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PROJETO DE LEI Nº 238 / 2021

Proíbe a utilização de animais para 
desenvolvimento, experimentos e testes de 
produtos cosméticos, de higiene pessoal, 
perfumes e seus componentes no âmbito 
do Estado do Maranhão, e dá outras pro-
vidências.

Art.1º – Fica proibida, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
utilização de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de 
produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, 
sem prejuízo do disposto em legislação Municipal, Estadual ou Federal.

Art. 2º – Para os fins dos dispositivos constantes no artigo ante-
rior, consideram-se produtos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes 
as preparações constituídas por substâncias naturais ou sintéticas, de 
uso externo nas diversas partes do corpo humano, pele, sistema capilar, 
unhas, lábios, órgãos genitais externos, dentes e membranas mucosas 
da cavidade oral, com o objetivo exclusivo ou principal de limpá-los, 
perfumá-los, alterar sua aparência e ou alterar odores corporais e ou 
protegê-los ou mantê-los em bom estado.

Parágrafo único. São exemplos destes produtos, entre outros:
I - cremes, emulsões, loções, géis e óleos para a pele (mãos, rosto, 

pés etc.);
II - máscaras de beleza (com exclusão dos produtos de descama-

ção superficial da pele por via química);
III - bases (líquidas, pastas, pós);
IV - pós para maquiagem, pós para aplicação após o banho, pós 

para a higiene corporal etc;
V - sabonetes, sabonetes desodorizantes etc.;
VI - perfumes, águas de toilette e água de colônia;
VII - preparações para banhos e duches (sais, espumas, óleos, 

géis etc.);
VIII - depilatórios;
IX - desodorizantes e antitranspirantes;
X - produtos de tratamentos capilares;
XI - tintas capilares e desodorizantes;
XII - produtos para ondulação, desfrisagem e fixação;
XIII - produtos de lavagem (loções, pós, xampus);
XIV - produtos de manutenção do cabelo (loções, cremes, óleos);
XV - produtos de penteados (loções, lacas, brilhantinas);
XVI - produtos para a barba (sabões, espumas, loções etc.);
XVII - produtos de maquiagem e limpeza da cara e dos olhos;
XVIII - produtos a serem aplicados nos lábios.
Art. 2º – As instituições, estabelecimentos de pesquisa e os pro-

fissionais que descumprirem as disposições constantes desta Lei serão 
punidos progressivamente com o pagamento de multa e as seguintes 
sanções:

I - à instituição:
a) multa no valor de 20.000 UFR/MA, por animal;
b) dobra do valor da multa na reincidência;
c) suspensão temporária do alvará de funcionamento;
d) suspensão definitiva do alvará de funcionamento;
II - ao profissional:
a) multa no valor de 2.000 UFR/MA;
b) dobra do valor da multa a cada reincidência.
Art. 4º – São passíveis de punição as pessoas físicas, inclusive 

detentoras de função pública, civil ou militar, bem como toda 
instituição ou estabelecimento de ensino, organização social ou pessoa 
jurídica, com ou sem fins lucrativos, de caráter público ou privado, que 
intentarem contra o que dispõe esta Lei ou se omitirem no dever legal 
de fazer cumprir os ditames desta norma. 

Art. 5º – O Poder Público fica autorizado a reverter os valores 
recolhidos em função das multas previstas por esta Lei para: 

I – custeio das ações, publicações e conscientização da população 
sobre guarda responsável e direitos dos animais;

II – instituições, abrigos ou santuários de animais;

III – programas estaduais de controle populacional através da 
esterilização cirúrgica de animais, bem como programas que visem à 
proteção e ao bem-estar dos animais.

Art. 6º – A fiscalização dos dispositivos constantes desta Lei e a 
aplicação das multas decorrentes da infração ficarão a cargo dos órgãos 
competentes da Administração Pública Estadual. 

Art. 7º – O Poder Executivo regulamentará a presente Lei.
Art. 8º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 28 de ABRIL de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

Inicialmente, cumpre destacar que a presente proposição tem por 
objetivo proibir, no âmbito do Estado do Maranhão, a utilização de ani-
mais para desenvolvimento, experimentos e testes de produtos cosméti-
cos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes.

Outrossim, é importante ressaltar que o projeto de lei em epígrafe 
encontra guarida no ordenamento jurídico brasileiro, sobretudo no que 
diz respeito à competência da União, Estados e Distrito Federal de le-
gislarem sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, 
defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e 
controle da poluição (art. 24, VI, CRFB/88). 

