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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle
PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IV - Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações de Trabalho

PRESIDENTE
Dep. Ricardo Rios

VICE-PRESIDENTE
Dep. Dra. Helena Dualibe

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional
PRESIDENTE

Dep. Neto Evangelista
VICE-PRESIDENTE

Dep. Pastor Cavalcante

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00

SECRETÁRIA

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos
PRESIDENTE

Dep. Fábio Braga
VICE-PRESIDENTE

Dep. Arnaldo Melo

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Ariston Sousa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ciro Neto

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

Dep. Prof. Marco Aurélio
VICE-PRESIDENTE
Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

III - Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia
PRESIDENTE

Dep. Zé Inácio Lula
VICE-PRESIDENTE

Dep. Edivaldo Holanda

 REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
PRESIDENTE

Dep. Antonio Pereira
VICE-PRESIDENTE

Dep. Carlinhos Florêncio

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

VII - Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das Minorias
PRESIDENTE

Dep. Duarte Júnior
VICE-PRESIDENTE

Dep. Zito Rolim

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
PRESIDENTE

Dep. Rafael Leitoa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Hélio Soares

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
PRESIDENTE
Dep. Zito Rolim

VICE-PRESIDENTE
Dep. Antonio Pereira

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA

XIII - Comissão de Turismo
PRESIDENTE
Dep. Dr. Yglésio

Titulares
Deputado Ariston Sousa
Deputado Ricardo Rios
Deputado Wendell Lages
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Professor Marco Aurélio
Deputado Adriano Sarney

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares Suplentes

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Titulares

Suplentes
Deputado Vinicius Louro
Deputado Wellington do Curso
Deputada Mical Damasceno
Deputada Helena Duailibe
Deputado Antônio Pereira
Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

Suplentes

COMISSÕES PERMANENTES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
(de acordo com o art. 30 da Resolução Legislativa n.º 599/2010)

VICE-PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares

REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27 / 04 / 2022 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1.BLOCO PARLAMENTAR DEMOCRÁTICO.............17 MINUTOS
2.PROGRESSISTA..........................................................09 MINUTOS
3.PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA..............................06 MINUTOS
4.BLOCO PARLAMENTAR INDEPENDENTE............06 MINUTOS 
5.BLOCO PARL.UNIDOS PELO MARANHÃO...........23 MINUTOS

6.ESCALA RESERVA
1.PODEMOS..........................................................05 MINUTOS

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 27.04.2022 – (QUARTA-FEIRA)

I - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL

ÚNICO TURNO

1. PARECER Nº 119/2022, DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL, AO 
PROJETO DE  LEI Nº 346/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA 
DRA. HELENA DUAILIBE, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA INSTI~ETUIÇÃO DO PROGRAMA ÓRFÃOS DO FEMINI-
CÍDIO: ATENÇÃO E PROTEÇÃO NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. RELATOR SE-
NHOR DEPUTADO  ARISTON SOUSA. 

II - PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQS. 
Nºs 55 E 73/22)

2. PROJETO DE LEI Nº  120/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS COM SÍN-
DROME DE DOWN PELOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DO ESTADO 
DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMIS-
SÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELA-
TOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER. 

3. PROJETO DE LEI Nº  121/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DA REALIZAÇÃO GRATUITA DO EXAME DE 
CARIÓTIPO NOS RECÉM-NASCIDOS COM HIPÓTESE DIAG-
NÓSTICA DE SÍNDROME DE DOWN NO ESTADO DO MARA-
NHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARE-
CER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

4. PROJETO DE LEI Nº  122/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DO EXAME ECOCARDIOGRAMA PEDIÁTRICO 
NOS RECÉM-NASCIDOS COM SÍNDROME DE DOWN NO ESTA-
DO DO MARANHÃO. DEPENDE DE PARECER DAS COMIS-
SÕES TÉCNICAS. 

5. PROJETO DE LEI Nº  123/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A OBRI-
GATORIEDADE DOS HOSPITAIS, PÚBLICOS A PROCEDER AO 
REGISTRO E A COMUNICAÇÃO IMEDIATA DE RECÉM-NAS-
CIDOS COM SÍNDROME DE DOWN ÀS INSTITUIÇÕES E AS-
SOCIAÇÕES ESPECIALIZADAS QUE DESENVOLVEM ATIVI-
DADES COM PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE 
PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

6. PROJETO DE LEI Nº  150/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE dISPÕE SOBRE A 
ADOÇÃO DO SISTEMA DE INCLUSÃO ESCOLAR “ABA” PARA 
CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE DOWN (T21) NAS 
ESCOLAS DA REDE PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. DEPEN-

DE DE PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS.
7. PROJETO DE LEI Nº  151/2022, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A INCLU-
SÃO E RESERVA DE VAGAS NA REDE PÚBLICA E PRIVADA DE 
EDUCAÇÃO PARA CRIANÇAS E JOVENS COM SÍNDROME DE 
DOWN, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE PARE-
CER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

8. PROJETO DE LEI Nº  152/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A 
CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE ENTRADA NOS ESTÁDIOS, 
GINÁSIOS ESPORTIVOS, PARQUES AQUÁTICOS DO ESTADO 
DO MARANHÃO ÀS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E 
SEU ACOMPANHANTE. DEPENDE DE PARECER DAS COMIS-
SÕES TÉCNICAS. 

