitárias veiculadas na televisão, rádio e mídias sociais. Está apare-
cendo no Spotify, está aparecendo no YouTube. O Governo do Estado 
faz tanta propaganda, mas tanta propaganda, que talvez ele não tenha 
nem noção do que ele está gastando com propaganda, propaganda do 
Governo do Estado no Spotify! No YouTube! Outdoor! TV! Jornal, no 
horário nobre da televisão brasileira. Esse dinheiro poderia ser revesti-
do para a campanha publicitária, a exemplo da Assembleia, parabéns à 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, uma peça publicitá-
ria trazendo elementos, trazendo familiares, trazendo pessoas, dando 
depoimento sobre a covid, sobre o coronavírus, sobre os cuidados, o 
Governo do Estado é mentira. Mentira! Mentira em cima de mentira. 
É o tempo todo mentindo. E agora paga um cachê altíssimo para uma 
cantora de renome nacional para botar em traseira de ônibus, em out-
door, em TV. O que muda? Você, cidadão maranhense, você que está 
em casa acompanhando a TV Assembleia, o que muda sua vida uma 
propaganda com Aline Barros? Isso é uma afronta. É um desrespeito. 
Isso é um descaso, uma palhaçada com o dinheiro público. Estamos 
solicitando por meio de requerimento na Assembleia. Mas já fizemos 
também ofício para o Governo do Estado por meio da Secretaria de 
Comunicação. Estamos oficializando também o Ministério Público para 
que possa investigar, bem como o TCE, para que possa investigar esse 
descaso do Governador Flávio Dino, gastando dinheiro público nesse 
momento de pandemia com propaganda. O estado do Maranhão é um 
dos piores estados com internet na casa das pessoas. É um dos piores 
estados. Cadê todo dinheiro que foi investido, que foi colocado com 
internet para todos, com internet para a casa das pessoas, nas praças? 
É a próxima denúncia que vamos fazer na próxima semana. Porque o 
dinheiro gasto com propaganda não é para a população ter acesso à 
internet. É para o Governo do Estado publicar as suas mentiras no Wha-
tsApp, no Instagram, Facebook, no YouTube, no Spotify, igual com que 
está fazendo com a propaganda de Aline Barros e que vai ser paga com 
o suor do trabalhador maranhense. Com altos impostos pagos pelo povo 
do Maranhão. É um absurdo, é uma afronta, é uma pouca vergonha do 
Governo do Estado do Maranhão. Senhor Presidente, o Requerimento 
peço à Mesa que possa avaliar e possa autorizar, possa aprovar o Re-
querimento solicitando transparência, informações, bem como o valor 
total empenhado, liquidado e pago em todas as campanhas publicitárias 
durante a pandemia pelo Governo do Estado do Maranhão. Era o que 
tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? Deputada, V.Exa. 
está sem áudio. Libere o áudio. 

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE- Pronto, Presidente. Um abraço a V. 
Excelência e a todos os colegas. E por toda essa pandemia e a necessi-
dade dessa distância, eu quero dizer que a saudade está grande. Eu voto 
pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Outro abraço para V. Excelência, Deputada Andreia. Espero que, em 
breve, estejamos todos juntos. Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo indeferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Indeferido o Requerimento. Deputado Wellington, como de praxe, 
V.Exa. está recorrendo. Fica incluído na Ordem do Dia da próxima ses-
são.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, além de estar recorrendo, só dizer também e destacar 
que todos nós estamos em oração pela saúde dos maranhenses, mas 
também pela saúde, em especial, do amigo Ariston e do amigo Edson. 
Que Deus possa continuar abençoando suas vidas, possa estabelecer a 
saúde o mais breve possível do amigo Ariston e do amigo Edison. E as 