Como se observa, a presente proposição busca seguir um movi-
mento mundial no sentido de proibir os experimentos e testes de cos-
méticos em animais, uma vez que é inconcebível, em pleno século 21, 
causar dor e sofrimento aos animais para a produção de cosméticos.

Quarenta países, que constituem um enorme mercado consumi-
dor, já aprovaram leis proibindo ou limitando testes em animais para 
cosméticos. No Brasil, oito estados promulgaram leis que proíbem o 
uso de animais em determinadas indústrias: Amazonas, Mato Grosso 
do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraná, Pernambuco, Rio de Janeiro e São 
Paulo.

Segundo a HSI, “entre os testes que os animais são submetidos, 
coelhos são amarrados pelo pescoço, tendo produtos cosméticos e seus 
ingredientes sendo pigados em seus olhos e na pele raspada de suas 
costas. Já porquinhos da índia e ratos têm químicos espalhados em suas 
peles raspadas ou orelhas. Eles não recebem alívio de dor são mortos no 
final”. (PROPMARK, 2021).

Importante salientar, também, que o Supremo Tribunal Federal 
já se posicionou a respeito de legislação que proibiu a utilização de 
animais em testes de cosméticos e afins no Estado do Amazonas (Lei 
289/2015). Em julgamento de ação ajuizada pela ABIHPEC – Associa-
ção Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméti-
cos, a Suprema Corte firmou entendimento no sentido de reconhecer a 
competência dos Estados de legislarem sobre o tema em questão:

EMENTA: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEI-
TO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 
ESTADUAL 289/2015 DO ESTADO DO AMAZONAS. PROIBIÇÃO 
DO USO DE ANIMAIS PARA O DESENVOLVIMENTO, EXPERI-
MENTOS E TESTES DE PRODUTOS COSMÉTICOS, DE HIGIENE 
PESSOAL, PERFUMES E SEUS COMPONENTES. COMPETÊN-
CIA LEGISLATIVA CONCORRENTE DO ESTADO EM MATÉRIA 
DE PROTEÇÃO AMBIENTAL (ART. 24, VI, CF). NORMA ESTA-
DUAL AMBIENTAL MAIS PROTETIVA, SE COMPARADA COM 
A LEGISLAÇÃO FEDERAL SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITU-
CIONALIDADE FORMAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO.

[...]
3. A Lei 289/2015 do Estado do Amazonas, ao proibir a utiliza-

ção de animais para desenvolvimento, experimentos e testes de produ-
tos cosméticos, de higiene pessoal, perfumes e seus componentes, não 
invade a competência da União para legislar sobre normas gerais em 
relação à proteção da fauna. Competência legislativa concorrente dos 
Estados (art. 24, VI, da CF). 4. A sobreposição de opções políticas por 
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graus variáveis de proteção ambiental constitui circunstância própria do 
estabelecimento de competência concorrente sobre a matéria. Em linha 
de princípio, admitese que os Estados editem normas mais protetivas 
ao meio ambiente, com fundamento em suas peculiaridades regionais 
e na preponderância de seu interesse, conforme o caso. Precedentes. 5. 
Ação Direta de Inconstitucionalidade conhecida e julgada improceden-
te. (ADIN 5596/STF)

Nesta senda, a aprovação desta importante proposição permitirá 
que o Estado do Maranhão avance na pauta da proteção e garantia dos 
direitos dos animais, abolindo essa prática cruel de utilização de ani-
mais em testes de produtos cosméticos e similares.

Diante de todo exposto, dada a importância do tema previsto na 
presente iniciativa, que tem o objetivo de valorizar a saúde animal de 
forma ética, substituindo a utilização de animais na experimentação e 
testes de produtos cosméticos por métodos alternativos comprovada-
mente eficazes e éticos, aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos 
pares desta Casa do Povo. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 28 de ABRIL de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI N° 239 / 2021

Dispõe sobre a necessidade de 
tradutor-intérprete de libras para aten-
dimento de pessoas com deficiência au-
ditiva nos órgãos públicos estaduais da 
administração pública direta, suas autar-
quias e fundações.

A ASSEMBLEIA LEGISTIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO

Art. 1º Todos os órgãos que compõem a Administração Pública 
direta, bem como as autarquias e fundações no âmbito do Estado do 
Maranhão deverão contar com a presença de Intérprete da Língua Bra-
sileira de Sinais - Libras ou de sistema que integre e supra essa função 
para atendimento às pessoas com deficiência auditiva. 