9. PROJETO DE LEI Nº  153/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE OBRIGA AS INSTI-
TUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS DE ENSINO, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, A DISPONIBILIZAREM CADEIRAS 
EM LOCAIS DETERMINADOS NAS SALAS DE AULA ÀS PES-
SOAS COM SÍNDROME DE DOWN. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

10. PROJETO DE LEI Nº  154/2022, DE AUTORIA 
DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS 
DIRETRIZES PARA A IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA CENSO 
DE PESSOAS COM T21 - SÍNDROME DE DOWN - E DE SEUS 
FAMILIARES, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DEPENDE DE 
PARECER DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

11. PROJETO DE LEI Nº  155/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE O VALE 
T21 – SÍNDROME DE DOWN, COMO TRANSFERÊNCIA DE REN-
DA PARA FAMÍLIAS QUE POSSUEM FILHOS COM ESTA TRIS-
SOMIA DO CROMOSSOMO 21, EM SITUAÇÃO DE VULNERABI-
LIDADE SOCIAL.  DEPENDE DE PARECER DAS COMISSÕES 
TÉCNICAS. 

12. PROJETO DE LEI Nº  156/2022, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DISPÕE SOBRE AS POLÍ-
TICAS DE DIAGNÓSTICO PRECOCE E ATENDIMENTO MULTI-
PROFISSIONAL PARA PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN 
(T21) NO ESTADO DO MARANHÃO. DEPENDE DE PARECER 
DAS COMISSÕES TÉCNICAS. 

III – PROJETOS DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

13. PROJETO DE LEI Nº 119/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA, DISPÕE SOBRE INSTITUIR NO 
CALENDÁRIO OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO  O DIA DA PAZ E DA CONCILIAÇÃO. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO PROFº MARCO AU-
RÉLIO. 

14. PROJETO DE LEI Nº 561/2019, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE ESTABELECE DIRETRIZES 
PARA A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL PELOS FABRICANTES 
DE BEBIDAS EM EMBALAGENS DE VIDRO E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. COM PARECERES FAVORÁVEIS DAS CO-
MISSÕES DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO RICARDO RIOS; E DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – RELATOR DEPU-
TADO ADELMO SOARES. 

IV – PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

15. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
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009/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO SENHOR FREDERICO VELOSO DE CASTRO. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
ADELMO SOARES.   

16. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
002/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A HERALDO 
ELIAS NOGUEIRA NUNES, O PROFESSOR HERALDO MOREI-
RA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS. 

17. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
004/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL 
BECKMAN” AO SENHOR LOURIVAL DE JESUS SEREJO SOU-
SA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONS-
TITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
RICARDO RIOS. 

18. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
024/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA MARIA FIRMINA DOS REIS A KARLA 
BIANCA MARQUES RODRIGUES PEREIRA. COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 

19. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
028/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE A MEDALHA MARIA ARAGÃO A KAROLLYN FUR-
TADO BARROS COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO 
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR 
DEPUTADO RICARDO RIOS. 

20. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
033/2020, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, 
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A GUI-
LHERME AVELLAR DE CARVALHO NUNES - COM PARECER 
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO RICARDO RIOS. 

V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

21. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA  Nº 
042/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELIS-
TA, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO 
“JOÃO DO VALE”AO GRUPO INSTRUMENTAL PIXINGUINHA. 
COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTI-
TUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO 
CIRO NETO. 

VI – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

22. REQUERIMENTO Nº 65/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, 
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPE-
DIENTE AO GOVERNADOR DO ESTADO, SR. FLÁVIO DINO  E 
AO SECRETÁRIO DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, SR. FELIPE 
CAMARÃO, SOLICITANDO TODAS AS ORDENS BANCÁRIAS 
REFERENTES A TODOS OS PAGAMENTOS DOS PROFESSO-
RES MEMBROS DA DIRETORIA DO SINPROESEMMA NO ANO 
DE 2021, SENDO ELES APOSENTADOS OU NÃO, CEDIDOS OU 
EFETIVOS. SEGUE EM ANEXO TODOS OS PROFESSORES QUE 
COMPÕEM A DIRETORIA DO SINPROESEMMA.

23. REQUERIMENTO Nº 111/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO RAFAEL LEITOA - SOLICITANDO QUE, APÓS MANI-

FESTAÇÃO DO PLENÁRIO, DISCUTIDO E VOTADO EM REGI-
ME DE URGÊNCIA, EM UMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, O 
PROJETO DE LEI Nº 192/2022.

VII – PROJETO DE LEI 
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

EM 1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA – (REQ. 
Nº 111/2022)

24. PROJETO DE LEI 192/2022, DE AUTORIA DA MESA 
DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
MARANHÃO, DISPÕE SOBRE A EXTINÇÃO E CRIAÇÃO DE 
CARGOS EM COMISSÃO NO QUADRO DE PESSOAL TEMPO-
RÁRIO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, INCORPORA VANTAGEM PESSOAL E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  .COM PARECER  VERBAL E FAVORÁVEL 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA 
– RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.