nossas orações a todas as famílias e pela saúde de todos os maranhen-
ses.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington, o Deputado Ariston, inclusive, está participando 
da sessão e, naturalmente, em casa, em isolamento, mas como está com 
sintomas leves e, se Deus quiser, permanecerá assim já se tratando, em 
breve, estará curado e poderá voltar aí à convivência normal. O Bráulio 
está me informando aqui que o Deputado Edson melhorou bastante e já 
tem inclusive previsão de alta para esta semana ainda. Então, boas notí-
cias que nos deixam aliviados, aliás, quando falei da retomada gradual 
do expediente presencial e das sessões, claro que isso tem uma justifica-
tiva. Nós, eu conversei algumas vezes já com o Secretário Lula, assim 
como o Presidente da EMSERH, Marcos Grande, e tenho acompanhado 
a situação da pressão sobre as Unidades de Saúde. E tem, nas últimas 
semanas, havido uma progressiva melhora, redução na pressão, o índice 
que eles utilizam como referência principal de procura por enfermarias 
diminuiu, não só em São Luís, como em Imperatriz e outras cidades do 
Maranhão, em Caxias, diminuiu. Esse dado não é uniforme, em todo 
Estado, tem regiões que ainda existe uma pressão maior e aí quando 
aquela Unidade de Saúde local não consegue atender, o paciente é trans-
portado para uma outra Unidade que tenha disponibilidade, mas, aqui 
na Ilha de São Luís, houve uma redução significativa da pressão sobre 
as redes públicas e privadas, e já se percebe também uma redução no 
boletim de ontem da quantidade óbitos, estava acima de 40, ontem fo-
ram 31, um número ainda muito elevado, mas como também a demanda 
por UTIs diminuiu, naturalmente, que os óbitos vão diminuindo. Então, 
esses dados, embora, claro, a situação ainda seja grave, não podemos 
deixar de ter os cuidados necessários, porque os casos ainda são muito 
elevados e ainda tem um percentual reduzido de vacinados no Brasil in-
teiro. Mas esses dados já começam a nos fazer perceber que está ficando 
sob controle a situação da pandemia. Mas seguindo a Ordem do Dia. 
Item 30 e 31, o Deputado Wellington pediu adiamento e o item 33 tam-
bém, o último item é o 32. Requerimento de nº 184, de autoria do depu-
tado Zé Inácio (lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

 A SENHORA PRIMEIRA SECRETARIA DEPUTADA AN-
DREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETARIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o requerimento. Senhores Deputados, concluímos a nossa 
Ordem do Dia e vamos encerrar a Sessão e aí enfatizo a todos e todas, 
alguém que não estivesse naquele momento da minha explicação, não 
estivesse participando da sessão, que nós retomaremos na semana que 
vem o expediente de forma gradual na Assembleia, presencial, de for-
ma, vamos fazer escalas, de manhã e de tarde, com o máximo cuidado 
sanitário, respeitando todos os protocolos. Não será permitida a per-
manência de ninguém na Assembleia sem máscara. E é importante que 
nós espalhemos essa informação para os nossos assessores no gabinete. 
Já pedi aos diretores que o façam também através de suas diretorias. 
Já não é permitida a entrada de qualquer visitante ou funcionário sem 
máscara. E esse rigor permanecerá. No caso de alguém que insista em 
desobedecer, poderá, inclusive, responder processo administrativo. En-
tão é importante que nós informemos aos assessores dos nossos gabi-
netes. Sessão terça, presencial, e na quarta. Terça e quarta presencial, 
mas como será de forma híbrida, quem não se sentir à vontade para vir 
pode participar remotamente. Outra informação importante: precisare-
mos atualizar as informações com relação, aliás, a nossa Diretoria de 
Saúde vai falar, vai procurar cada Deputado para ver quem teve covid 
recentemente e quem dos deputados já está vacinado. Nós temos, aqui, 
alguns deputados que já tem acima de sessenta anos. Então uma parte 
já tomou, inclusive, a segunda dose. Quem tem sessenta anos a partir 
da semana que vem começara a tomar. Nós vamos precisar atualizar 
essas informações. Também tem aqueles deputados que tem menos de 
sessenta anos, mas, em razão da profissão, já tomaram a vacina. E aí a 
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gente vai precisar ter esse levantamento todo para que nós tenhamos 
um controle maior da situação aqui no plenário. E a última informação 
é que, a partir da semana que vem, as comissões deverão se reunir pre-
sencialmente. Se alguém não puder participar da reunião da comissão 
presencialmente, pode participar remotamente, mas a reunião deverá 
ser sediada nas dependências da Assembleia. Ficou claro para todos, 
não é? As comissões permanentes as reuniões acontecerão na Assem-
bleia presencialmente, mas se alguém quiser participar de forma remo-
ta, combina com o Presidente da comissão para que receba o link e 
possa participar. Deputada Mical, V. Exa. acenou com a mão? Libere 
o seu áudio.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Está me 
ouvindo agora, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Bom dia!