§ 1º Entende-se como Intérprete de Libras o profissional 
presencial capacitado e ou habilitado em processos de interpretação de 
língua de sinais, tendo competência para realizar interpretação das 2 
(duas) línguas de maneira simultânea ou consecutiva e proficiência em 
tradução e interpretação da Libras e da Língua Portuguesa.

§ 2º Entende-se como sistema todo atendimento virtual por 
meio de um aplicativo ou Central de Libras que, à distância, faça a 
mediação do surdo com o Intérprete de Língua Brasileira de Sinais - 
Libras, podendo estar instalado em um smartphone, um tablet ou um 
computador com acesso à internet.

Art. 2º O atendimento deverá estar em consonância com os horá-
rios de funcionamento dos órgãos que compõem a Administração Públi-
ca direta, bem como as autarquias e fundações. 

Art. 3º O Intérprete presencial, ou o sistema atenderá todos aque-
les que, por deficiência auditiva, necessitarem da sua interpretação, 
utilizará a Língua Brasileira de Sinais em local de fácil acesso e com 
sinalização de indicação. 

Parágrafo único. Fica facultado aos órgãos que compõem a Ad-
ministração Pública direta, autarquias e fundações estaduais habilitar e/
ou treinar um de seus funcionários ou servidores para prestar o atendi-
mento às pessoas com deficiência auditiva, bem como firmar convênios 
com associações especializadas no atendimento de deficientes auditivos 
para implementar o atendimento.

Art. 4º Os órgãos que compõem a Administração Pública direta 
do Estado do Maranhão, suas autarquias e fundações terão o prazo de 
180 dias para se adequarem às normas contidas nesta lei, a partir da sua 
entrada em vigor. 

Art. 5º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Esse projeto tem por finalidade garantir o atendimento adequado 
as pessoas portadoras de deficiência auditiva em órgãos públicos da 
Administração direta estadual, nas suas autarquias e fundações, tornan-
do obrigatória a presença de servidores públicos habilitados a atuarem 
como tradutores-intérpretes ou de sistema que propicie o atendimento 
por meio virtual.

A lei federal 10. 436/2002 reconhece as libras como língua oficial 
brasileira e impõe ao Poder Público a utilização de ferramentas que 
apoiem seu uso e difusão nas repartições públicas de modo geral. Nesse 
passo, segue-se com a intenção de ser aplicado também no Estado do 
Maranhão facilitando o acesso dos deficientes auditivos a busca por 
atendimento em órgãos públicos estaduais, autarquias e fundações.

Vale ressaltar que a convenção sobre direitos da pessoa com de-
ficiência, marco histórico de respeito e garantia dos direitos humanos 
fundamentais desses cidadãos reafirma a importância de implantar as 
Libras para democratizar a comunicação e garantir o amplo acesso dos 
surdos-mudos em ambientes público com o fim de exercer seus direitos.

Desta forma, pela importância deste tema, conto com o apoio dos 
colegas desta Casa Legislativa para sua aprovação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 28 de ABRIL de 2021. - Pará Figueiredo - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 035 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração à Antônio Claudio dos Santos Neto, leitor de 218 
livros, desde os 04 anos de idade.

Antônio Claudio, residente em Imperatriz/MA, possui apenas 10 
anos, e já leu 218 livros. Em sua trajetória de leituras, lançou o seu 
primeiro livro, com o título “O menino poderoso”. Além disso, o jo-
vem participou de 02 (dois) campeonatos brasileiros, dois campeonatos 
maranhenses e um jogo escolar, tornando-se medalhista em todos os 
campeonatos e, estando, portanto, entre os dez melhores karatekas bra-
sileiros da sua categoria. Com as vitórias, o garoto foi classificado para 
uma competição na Polônia, mas teve o evento adiado, devido a pande-
mia da Covid -19, sendo, dessa forma, digno desta moção de aplausos.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, 26 de abril de 2021. - DUARTE JUNIOR - De-
putado Estadual

REQUERIMENTO Nº 195/2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia (Art. 
158, inciso I), requeiro a Vossa Excelência, que após ouvido a Mesa, 
seja autorizada a realização de Audiência Pública, promovida pela Co-
missão de Assuntos Econômicos, para debater privatização da ELE-
TROBRAS.

Propõe-se que a Audiência seja realizada no dia 20 de maio de 
2021, das 14h às 18h de forma virtual devido a pandemia. 