VII – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

25. REQUERIMENTO Nº 96/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIENTE 
AO PREFEITO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, WALTERLINS RO-
DRIGUES DE AZEVEDO, SOLICITANDO O RETORNO DA DIS-
TRIBUIÇÃO DOS KITS DE MERENDA ESCOLAR AOS ALUNOS 
DO MUNICIPIO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO.

26. REQUERIMENTO Nº 97/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENVIADA MENSAGEM DE PE-
SAR AOS FAMILIARES, DO SR. OSVALDO FERNANDES FILHO, 
PELO SEU FALECIMENTO, OCORRIDO NO DIA 17 DE ABRIL 
DO CORRENTE ANO. 

27. REQUERIMENTO Nº 98/2022, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO WELLINGTON DO CURSO, SOLICITANDO QUE, DE-
POIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO EXPEDIEN-
TE AO PREFEITO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, WALTERLINS 
RODRIGUES DE AZEVEDO, SOLICITANDO ESCLARECIMEN-
TOS SOBRE A MERENDA ESCOLAR NO CITADO MUNICÍPIO. 
QUAIS OS MOTIVOS QUE NÃO ESTÁ SENDO DISTRIBUÍDA A 
MERENDA ESCOLAR? COMO ESTÁ SENDO UTILIZADA A VER-
BA DESTINADA PARA COMPRA DA MERENDA?

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 26/04/2022 – TERÇA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 182/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES E A 
CONFECÇÃO DE RELATÓRIO DE INSPEÇÃO ANUAL (RIA).

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 10/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO VINI-

CIUS LOURO, DE APLAUSOS AO MUNICÍPIO DE PEDREIRAS 
E EXTENSIVA  AOS PEDREIRENSES, PELA COMEMORAÇÃO 
DO SEU ANIVERSÁRIO DE 102 ANOS DE EMANCIPAÇÃO PO-
LÍTICA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 18/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE CONCEDE 
A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO TEREZINHA REGO A 
PROFESSORA FRANCILDA FONSECA MACHADO.

PROJETO DE LEI Nº 177/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WELLINGTON DO CURSO, QUE ESTABELECE MEDI-
DAS NO ENFRENTAMENTO DA CORRUPÇÃO NOS ÓRGÃOS 
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DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA, NO ÂM-
BITO DO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI Nº 178/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE ASSEGURA AO CUIDADOR DA 
PESSOA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA) 
DIREITO DE ATENDIMENTO PRIORITÁRIO EM ESTABELECI-
MENTOS PÚBLICOS E PRIVADOS.

PROJETO DE LEI Nº 179/2022, DE AUTORIA DA DEPU-
TADA BETEL GOMES, QUE INSTITUI A “SEMANA ESTADUAL 
PARA CONSCIENTIZAÇÃO DA DOENÇA DE PARKINSON” NO 
ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 180/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO HÉLIO SOARES, QUE DISPÕE SOBRE A DOAÇÃO DE 
PRODUTOS PERECÍVEIS OU MADEIRAS APREENDIDAS PELO 
ÓRGÃO AMBIENTAL RESPONSÁVEL E DÁ OUTRAS PROVI-
DÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 181/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA 
O INSTITUTO TRANSFORMAR.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 175/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO ADRIANO, QUE DISPÕE SOBRE A CONSTRUÇÃO E IM-
PLANTAÇÃO DE CANIS NOS ESTABELECIMENTOS PENITEN-
CIÁRIOS DO ESTADO DO MARANHÃO.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI Nº 170/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO MÁRCIO HONAISER, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DO NOTÁRIO E REGISTRADOR PÚBLICO NO ÂMBITO DO ES-
TADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 171/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
PREVENÇÃO E COMBATE AOS MAUS-TRATOS CONTRA ANI-
MAIS NOS CONDOMÍNIOS LOCALIZADOS NO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 172/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO WENDELL LAGES, QUE INSTITUI A SEMANA ESTA-
DUAL DE PREVENÇÃO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL 
DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI Nº 173/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE PENALIDADES 
ADMINISTRATIVAS ÀS PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS E 
AGENTES PÚBLICOS QUE DISCRIMINEM AS PESSOAS COM 
TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA (TEA) NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI Nº 174/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ADELMO SOARES, QUE ESTABELECE A OBRIGATO-
RIEDADE DE FIXAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, PROIBIN-
DO A DISCRIMINAÇÃO EM RAZÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
OU IDENTIDADE DE GÊNERO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 017/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO JOSÉ RIBAMAR 
DE OLIVEIRA “CANHOTEIRO” A DAVI HERMES SOUZA DE 
OLIVEIRA.

Diretoria Geral de Mesa, 26 de abril de 2022.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio.

Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carli-
nhos Florêncio, Ciro Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglé-
sio, Doutora Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio 
Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Ricardo Rios, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage e Zé Inácio 
Lula. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): César Pires, Detin-
ha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa e Rildo Amaral. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
ANTÔNIO PEREIRA – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o Senhor Segun-
do Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão 
anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO JOTA PINTO (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor Pre-
sidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o 
Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA – (lê Expediente).

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 185 / 2022

Institui o “Dia Estadual em home-
nagem a Campanha da Fraternidade” no 
Estado do Maranhão, a realizar-se, anual-
mente, na quinta-feira Santa.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Fica instituído o “Dia Estadual em homenagem 
a Campanha da Fraternidade” no Estado do Maranhão, a realizar-se, 
anualmente, na quinta-feira Santa.

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

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo homenagear a Cam-
panha da Fraternidade no Brasil, que tem o princípio de promover diá-
logos a partir da realidade educativa do Brasil, procurando caminhos 
de solução, à luz do Evangelho, que nos ajude a pensar uma educação 
humanística, solidária e a serviço da vida.

A tão conhecida Campanha da Fraternidade teve início em 1961, 
quando três padres que trabalhavam na Caritas Brasileira, um dos orga-
nismos da CNBB, planejaram uma campanha para arrecadar recursos a 
fim de financiar as atividades assistenciais da instituição. À essa ação, 
eles batizaram de “Campanha da Fraternidade”. Na Quaresma de 1962 
foi realizada pela primeira vez a Campanha da Fraternidade na cidade 
de Natal, no Rio Grande do Norte. Devido ao bom êxito da experiência, 
no ano seguinte 16 dioceses do Nordeste também realizaram a campa-
nha em suas comunidades.

 Esse projeto foi o embrião para a concepção do projeto da Cam-
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panha da Fraternidade que, mais tarde, seria assumida como uma ação 
da Igreja no Brasil como gesto concreto no período da Quaresma. Ob-
servemos um detalhe histórico: a Campanha nasce em sintonia com o 
“Concílio Vaticano II” - tempo de mudança na Igreja e momento de 
renovação na prática pastoral de um catolicismo que abrigava ventos 
modernos. Entre 1964 a 1970, a Campanha foi aos poucos sendo apri-
morada e incorporada à Igreja no Brasil como momento importante de 
uma consciência social do catolicismo brasileiro

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 186 / 2022

Institui o Passaporte Equestre para 
trânsito de equinos, asininos e muares no 
território do Estado do Maranhão.

 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º Fica instituído o Passaporte Equestre para permitir o livre 
trânsito de equinos, asininos e muares exclusivamente no território do 
Estado do Maranhão.

§ 1º O passaporte será emitido para participação em cavalgadas, 
desfiles, vaquejadas, leilões, treinamentos, concursos, provas ou qual-
quer outra atividade ou evento de natureza cultural, desportiva ou de 
lazer e, ainda, para o exercício de atividades equestres de turismo, tra-
balho rural, policiamento ou de auxílio terapêutico.

§ 2º O Passaporte Equestre não poderá ser utilizado para trans-
porte interestadual, estando restrito ao livre trânsito entre os municípios 
do Estado do Maranhão.

Art. 2º Para os fins dispostos nesta Lei, considera-se Passapor-
te Equestre o documento oficial que, regularmente expedido e com os 
registros sanitários válidos, equivale à Guia de Transporte Animal – 
GTA e substitui qualquer outro documento para fins de trânsito e regu-
laridade fiscal do animal nos limites territoriais do Estado do Maranhão.

§ 1º Todas as informações constantes no Passaporte Equestre 
serão prestadas por médico veterinário cadastrado como responsável 
técnico perante a Agência Estadual de Defesa Agropecuária do 
Maranhão – AGED.

§ 2º O Passaporte Equestre só poderá ser emitido para equídeos 
procedentes de estabelecimentos ou proprietários cadastrados na 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED e que 
cumpram a legislação sanitária vigente.

§ 3º O Passaporte Equestre é uma opção facilitadora e facultativa 
ao proprietário e usuário dos equídeos, o qual poderá optar pelo atual 
procedimento de emissão da Guia de Transporte Animal – GTA e nota 
fiscal.

§ 4º O Passaporte Equestre será emitido em modelo único e 
padronizado, confeccionado em papel moeda com marca d›água pela 
Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED.

§ 5º O Passaporte Equestre não substitui a GTA na hipótese de 
trânsito do animal para outros Estados da Federação.

Art. 3º O Passaporte Equestre deve ser individual e conter todas 
as informações referentes ao animal, quais sejam:

I - A identificação do animal através da resenha gráfica e des-
critiva, indicando a pelagem, o tipo e a raça;

II - Registro genealógico da respectiva associação de criadores 
de cavalo, se

houver;
III - A identificação do proprietário e a procedência do animal;
IV - O atestado de exame clínico por médico veterinário cadas-

trado perante autoridade de Defesa Sanitária Animal Estadual, no pró-
prio corpo do documento, como documento único para fins de defesa 
sanitária animal;

V - Foto da frente da cabeça, da garupa e dos dois lados do cor-
po inteiro do

animal;
VI - Todos os atestados clínicos, laboratoriais e exames exigidos 

pela legislação estadual, dentro do período de validade, como documen-
tos anexos.