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO - Bom dia, 
Senhor Presidente, Mesa Diretora, todos os meus queridos deputados! 
Saúde a todos! É isso que eu desejo ao Deputado Ariston e também 
a todos os nossos colegas deputados e funcionários da Casa. Senhor 
Presidente, é sobre o Projeto de Lei 110/2020. Eu queria saber alguma 
coisa. Eu falei ontem com o senhor e pensei que fosse agora colocado 
em pauta, mas vi que ainda não foi possível, não é isso? Para aproxima 
sessão?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputada Mical, como esse projeto já foi aprovado, ele não precisa 
mais entrar em pauta, eu já o assinei e ele será publicado amanhã, in-
clusive eu estou com ele aqui em mãos e já assinado e já autorizada a 
publicação, conforme V. Ex.ª solicitou. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (Questão de 
Ordem) – Eu só quero aqui deixar registrado, assim, eu fiquei, no caso, 
decepcionada com o silêncio do nosso Governador, eu diria que pode-
ria ser uma forma dele se manifestar, um projeto tão importante para 
nós, para o povo cristão e assim, para todas as atividades religiosas. 
Eu fiquei mesmo triste em saber que ele... ainda bem que ele não vetou 
nada, isso daí foi a única alegria que a gente teve, mas eu fiquei muito 
triste em saber que o nosso Governador ficou em silêncio num projeto 
tão importante para nós. Mas eu quero aqui agradecer a toda Casa, ao 
senhor, Presidente, pela disponibilidade por nos ajudar, juntamente com 
todos os deputados para que esse projeto fosse aprovado. Eu só tenho a 
agradecer a Deus, pela vida de todos vocês. Um abraço e o meu muito 
obrigada, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Disponha, Deputada Mical. Como tem uma discussão que chegou ao 
Supremo Tribunal Federal com relação a esse tema, embora eu não te-
nha conversado com o Governador sobre esse projeto, talvez o silêncio 
tenha sido uma forma de evitar o veto. Então existe, está na Constitui-
ção a previsão da sanção do veto, ou de silenciar, mas, o mais importan-
te é que V. Ex.ª conseguiu convencer os pares e o projeto foi aprovado 
e, a partir da publicação, amanhã, será lei. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Senhores Deputados, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a 
presente Sessão.

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 012 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 012/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas distribuidoras de energia elétrica dispo-
nibilizarem meio de pagamento no ato da interrupção do serviço por 
inadimplemento.

O Projeto de Lei, em epígrafe, determina que as equipes das em-
presas distribuidoras de energia elétrica que atuem no Estado do Mara-
nhão e realizem interrupções da prestação de serviço nos imóveis dos 
consumidores, deverão, no ato da suspensão, disponibilizar máquinas 

de cartão de crédito e débito para que a obrigação possa ser adimplida 
pelo consumidor durante o procedimento. 

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 568/2020). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e” do Regimento Inter-
no, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e 
medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Registra a justificativa do autor que a propositura de Lei sob exa-
me visa disciplinar as suspensões de serviços essenciais, tais como a 
energia elétrica, no Estado do Maranhão, criando obrigatoriedade de 
que as equipes que realizam as interrupções da prestação de serviço 
nos imóveis dos consumidores disponibilizem máquinas de cartão de 
crédito e débito para que a obrigação possa ser adimplida durante o pro-
cedimento, essa justificativa, por si só, atende à pertinência da matéria. 

Como podemos observar, a medida ora proposta objetiva que seja 
dada a oportunidade ao consumidor de sanar o débito que, por qualquer 
razão, ainda não foi adimplido, uma opção factível para que se evitem 
transtornos tanto às famílias quanto às distribuidoras de energia elétri-
ca, é que as equipes que realizem a suspensão dos serviços nos imóveis 
disponibilizem máquinas de cartão de crédito e débito para que, durante 
o procedimento, o débito seja quitado, como bem esclarece a justifica-
tiva do autor.