Para o debate deverão ser convidados representantes das seguin-
tes instituições:

1. FIEMA (Federação das Indústrias do Estado doi Maranhão);
2. STIU-MA (Sindicato dos Urbanitários do Maranhão);
3. MPT (Ministério Público do Trabalho);
4. ANEEL (Agência Nacional de Energia Eletrica);
5. Secretaria de Indústria Comércio e Energia;
6. TCU (Tribunal de Contas da União);
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7. Ministério de Minas e Energia;
8. ELETROBRAS;
9. ELETRONORTE;
A ELETROBRAS é a maior empresa de energia elétrica da Amé-

rica Latina, responsável por 30% da geração e 45% da transmissão de 
energia do país. Do total da capacidade instalada, cerca de 96% vêm de 
fontes limpas, com baixa emissão de gases de efeito estufa.

Vem registrando lucros líquidos anuais desde 2018. Encerrou 
2019 com lucro de R$ 11,13 bilhões e encerrou 2020 com lucro de 
R$ 6,4 bilhões. Tem a receber mais de R$ 40 bilhões, até 2028, e tem 
quase R$ 15 bilhões em caixa. Pagou à União, de 2003 a 2020, R$ 
25 bilhões de dividendos, mostrando que não é uma empresa doente 
ou incapaz de investir. Pratica tarifas baixas, que contribuem para as 
metas de inflação, pois a energia elétrica tem peso expressivo no IPCA 
e no orçamento das famílias brasileiras. (Há estudos que mostram que, 
com a privatização, haverá elevação das tarifas de energia elétrica de 
no mínimo 13,2%). 

As empresas privadas não têm coração, o capital não tem cora-
ção. Recentemente várias empresas privadas foram à justiça para plei-
tearem a retomada do corte de energia em plena pandemia. Casos, por 
exemplo, da empresa Equatorial Energia que já atua em estados da re-
gião norte/nordeste como Maranhão, Pará, Piauí e Alagoas. Segundo o 
artigo 7º da MP 1031, do valor previsto para o repasse na Amazônia Le-
gal: As novas concessionárias para a Região Norte pagarão R$ 295 mi-
lhões por ano, durante 10 anos, para aplicação em projetos de redução 
estrutural dos custos de geração de energia na Amazônia Legal. Ocorre 
que a região que possui 7 (sete) estados, se este valor de 295 milhões 
for dividido por mês (12), e dividir por estados (7), dará um valor de 3,5 
milhões por mês, o que podemos considerar como um valor irrisório.

A MP 1031 objetiva a privatização da Eletrobras mediante a di-
luição do controle acionário da União.  Essa diluição se dará pelo au-
mento do capital social da empresa a partir da oferta pública de ações 
ordinárias. 

A União, além de não subscrever as novas ações ofertadas, pode-
rá promover a oferta secundária de ações de sua propriedade. O governo 
prevê arrecadar R$ 50 bilhões com a privatização.

Alguns detalhes da privatização: 
a) Serão mantidas, sob controle da União, a Eletronuclear e a 

Itaipu Binacional;
b) A União prorrogará, por 30 anos, os contratos de concessão das 

Usinas Hidrelétricas controladas, direta ou indiretamente, pela Eletro-
bras que tenham sido prorrogadas no regime de cotas. O regime de ex-
ploração dessas hidrelétricas passará a ser o de produção independente, 
cessando o regime de cotas.

c) Nenhum acionista poderá ter mais de 10% do capital votante 
da empresa;

d) A União terá ação preferencial especial com poder de veto 
(Golden Share);

e) Por quatro anos a partir da privatização, a União manterá as 
contribuições associativas ao Centro de Pesquisas de Energia Elétrica 
(CEPEL), mas com valores decrescentes de 25% ao ano.

A referida audiência pública realizada por essa casa legislativa 
contribuirá de maneira fundamental no sentido de dialogar com todos 
os setores da economia, os trabalhadores e os estado sobre uma empresa 
importantíssima ao povo brasileiro s das mais diversas instituições do 
Estado do Maranhão e do Brasil que é a ELETROBRAS.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 28 de abril de 2021. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado ZÉ 
INÁCIO - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 1350/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 

ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e à Secretária de Estado da Mulher, Sra. Nayra Mayara 
Monteiro Sousa, solicitando que disponibilize a “Carreta da Mu-
lher” para o município de Amarante, em maio do corrente ano ou 
quando houver disponibilidade. 