Art. 4º O Passaporte Equestre deve conter informações atualiza-
das, sob pena de aplicação de penalidades administrativas, tipificadas 
na legislação estadual de defesa sanitária animal.

Art. 5º A emissão do Passaporte Equestre será feita diretamente 
pela Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED 
ou por delegação desta às associações desportivas ou de criadores de 
equídeos legalmente constituídas e previamente cadastradas junto ao 
órgão da Agência Estadual de Defesa Agropecuária do Maranhão.

§ 1º Em caso de delegação, o documento de Passaporte 
Equestre deverá seguir modelo único e padronizado, confeccionado 
em papel moeda com marca d›água pela Agência Estadual de Defesa 
Agropecuária do Maranhão – AGED.

§ 2º A delegação exige a responsabilidade técnica de médico 
veterinário cadastrado perante autoridade pública de Defesa Sanitária 
Animal, que será obrigado a prestar todas as informações exigidas nesta 
Lei.

Art. 6º Para fins de rastreabilidade, como forma de controle de 
defesa sanitária animal, deverão ser informados à autoridade de Defesa 
Sanitária Estadual os locais de circulação dos cavalos transportados por 
veículos.

Parágrafo único. A comunicação prevista no caput será feita por 
médico veterinário cadastrado como responsável técnico perante a uni-
dade sanitária de defesa animal.

Art. 7º É facultativo a AGED propor outras regulamentações com 
o objetivo aprimorar esta Lei e a regulamentação de animais

 
§ 1º A regularidade do Passaporte Equestre será vinculada à 

validade das vacinas, aos exames, aos atestados clínicos e laboratoriais 
obrigatórios aos equídeos, conforme esta Lei.

§ 2º O período total do trânsito deve estar dentro do período 
de validade dos exames   negativos para Anemia Infecciosa Equina – 
AIE e para o Mormo, que é de 180 (cento e oitenta) dias, devendo ser 
emitido por laboratório oficial ou credenciado junto a Agência Estadual 
de Defesa Agropecuária do Maranhão – AGED.

Artigo 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 19 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem por objetivo institui um Passaporte 
Equestre, com a finalidade de substituir a Guia de Transporte Animal 
– GTA e qualquer outro documento para fins de trânsito e regularidade 
fiscal do animal em todo Estado do Maranhão. 

Trata de uma medida facilitadora aos proprietários de equídeos 
que encontram dificuldade com o transporte de seus animais, pois atual-
mente muitos proprietários não conseguem cumprir as exigências legais 
no que se refere à emissão da GTA, seja pela frequência do deslocamen-
to ou por burocracia do tramite para emissão do documento. 

O documento oficial para transporte de animais no Brasil, atual-
mente, é a Guia de Trânsito Animal (GTA), com base na Lei Federal 
n. 871, de 17 de janeiro de 1991, que dispõe sobre a política agrícola 
nacional. A GTA contém informações sobre a origem, o destino e as 
condições sanitárias, bem como a finalidade do transporte animal. A 
presente proposição institui passaporte equestre equivalente à GTA. 
Tal medida facilitará o transporte desses animais, viabilizando, assim, 
a maior adesão de proprietários no cadastramento junto aos órgãos res-
ponsáveis. 

O trânsito de animais é um dos principais disseminadores de 
doenças infectocontagiosas. O seu controle, juntamente com a vigilân-
cia epidemiológica ativa, favorece a prevenção e diminuição de enfer-
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midades. O conhecimento da origem, destino, sazonalidade e fluxo dos 
equídeos é essencial ao desenvolvimento de estratégias para o controle 
de patologias, de fundamental importância para o sistema de defesa sa-
nitária animal. Seja qual for a via de trânsito, a apresentação da docu-
mentação é obrigatória. A intenção com a proposição não é afrouxar ou 
diminuir as medidas de controle de enfermidades, mas apenas facilitar 
o procedimento de emissão da documentação para o trânsito animal. 

Ademais, é uma medida facultativa, contemplando em um só 
documento todas as informações do animal, vacinas e exames, dinami-
zando, desse modo, a fiscalização e o transporte dos animais equestres. 
Caso o proprietário opte por não aderir ao Passaporte Equestre, poderá 
continuar utilizando a GTA normalmente. 

Diante do exposto, certo da importância da presente proposição 
para facilitar o trânsito de animais em nosso Estado, sem para tanto 
comprometer a garantia da sanidade animal, contamos com o apoio dos 
nobres Pares para a aprovação do presente Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN” EM SÃO LUÍS, 19 DE ABRIL DE 2022. - 
wendell lages - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 187 / 2022

Dispõe sobre a comunicação dos 
condomínios residenciais aos órgãos de 
segurança pública sobre a ocorrência ou 
indício de violência contra idoso e pes-
soas com deficiência no seu interior.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Artigo 1º - Dispõe sobre a comunicação dos condomínios resi-
denciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência ou indício 
de violência doméstica e familiar contra mulher, criança, adolescente 
ou idoso em seu interior.