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa 
parlamentar, esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, 
à sua aprovação nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 012/2020. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
012/2020, nos termos do voto da Relatora.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 014/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 162/2021, de 

autoria do Senhor Deputado Adelmo Soares, que estabelece a notifica-
ção compulsória, em todo Estado do Maranhão, no caso de violência ou 
indícios de violência, contra a população de Lésbicas, Gays, Bissexuais, 
Travestis e Transexuais (LGBT), atendida em serviços de saúde públi-
cos ou privados, e torna facultativo o uso de nome social nos boletins 
de ocorrências, quando for o caso.
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A propositura de Lei em seus termos, prevê a constituição do ob-

jeto de notificação compulsória, em todo o Estado do Maranhão, a vio-
lência ou indícios de violência, contra a população de Lésbicas, Gays, 
Bissexuais, Travestis e Transexuais – LGBT, atendida em serviços de 
saúde públicos e privados.

Registra a justificativa do autor, que, o Maranhão é o quarto 
Estado Brasileiro com maior índice de violação dos direitos da po-
pulação LGBT denunciadas ao poder público, segundo a secretaria 
nacional dos direitos humanos da presidência da república. A capital, 
São Luís, é onde se concentra o maior índice número de casos de Lgb-
tfobia do Estado. 

Os dados mostram que o preconceito, os assassinatos e a discri-
minação por orientação sexual e identidade de gênero em nosso país, 
e no nosso estado, é alarmante e estarrecedor, o Estado do Maranhão 
precisa de uma rede que combata essas violações de direitos, possibi-
litando que os agressores sejam punidos conforme a Lei, e as vítimas 
amparadas pelo estado para que seja garantida a dignidade de pessoa 
humana.

Diante disso, faz-se necessário o presente Projeto de Lei, o qual 
estabelece a obrigatoriedade da comunicação dos casos de violência 
ou indícios de violência contra a comunidade LGBT, como também, 
tonar facultativo o uso do nome social quando do registro de violência 
ou indícios de violência.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 263/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

            Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “a”, “b” e “c”, 
compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, 
sobre matéria no que diz respeito aos direitos e garantias fundamentais, 
direitos individuais e coletivos, bem como defesa dos direitos sociais.

 Como podemos observar, a propositura de lei sob exame ver-
sa justamente sobre a defesa dos direitos da população LGBT, no que 
diz respeito à violência ou indícios de violência sofridos pela referida 
comunidade. Ademais, a propositura torna facultativo o uso do nome 
social quando do registro de violência ou indícios de violência.  A me-
dida, por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado, pelo que opino pela 
aprovação do Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 162/2021.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
162/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe

COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
DAS MINORIAS

P A R E C E R Nº 015 /2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 026/2021, 

de autoria da Senhora Deputada Mical Damasceno, que Cria a Política 
Estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas para ingresso ou 
retomada ao mercado de trabalho.

A medida ora proposta em seus termos, estabelece a Política 
Estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas que dependiam 
exclusivamente do marido.  A Política Estadual de amparo, apoio e 
capacitação de viúvas tem como objetivo dar auxílio às mulheres que 
dependiam exclusivamente do marido, para que possam ter atendimen-
to psicológico, apoio governamental e incentivo para adentrar ou reto-
mar o mercado de trabalho.

          Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei dis-
tribuído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 138/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “b e c”, do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a defesa dos direi-
tos individuais e coletivos e sociais, caso em espécie.

Em virtude das considerações acima descritas, o projeto deve 
prosperar em sede de análise de mérito legislativo, no âmbito desta Co-
missão, visto que as medidas ora propostas objetivam proteger as mu-
lheres viúvas que estão desamparadas pela família e pela sociedade bem 
como incentivar e capacitar as viúvas que já possem formação técnica, 
graduação ou cursos profissionalizantes para retornarem ao mercado de 
trabalho. Portanto, a medida ora sob exame é relevante.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 026/2021. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
026/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
PARECER Nº 016/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 087/2021, 

de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que concede, à 
pessoa com deficiência auditiva gestante, o direito a um intérprete da 
Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompanhar a consulta 
pré-natal, trabalho de parto e pós-parto no âmbito do Estado do Ma-
ranhão. 

Em suma, a Proposição de Lei, sob exame, prevê que os estabele-
cimentos públicos de saúde do Estado do Maranhão deverão garantir à 
pessoa com deficiência auditiva gestante, que assim solicitar, o direito 
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a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, para acompa-
nhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto.

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 154/2021). Posterior-
mente, a proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

            Nos termos do art. 30, inciso VIII, alíneas “l” e “m”, 
compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias, 
sobre matéria no que diz respeito aos direitos e proteção do portador de 
necessidades especiais e direito das mulheres.