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

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 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 1351/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de 
Castro e Costa e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, Se-
nhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando adoção de medidas 
de segurança nas paradas de ônibus da Av. Jeronimo de Albuquer-
que, no trecho do Bequimão ao Angelim, como o acompanhamento de 
viatura policial, uma vez que a completa ausência de iluminação nas 
paradas traz insegurança aos usuários do transporte coletivo.  A medida 
objetiva evitar assaltos, já recorrentes no local, justificando, dessa for-
ma, a presente. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 27 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 1352/2021

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 
Rua Eduardo Aboud, no bairro da Macaúba.

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 dificuldades de trafegabilidade e pre-
juízos financeiros com conserto de veículos. Além disso, os moradores 
informam que obras da CAEMA teriam destruído a pavimentação asfál-
tica existente. 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.
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INDICAÇÃO Nº 1353 / 2021    

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, 
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício AO EXCELENTÍS-
SIMO SENHOR GOVERNADOR FLÁVIO DINO, bem como ao 
SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA (SSP), SENHOR JE-
FERSON MILER PORTELA E SILVA, SOLICITANDO QUE SEJA 
IMPLANTADA UMA UNIDADE DO INSTITUTO MÉDICO LE-
GAL (IML), NO MUNICIPIO DE PINHEIRO/ MA. 

Ratifica-se a Indicação, devido ao alto número de ocorrências 
na microrregião da Baixada Maranhense, as quais muitas vezes ficam 
sem elucidação, além de haver uma diminuição de gastos públicos e 
pessoais de familiares dos acidentados ou falecidos que necessitam se 
deslocar até a capital para a realização de exames e laudos periciais. 
Essa é uma reinvindicação da comunidade e, se atendida, viabilizará 
a melhoria dos serviços prestados pelo IML, evitando a demora nos 
atendimentos, em especial aos cidadãos em situação de vulnerabilidade, 
vítimas de violência e familiares de pessoas que foram a óbito e neces-
sitam de identificação.

Plenário Deputado Estadual “Nagib Haickel” do Palácio 
“Manoel Beckman”, em São Luís, 30 Abril de 2021. - DR. LEOR-
NARDO SÁ - DEP.ESTADUAL-PL

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

INDICAÇÃO Nº 1354 /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 o Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Je-
fferson Portela, solicitando a intensificação do policiamento no bairro 
da Vila Vitória.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a intensificação do 
policiamento no bairro da Vila Vitoria São Luís/MA, já que, segundo 
relatos dos moradores, os casos de criminalidade aumentaram no local 
causando significativa insegurança.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1355 /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 estrada do povoado Jacamin, localizado na 
ilha taua mirim.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na estrada do povoado Jacamin, localizado na 

ilha taua mirim, 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.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1356 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que, 
após ouvido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo 
Prefeito de São Luís, EDUARDO BRAIDE, e ao Secretário munici-
pal Saúde, JOEL NUNES, solicitando que apreciem a possibilidade de 
INCLUIR PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E PACIENTES COM 
DOENÇAS RARAS NO GRUPO PRIORITÁRIO DE VACINA-
ÇÃO CONTRA A COVID-19.

No atual cenário pandêmico, as pessoas com deficiência e os 
pacientes com doenças raras compõem um grupo de risco, em muitos 
casos, são pessoas acometidas por comorbidades e até funcionalidades 
que requerem cuidados. Na maioria dos casos, são pessoas que necessi-
tam do cuidado de um cuidador ou responsável, de forma que o contato 
constante com essas pessoas se apresenta como um fator de aumento de 
risco para a contaminação pela Covid-19.

Esse grupo representa uma população mais vulnerável à conta-
minação pela Covid-19, justamente por estarem impedidos de adotar 
100% (cem por cento) o distanciamento e o isolamento social. Assim, 
ante a importância de assegurar o direito à saúde e melhorar a qualidade 
de vida de milhares de cidadãos maranhenses com deficiência e doen-
ças raras, torna-se necessária a inclusão destes vulneráveis como grupo 
prioritário na vacinação contra a Covid-19 no Estado do Maranhão.

Diante de tais considerações, justifica-se a presente proposição. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 22 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 1357 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado do Maranhão, Senhor Flávio Dino, bem como ao 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano – SECID, 
Senhor Marcio Jerry, solicitando, em caráter de urgência, a construção 
da Praça da Família no município de Bequimão – MA. 

A presente solicitação tem como objetivo iniciar essa obra que 
tem um impacto social muito relevante, pois incentiva a integração, 
transformando a praça da juventude deste município, em um espaço de-
mocrático de interação, lazer, convívio, com ambiente moderno, acessí-
vel, voltado para todas as idades e segmentos.