Artigo 2º - São consideradas pessoas idosas aquelas com funda-
mento na LEI N° 10.741, DE 1° DE OUTUBRO DE 2003. Que trata do 
estatuto da pessoa idosa.

Artigo 3º - São consideradas pessoas com deficiência aquelas 
com fundamento na LEI N° 13.146, DE 6° DE JULHO DE 2015. Que 
institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto 
da Pessoa com Deficiência).

Parágrafo único. A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em an-
damento e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato.

Artigo 4º - O descumprimento ao disposto nesta lei acarretará 
a imposição de multa de até 1 (um) salário mínimo a ser graduada de 
acordo com a gravidade da infração, o porte econômico do infrator, a 
conduta e o resultado produzido.

Artigo 5º - Os condomínios deverão fixar, nas áreas de uso co-
mum, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na pre-
sente Lei e incentivando os condôminos a notificarem o síndico e/ou 
o administrador, quando tomarem conhecimento da ocorrência ou da 
existência de indícios da ocorrência de violência doméstica ou familiar 
no interior do condomínio.

Artigo 6º - O descumprimento do disposto nesta Lei poderá su-
jeitar o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditó-
rio, às seguintes penalidades administrativas:

I - Advertência, quando da primeira autuação da infração;
II - Multa, a partir da segunda autuação.

Parágrafo Único – A multa prevista no inciso II deste artigo 
será fixada entre R$ 500,00(quinhentos reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a depender das circunstâncias da infração, tendo seu valor atua-
lizado pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou outro 
índice que venha a substituí-lo, devendo o valor arrecadado ser reverti-
do em favor de fundos e programas de proteção aos direitos do idoso e 
pessoas com deficiência.

Artigo 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões, em 11 de abril de 2022 - wendell lages - De-
putado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei tem como objetivo garantir a proteção 
dos animais domesticados em condomínios, tendo em vista que as de-
nuncias de maus-tratos no Brasil crescem a cada ano,  com o presente 
projeto os síndicos ou administradores ou devem realizar a denúncia 
com a ocorrência em andamento, ou até 24 horas depois, acionando 
órgãos de segurança pública.

O síndico deveráP comunicar autoridades com o máximo de 
informações possíveis, como identificação e contato do tutor, raça e 
características físicas do animal, além de passar informações sobre os 
indícios dos maus-tratos.

No Brasil, maltratar um animal é crime previsto em lei (9.605-
98). A pena para quem for condenado vai de 2 a 5 anos de prisão, além 
do pagamento de multa e inclusão do nome no registro de antecedente 
criminal, além de animais silvestres, a lei protege os domésticos e do-
mesticados.

Em razão do exposto, solicito aos nobres pares que aprovem este 
Projeto de Lei que obriga os condomínios residenciais, localizados no 
Estado do Maranhão, a comunicar, aos órgãos de segurança, eventual 
ocorrência ou indício de violência, maus tratos ou atos de crueldade 
contra os animais

Sala das Sessões, em 06 de abril de 2022. - wendell lages - 
Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº  111 /2022

Senhor Presidente:

Nos termos que dispõe o Regimento Interno da Assembléia 
Legislativa do Estado Maranhão, e após a manifestação do Plenário, 
solicito que seja discutido e votado em Regime de Urgência, em uma 
Sessão Extraordinária, o Projeto de Lei nº 192/22.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 25 de abril de 2022. 

Rafael Leitoa
Deputado Estadual   

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 27.04.2022

INDICAÇÃO Nº 2686/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. 
Governador Carlos Orleans Brandão Junior, bem como ao Secretário 
Estadual de Infraestrutura, Aparício Bandeira Filho, solicitando com 
a maior brevidade possível, a recuperação DE 1 Km da estrada vicinal 
do Povoado Patos, no Município de Arari – Ma.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade aos cidadãos que residem neste Povoado, como tam-
bém é utilizada para o escoamento da produção de melancia da região, 
nestes termos, solicitamos o atendimento ao nosso pleito. 

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Carlos 
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Brandão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Aparício Bandeira, 
pelo comprometimento com toda população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - Profª Socorro Wa-
quim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2687/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, e a Sra.  Leuzinete Pereira, Secretária de 
Estado da Educação, solicitando providências imediatas no sentido de 
proceder reforma do CENTRO DE ENSINO HUMBERTO DE CAM-
POS – ANEXO ELZA FREITAS, localizado no povoado de rampa no 
município de Humberto de Campos - MA.

A Escola é uma extensão da casa dos alunos, devendo ser um 
ambiente acolhedor, inspirador e sobretudo motivador, onde precisa 
ofertar as condições mínimas de infraestrutura, segurança e bem estar. 
É inconcebível acreditar que uma criança ou um jovem possa ter um 
excelente rendimento escolar, se ele não tem um ambiente que motive o 
seu retorno dia a dia para sala de aula.