 Como podemos observar, a propositura de lei sob exame ver-
sa justamente sobre a garantia à pessoa com deficiência auditiva ges-
tante o direto a um intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS, 
para acompanhar a consulta pré-natal, trabalho de parto e pós-parto. A 
medida, por si só atende a pertinência da matéria.

Assim, em análise meritória, verifica-se que o ato discricionário 
é conveniente, pois interessa, convém ou satisfaz ao interesse público, e 
oportuno por ser praticado no momento adequado, pelo que opino pela 
aprovação do Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 087/2021.

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
087/2021, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe
        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 017/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 008/2020, de 

autoria do Senhor Deputado Duarte Júnior, que dispõe sobre a proibição 
de venda de materiais escolares, métodos de ensino e similares pelas 
instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, médio, su-
perior e de pós-graduação, exclusivamente em um único estabelecimen-
to, no âmbito do Estado do Maranhão. 

O projeto de lei sob exame veda, no âmbito do Estado do Mara-
nhão, às instituições da rede privada de ensino infantil, fundamental, 
médio, superior e de pós-graduação, o condicionamento de aquisição de 
materiais escolares, métodos de ensino e similares exclusivamente em 
um único estabelecimento, devendo facultar ao consumidor a compra 
em outros canais de venda, de forma a coibir a prática abusiva discipli-
nada no artigo 39, inciso I, da Lei Federal nº 8.078/1990.

Registra a justificativa, que a propositura tem como principal ob-
jetivo resguardar pais e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas 
relações com os estabelecimentos privados de ensino, no Maranhão. 
Verifica-se em nosso Estado a prática de venda casada de livros didáti-
cos/apostilas/sistemas de ensino, que devem ser comprados, de forma 
exclusiva, em local indicado pela escola, sem liberdade de escolha ou 
possibilidade de pesquisa de preço pelos pais e responsáveis. 

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 187/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “e” do Regimento Inter-
no, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Mino-
rias, opinar sobre matéria, no que diz respeito a relações de consumo e 
medidas de defesa do consumidor, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva resguardar 
pais e responsáveis de possíveis práticas abusivas nas relações com os 
estabelecimentos privados de ensino, no Maranhão. A medida, por si só 
atende a pertinência da matéria.

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa 
parlamentar, esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, 
à sua aprovação nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 008/2020. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
008/2020, nos termos do voto do Relator.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe

        
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 

DAS MINORIAS
P A R E C E R Nº 018/2021
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei nº 191/2020, 

de autoria do Senhor Deputado Adriano, que institui o recebimento 
de comunicação de violência doméstica e familiar contra a mulher, por 
intermédio de atendentes em farmácias e drogarias que permanecerem 
em funcionamento durante a vigência do estado de calamidade pública 
no Estado do Maranhão.

A propositura de lei, em seus termos, prevê que as farmácias e 
drogarias que permanecerem em funcionamento, enquanto perdura-
rem os efeitos do estado de calamidade pública no Estado de Ma-
ranhão, para fins de prevenção e de enfrentamento à epidemia causada 
pela COVID-19, ficam autorizados a receber denúncias de violência 
doméstica, encaminhando-as imediatamente para as autoridades com-
petentes adotarem com urgência as medidas protetivas necessárias e 
cabíveis, que poderá ser realizada de forma presencial ou por telefone 
pelo(a) atendente nos estabelecimentos acima indicados. 

Publicado no Diário do Legislativo, foi o Projeto de Lei distri-
buído à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania para receber 
parecer, tendo a mesma se manifestado favoravelmente pela aprovação 
da matéria, na forma do texto original (Parecer nº 112/2021). Posterior-
mente, a Proposição de Lei veio a esta Comissão Técnica Permanente 
para análise meritória. 

Nos termos do art. 30, inciso VIII, alínea “m” do Regimento 
Interno, compete à Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
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Minorias, opinar sobre matéria, no que diz respeito aos direitos da mu-
lher e da família, caso em espécie.

Como podemos observar, a propositura de lei objetiva resguardar 
os direitos da mulher e da família, na medida em que propõe que as 
farmácias e drogarias possam receber denúncias de violência domés-
tica, encaminhando-as imediatamente para as autoridades competentes 
adotarem com urgência as medidas protetivas necessárias e cabíveis. A 
medida, por si só atende a pertinência da matéria.