São Luís (MA), 29 de abril de 2021 - Dra. Thaiza Hortegal - De-
putada Estadual – PP

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

INDICAÇÃO Nº 1358 /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 – Dr. Flavio Dino, solicitando 
que o Secretário de Estado da Educação – Dr.  Felipe Camarão, 
providencie a reforma e ampliação da Biblioteca Farol do Saber na 
cidade de Bequimão – MA.  

A revitalização do Farol da Educação resultará em um espaço de 
educação, informação, cultura e lazer a toda população. O pedido visa 
garantir melhorias para o aprendizado, levando qualidade e comodidade 
aos educadores, estudantes e artistas. 

Sabe-se que o caminho para o desenvolvimento social e cultural 
de uma sociedade acontece através da educação,  sendo assim, é im-
portante destacar e investir nesses equipamentos educacionais que irão 
beneficiar toda a comunidade e todos os públicos. 

Vale destacar a importância da leitura e atividades relativas ao es-
tímulo da educação, com medidas de alcance sociais que irá beneficiar 
toda região da baixada maranhense. 

Nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 

Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palacio “Manuel Be-
ckman”. São Luís, 29 de abril de 2021 – Dra. Thaiza Hortegal - PP 
– Deputada Estadual.

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

INDICAÇÃO Nº 1359 /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 estrada do povoado Jacamin, localizado na 
ilha taua mirim.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência possibilidade promover 
a recuperação asfáltica na estrada do povoado Jacamin, localizado na 
ilha taua mirim, 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.

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1360 /2021

Senhor Presidente,

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

Flávio Dino, e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, o Sr. Clay-
ton Noleto, solicitando pavimentação asfáltica a recuperação das 
ruas laterais ao campo do Tamboio, no município de Paço do Lumiar.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica a recuperação das ruas laterais ao campo do 
Tamboio, no município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior 
mobilidade e trafegabilidade de veículos e pedestres está muito com-
prometida principalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo 
dos anos vem sendo realizado somente serviços paliativos, e com o pas-
sar do tempo tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior 
desgaste por falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1361 /2021

Senhor Presidente,

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

Pelo presente solicito a Vossa Excelência é necessário que seja 
pavimentação asfáltica a recuperação das ruas laterais ao campo do 
Tamboio, no município de Paço do Lumiar, em virtude de dar maior 
mobilidade e trafegabilidade de veículos e pedestres está muito com-
prometida principalmente no período chuvoso, e que a estrada ao longo 
dos anos vem sendo realizado somente serviços paliativos, e com o pas-
sar do tempo tem aumentado o fluxo de veículos, o que ocasiona maior 
desgaste por falta de infraestrutura adequada.

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

Ante o exposto, justifica-se a presente solicitação. 

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1362 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Açailândia, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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-
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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 29 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 1363 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Arari, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1364 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda aldeias alta, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1365 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Balsas, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribama/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 29 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 1366 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Chapadinha, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1367 /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 pavimentação asfáltica na Alameda Itapecuru, Jardim 
Tropical I, Dão José de Ribamar/MA.

Pelo presente solicito a Vossa Excelência a recuperação asfáltica 
da região acima mencionada, uma vez que se trata de uma solicitação 
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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 29 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 1368 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda paço do lumiar, 
Jardim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1369 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda pastos bons, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1370 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda pedreira, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1371 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Rosário, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1372 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicita-se que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, FLÁVIO DINO, E AO SECRETÁRIO DE ESTADO 
DA CULTURA, ANDERSON LINDOSO, A FIM DE QUE DIS-
PONIBILIZEM UM CALENDÁRIO COM A PREVISÃO DE 
PAGAMENTO E PRAZO PARA RESPOSTA AO RECURSO DO 
AUXÍLIO EMERGENCIAL PARA OS PROFISSIONAIS DE 
EVENTOS NO MARANHÃO.
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O objetivo da presente solicitação é garantir que os profissionais 

de evento tenham ciência da data em que o pagamento do auxílio emer-
gencial será efetivado. A título de sugestão, menciona-se o calendário 
do auxílio emergencial do Governo Federal, podendo o do Governo do 
Estado se pautar na mesma transparência no tocante às datas.

Além disso, os profissionais de evento reivindicam por um prazo 
para obtenção de resposta aos recursos formulados, vez que o status 
“em análise” já se arrasta por dias.