Frequentar uma escola em situações de precariedade é desmoti-
vador e eleva ainda mais os altos índices de evasão escolar,  por isso 
a reforma da citada escola é necessária e de urgência, para um me-
lhor conforto e segurança para os alunos e funcionários, uma vez que 
a mesma está em vias de ser fechada em razão da precariedade, o que 
ocasionará um problema ainda maior para aquela cidade, tendo em vista 
ser uma escola que abriga um número considerado de alunos da região.

Dessa feita, apresento a presente matéria contando com o apoio 
do Ex. Governador Carlos Brandão, e da ilustre Secretária de Estado da 
Educação, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2688/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e a Sra.  Leuzinete Pereira, Secretária de Estado 
da Educação, solicitando providências imediatas no sentido de proceder 
reforma e climatização do UNIDADE INTEGRADA ALEXANDRE 
PIRES, localizado no bairro da Trisidela no município de Balsas - MA.

A Escola é uma extensão da casa dos alunos, devendo ser um 
ambiente acolhedor, inspirador e sobretudo motivador, onde precisa 
ofertar as condições mínimas de infraestrutura, segurança e bem estar. 
É inconcebível acreditar que uma criança ou um jovem possa ter um 
excelente rendimento escolar, se ele não tem um ambiente que motive o 
seu retorno dia a dia para sala de aula.

Frequentar uma escola em situações de precariedade é desmoti-
vador e eleva ainda mais os altos índices de evasão escolar,  por isso 
a reforma da citada escola é necessária e de urgência, para um me-
lhor conforto e segurança para os alunos e funcionários, uma vez que 

a mesma está em vias de ser fechada em razão da precariedade, o que 
ocasionará um problema ainda maior para aquela cidade, tendo em vista 
ser uma escola que abriga um numero considerado de alunos da região.

Dessa feita, apresento a presente matéria contando com o apoio 
do Ex. Governador Carlos Brandão, e do ilustre Secretária de Estado da 
Educação, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2689/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida 
a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governa-
dor CARLOS BRANDÃO, e a Sra.  Leuzinete Pereira, Secretária de 
Estado da Educação, solicitando providências imediatas no sentido de 
proceder reforma e climatização do UNIDADE INTEGRADA PRO-
FESSOR LUÍS RÊGO, localizado no bairro do centro no município de 
Balsas - MA.

A Escola é uma extensão da casa dos alunos, devendo ser um 
ambiente acolhedor, inspirador e sobretudo motivador, onde precisa 
ofertar as condições mínimas de infraestrutura, segurança e bem estar. 
É inconcebível acreditar que uma criança ou um jovem possa ter um 
excelente rendimento escolar, se ele não tem um ambiente que motive o 
seu retorno dia a dia para sala de aula.

Frequentar uma escola em situações de precariedade é desmoti-
vador e eleva ainda mais os altos índices de evasão escolar,  por isso 
a reforma da citada escola é necessária e de urgência, para um me-
lhor conforto e segurança para os alunos e funcionários, uma vez que 
a mesma está em vias de ser fechada em razão da precariedade, o que 
ocasionará um problema ainda maior para aquela cidade, tendo em vista 
ser uma escola que abriga um numero considerado de alunos da região.

Dessa feita, apresento a presente matéria contando com o apoio 
do Ex. Governador Carlos Brandão, e do ilustre Secretária de Estado da 
Educação, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 18 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2690/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Marcos Aurélio Freitas, Presidente da 
Companhia de Água e Esgoto do Maranhão - CAEMA, solicitando pro-
vidências imediatas no sentido de melhorar o sistema de abastecimento 
de água no município de Tasso Fragoso/MA, tendo em vista os sérios 
problemas ocasionados coma falta de água naquela região.

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualidade 
de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do Po-
der Público promover o regular abastecimento de água potável para a 
população, onde o município vem sofrendo constantemente com a falta 
desse bem vital e precioso que é a água, tendo chegado a ficar 15 dias 
sem água nas casas, o que por si só justifica uma intervenção da CAE-
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MA no SAA daquele município.

Água encanada é um direito de todos os cidadãos e dever  do Es-
tado, contudo o município de Tasso Fragoso, no sul do Estado, vem so-
frendo com a constante falta desse bem precioso e vital, razão pela qual, 
apresento a presente matéria contando com o apoio do Ex. Governador 
Carlos Brandão, e do ilustre Presidente da CAEMA, no acolhimento da 
presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2691/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e a Sra.  Leuzinete Pereira, Secretária de Estado 
da Educação, solicitando providências imediatas no sentido de proceder 
reforma e cobertura da quadra poliesportiva e adequação do refeitório 
do Centro de Ensino de Tempo Integral Padre Fábio Bertagnolli, locali-
zado no bairro da cohab no município de Balsas - MA.

A presente indicação visa atender uma solicitação dos alunos do 
referido centro de ensino, que há anos já solicitam a melhoria de refor-
ma e cobertura da quadra poliesportiva da unidade, bem como a ade-
quação do refeitório, tendo em vista que este fica em uma área aberta, 
sem qualquer proteção lateral contra chuva.