Ante o exposto, reconhecendo o interesse público da iniciativa 
parlamentar, esta Relatoria opina favoravelmente, quanto ao mérito, 
à sua aprovação nos termos do aprovado no âmbito da Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania.

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, considerando presente a necessária conveniência e 

oportunidade, opinamos no mérito pela aprovação do Projeto de Lei 
nº 191/2020. 

É o voto. 

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 

Minorias, de conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 1.030, de 24 de março de 2020, que institui o Sistema de Delibera-
ção Remota por Videoconferência no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 
191/2020, nos termos do voto da Relatora.

É o parecer.
 SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 27 de abril de 2021.  

Presidente: Deputado Duarte Júnior
Relator: Deputado Duarte Júnior

Vota a favor                                                    Vota contra
Deputado Ariston Sousa
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Helena Duailibe

P O R T A R I A   Nº 183/2021

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 o que consta do 
Memorando nº 189/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores LUIS ERNANI SANTOS PE-

REIRA, matrícula  nº 1663046 e DANIELSON VIANA PEREIRA, 
matrícula nº 1392364, ambos lotado na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 46/2019, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão -ALEMA e a empresa ELETROMEC CONSTRUÇÕES 
LTDA., que tem por objeto a contratação de serviços de manutenção 
preventiva e corretiva, com fornecimento de peças e materiais para os 
grupos geradores singelos de fabricação Leon Haimer, sendo um ins-
talado no Edifício do Complexo de Comunicação, na sede da ALEMA 
e o outro na Sala dos Transmissores da TV, na sede da Empresa Brasil 
de Comunicação – EBC, conforme determina o Art. 25 da Resolução 
Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o 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 LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

     
  

P O R T A R I A   Nº 184/2021

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 o que consta do 
Memorando nº 190/2021-DA,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚ-

NIOR, matrícula nº 1646314 e LUIS ERNANI SANTOS PEREIRA, 
matrícula  nº 1663046 e, ambos lotados na Diretoria de Administração, 
para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 08/2019-AL, firmado entre a Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão – ALEMA e a empresa SIAT – SOCIEDADE 
INDUSTRIAL DE APLICAÇÕES TÉCNICAS LTDA., que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para a manutenção 
preventiva, corretiva e operação dos equipamentos, com fornecimento 
de peças e materiais, para o sistema de ar condicionado e refrigeração 
instalados nos Edifícios da ALEMA, conforme determina o Art. 25 da 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o 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 LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 28 de abril de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

       

EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO REFERENTE AO 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 0734/2021-AL. CREDOR: 
JUSTINO DE OLIVEIRA CURSOS E TREINAMENTO LTDA, 
CNPJ: 38.504.030/0001-08. NÚMERO DA NOTA EMPENHO: Nota 
de Empenho nº 2021NE000007. DATA REFERÊNCIA: 23/04/2021. 
VALOR: R$ 16.500,00 (dezesseis mil e quinhentos reais). OBJETO: 
Curso de capacitação sobre nova lei de Licitações. DOTAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA:  Esfera: fiscal. Unidade Orçamentária: 01901.  
Programa de Trabalho: 01 128 0318 4938 000016. Função:  01 - Le-
gislativa. Subfunção: 128 – Formação de recursos humanos. Progra-
ma: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4938 – Capacitação de recursos 
humanos - FUNDEG. Subação: 000016 – Capacitação de recursos 
humanos no Estado do Maranhão (CAPACITAÇÃO). Fonte de Re-
curso: 0.1.07.000000 – Receitas operacionais a fundos - 0107000000. 
Natureza Despesa: 33.90.39.03 – Cursos, treinamentos, cursos e re-
ciclagem. Histórico: Objeto: curso de capacitação sobre nova lei de 
das licitações. Instrumento legal: Parecer nº 012/2021 – CPL/ALEMA. 
Valor: 16.500,00. Responsável: Procuradoria Geral. Informações Com-
plementares: Curso a ser realizado do dia 26 a 28 de abril. BASE LE-
GAL:  Art. 25, da Lei 8.666/93. ASSINATURA:  Deputado OTHE-
LINO NOVA ALVES NETO–Presidente da Assembleia Legislativa 
do Maranhão (Ordenadora Primário), Andreia Lopes Martins Rezende 
(Ordenador secundário) e Valney de Freitas Pereira – Diretor Geral da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–Ma, 28 de 
abril de 2021. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assem-
bleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral 