Em tempos de pandemia, o auxílio urge como algo para atenuar 
as problemáticas enfrentadas por esses profissionais, não devendo ser 
mais um transtorno na vida desses que já sofrem amargamente com 
impactos financeiros.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1373 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Santa Inês, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1374 /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 pavimentação asfáltica na, Alameda Santa Luzia, Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1375 /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 pavimentação asfáltica na, Av. Campos, Jardim Tropi-
cal I, em São José de Ribamar/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 29 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 1376 /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 Av. Dos Lagos, 
Jardim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1377 /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 
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promover a pavimentação asfáltica na, Av. Rio Grande do Sul Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1378 /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 pavimentação asfáltica na, Av. Vitória do Mearim Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1379 /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 Estrada da Mata, 
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 29 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 1380 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicita-se que a presente indica-
ção seja encaminhada ao GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, FLÁVIO DINO, A FIM DE QUE APRECIE A POS-
SIBILIDADE DE AUTORIZAR O RETORNO ÀS ATIVIDADES 
DESENVOLVIDAS PELOS PROFISSIONAIS DE EVENTOS NO 
MARANHÃO, ADOTANDO-SE, PARA TANTO, LIMITAÇÃO 
DE 30% DO PÚBLICO E PROTOCOLO SANITÁRIO. 

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de autorizar o retorno das atividades desenvolvidas por profis-
sionais de eventos no Maranhão, a exemplo dos buffets profissionais. 
A presente solicitação tem por fundamento o impacto econômico que a 
paralisação dos serviços tem causado nesses trabalhadores.

Entende-se sim que o momento atual da pandemia ainda requer 
cautela, sendo essa a razão pela qual a presente solicitação se sustenta, 
ainda, na limitação de pessoas e adoção de protocolo sanitário, nos mol-
des do que foi feito em bares e restaurantes.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 29 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 1381 /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 pavimentação asfáltica na, Rua 14B, Santa Efigênia, 
em São José de Ribamar/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 29 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 1382 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Prefeito de São Luís, SENHOR EDUARDO 
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BRAIDE, e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, 
DAVID COL DEBELLA, solicitando que apreciem a possibilidade 
promover a recuperação asfáltica na Estrada da Mata, 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 29 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 1383 /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 pavimentação asfáltica na, Rua Cosme e Damião Jar-
dim Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1384 /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 pavimentação asfáltica na Rua da paz, Jardim Tropical 
I, em São José de Ribamar/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 29 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 1385 /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 pavimentação asfáltica na Rua da União, Jardim Tro-
pical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1386 /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 pavimentação asfáltica na Rua do Eucalipto, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 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 1387 /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 pavimentação asfáltica na, Rua Santa Helena Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/MA
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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 29 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 1388 /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 pavimentação asfáltica na Travessa da União, Jardim 
Tropical I, em São José de Ribamar/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 29 de abril de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,  REALI-
ZADA AOS 27 DIAS DO MÊS DE ABRIL  DE 2021 ÀS OITO HO-
RAS E TRINTA MINUTOS NA SALA DAS COMISSÕES “DEPU-
TADO LÉO FRANKLIN “ DA  ASSEMBLÉIA  LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO. 

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:

Duarte Júnior-Presidente
Ariston Sousa
Dr. Yglésio
Dra. Helena Duailibe
         
CONSTOU DA REUNIÃO A   SEGUINTE PAUTA
PARECER Nº 012/2021   -  Emitido ao Projeto  de Lei nº 

012/2020 que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas distribuido-
ras de energia elétrica disponibilizarem meio de pagamento no ato da 
interrupção do serviço por inadimplemento.

AUTORIA: Deputado Dr. Yglésio
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 

do Relator.

PARECER Nº 014/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 162/2021, 
que estabelece a notificação 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 públicos ou privados, e torna facultativo o uso de 
nome social nos boletins de ocorrência, quando for o caso.

AUTORIA: Deputado Adelmo Soares
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 015/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 026/2021, 
que Cria a Política Estadual de amparo, apoio e capacitação de viúvas 
para ingresso ou retomada ao mercado de trabalho.

AUTORIA: Deputada Mical Damasceno
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 016/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 087/2021, 
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 Maranhão.

AUTORIA: Deputado Wellington do Curso
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 017/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 008/2020, 
que dispõe sobre a proibição de venda de materiais escolares, métodos 
de ensino e similares pelas instituições da rede privada de ensino infan-
til, fundamental, médio, superior e de pós-graduação, exclusivamente 
em um único estabelecimento, no âmbito do Estado do Maranhão.

AUTORIA: Deputado Duarte Júnior
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 
do Relator.

PARECER Nº 018/2021  - Emitido ao Projeto de Lei nº 191/2020, 
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.

AUTORIA: Deputado Adriano
RELATOR: Deputado Duarte Júnior

DECISÃO:  APROVADO  por unanimidade  nos termos do voto 
do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO, 
em  30  de abril  de 2021.

Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão
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Ofício 071/PMBJS/GAB/2021.
Bom Jesus das Selvas – MA, 30 de março de 2021.

 Vossa Excelência;
OTHELINO NOVA ALVES NETO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão -ALEMA 

Ref.: DECLARA ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA EM 
VIRTUDE DA PANDEMIA DA COVID-19 NO ÂMBITO DO MUNI-
CÍPIO DE BOM JESUS DAS SELVAS – MA.

Prezado Sr. Presidente;

Cumprimentando - o cordialmente, sirvo-me do presente para 
encaminhar cópia do DECRETO MUNICIPAL Nº 021 DE 30 DE 
MARÇO DE 2021. Que Declara Situação de Calamidade Pública 
para fins de prevenção e enfrentamento da pandemia causada pelo 
novo Coronavírus (COVID-19) no Município de Bom Jesus das Sel-
vas, e dá outras providências, para reconhecimento nos termos do Art. 
65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Lei nº 101/00).

Sem mais para o momento reitero, votos de estima e considera-
ção.

Desde já agradecemos a atenção despendida.
Atenciosamente;

Luís Fernando Lopes Coelho
Prefeito de Bom Jesus das Selvas/MA

Decreto Municipal no 021/2021, de 30 de março de 2021.

Declara situação de Calamidade 
Pública no Município de Bom Jesus das 
Selvas (MA) em virtude do crescente nú-
mero de casos de contaminação pela CO-
VID-19 (COBRADE 1.5.1.1.0 Doença 
Infecciosa Viral.).

O PREFEITO MUNICIPAL DE BOM JESUS DAS SEL-
VAS, Estado do Maranhão no uso das atribuições legais conferidas 
pelo inciso I, do art. 87, combinado c/c com inciso XXIV do art. 89 da 
Lei Orgânica Municipal, nos seguintes termos:

CONSIDERANDO que é competência do Chefe do Poder Exe-
cutivo, dentro do princípio do interesse público, e com base no inciso 
I do art. 87, da Lei Orgânica do Município de expedir decretos para 
regulamentar as leis, com vistas a resguardar e promover o bem-estar 
da coletividade;

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

CONSIDERANDO o que consta da declaração de estado de 
calamidade pública no Estado do Maranhão que se deu por meio do 
Decreto nº 36.597, de 17 de março de 2021, foi reconhecido pela Se-
cretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério do Desen-
volvimento Regional, por meio da Portaria nº 546, de 26 de março de 
2021, com validade até 180 dias após sua publicação;

CONSIDERANDO que a última declaração de estado de ca-
lamidade pública no Município de Bom Jesus das Selvas se deu por 
meio do Decreto Municipal no 041/2020, de 27 de março de 2020, 
com vigência de 180 dias após sua publicação e que na oportunidade 
também dispôs de rigorosas medidas de enfrentamento à situação de 
emergência em saúde;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indica-
dores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de 

nova variante, com potencial possivelmente mais elevado de transmis-
sibilidade;

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

CONSIDERANDO ainda, que Administração Pública Munici-
pal possui autonomia para estabelecer, no âmbito de sua competência 
territorial, medidas que visem resguardar a saúde e a integridade de 
seus munícipes como forma de evitar o contágio e a proliferação do 
coronavírus;

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

o território do Município de Bom Jesus das Selvas, Estado do Mara-
nhão, para fins de prevenção e enfrentamento ao COVID-19 (Doença 
Infecciosa Viral - COBRADE1.5.1.1.0), infecção causada pelo Coro-
navírus (SARS-CoV-2).

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

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

Art. 4º A tramitação dos processos referentes a assuntos vincu-
lados a este Decreto dar-se-á em regime de urgência e prioridade, em 
todos os órgãos e entidades do Poder Executivo. 

Art. 5º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
produzindo efeitos por 180 (cento e oitenta) dias, prorrogáveis me-
diante novos decretos.

GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOM JE-
SUS DAS SELVAS/MA, aos 30 (trinta) dias do mês de março do ano 
de 2021.

LUIS FERNANDO LOPES COELHO
PREFEITO MUNICIPAL