A Escola é uma extensão da casa dos alunos, devendo ser um 
ambiente acolhedor, inspirador e sobretudo motivador, onde precisa 
ofertar as condições mínimas de infraestrutura, segurança e bem estar. 
É inconcebível acreditar que uma criança ou um jovem possa ter um 
excelente rendimento escolar, se ele não tem um ambiente que motive o 
seu retorno dia a dia para sala de aula.

Dessa forma, garantir as melhorias necessárias para reforma e 
cobertura da quadra, bem como do refeitório são medidas que irão con-
tribuir significativamente para redução dos altos índices de evasão es-
colar, garantindo um melhor conforto e segurança para os alunos e fun-
cionários, razão pela qual apresento a presente matéria contando com 
o apoio do Ex. Governador Carlos Brandão, e da ilustre Secretária de 
Estado da Educação, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2692/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
Carlos Brandão, e ao Ex. Sr.  Joslene Rodrigues, Secretária de Estado 
das Cidades e Desenvolvimento Urbano, solicitando providências para 
inclusão dos municípios de Balsas, Riachão, Loreto e Sambaíba, no 
Programa MAIS ASFALTO, com intuito de proceder a pavimentação 
de ruas e avenidas nesses municípios. 

A presente indicação tem como objetivo garantir mais qualida-
de de vida aos moradores dessas regiões, uma vez que é um dever do 

Poder Público promover a pavimentação das via públicas, e só quem 
está morando ou já morou em uma rua sem pavimentação, sabe bem a 
importância de se ter esse direito garantido e os transtornos enfrentados 
pela sua falta , sobretudo no inverno com as grandes chuvas que têm 
causados grandes estragos em várias cidades do nosso Estado.

Rua pavimentada é um direito de todos os cidadãos e dever das 
prefeituras municipais, contudo muitas vias na cidade de Balsas, Lo-
reto, Riachão e Sambaíba ainda carecem de infraestrutura, razão pela 
qual, apresento a presente matéria contando com o apoio ilustre Gover-
nador Carlos Brandão, no acolhimento da presente reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de fevereiro de 2022. - MÁRCIO 
HONAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2693/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Aparício Bandeira Filho, Secretá-
rio de Estado de Infraestrutura, solicitando recuperação da rodovia MA 
006, no trecho entre os municípios de Alto Parnaíba e Tasso Fragoso/
MA.

A rodovia MA 006, com uma extensão de aproximadamente 
1.225 Km, é considerada uma das maiores do Estado do Maranhão, 
ligando os municípios de Alto Parnaíba a Cururupu, foi construída no 
ano de 1980 com intuito de ligar o norte e o sul do Estado, sendo hoje 
o grande eixo da escoação agrícola, e em muitos trechos, se encontra 
completamente comprometida, dado à falta de intervenções, sobretudo 
entre o trecho de Alto Parnaíba e Tasso Fragoso, o que torna necessário 
a imediata recuperação da via, garantindo a sua trafegabilidade, evi-
tando acidentes e a continuidade da escoação agrícola daquela região. 

 Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do estado 
que cada vez mais tem investido em infraestrutura nos bairros tanto da 
capital quanto no interior do estado, é que procuramos encontrar solu-
ções para tal solicitação. Diante de todo o exposto, apresento a presente 
matéria contando com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão e 
do Secretário de Infraestrutura do Estado, no acolhimento da presente 
reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2694/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Aparício Bandeira Filho, Secretá-
rio de Estado de Infraestrutura, solicitando recuperação da rodovia MA 
320, no trecho que dá acesso ao município de Santo Amaro/MA.

A rodovia MA 320, é uma rodovia estadual de grande importân-
cia para o avanço do turismo na região dos lençóis maranhenses, com 
23 km de extensão liga hoje os municípios de Primeira Cruz à Santo 
Amaro, que além de influenciar na mobilidade intermunicipal, tem fa-
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cilitado o acesso de turistas que procuram conhecer o paraíso perdido 
dos lençóis maranhenses. Contudo, em muitos trechos, esta rodovia en-
contra-se completamente comprometida, dado à falta de intervenções, 
sobretudo no trecho de acesso da cidade de Santo Amaro, o que torna 
necessário a imediata recuperação da via, garantindo a sua trafegabili-
dade, evitando acidentes e a continuidade da exploração turística da-
quela região. 

 Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do estado 
que cada vez mais tem investido em infraestrutura nos bairros tanto da 
capital quanto no interior do estado, é que procuramos encontrar solu-
ções para tal solicitação. Diante de todo o exposto, apresento a presente 
matéria contando com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão e 
do Secretário de Infraestrutura do Estado, no acolhimento da presente 
reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2695/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador 
CARLOS BRANDÃO, e ao Sr.  Aparício Bandeira Filho, Secretário 
de Estado de Infraestrutura, solicitando providências para conclusão da 
obra de recuperação da rodovia MA 007, no trecho entre o município de 
Balsas e o povoado de Batavo no sul do Maranhão.

A rodovia MA 007 faz parte do famoso anel da soja, e tem um 
grande impacto socioeconômico, pois facilita o transporte de grãos e, 
também, da produção da agricultura familiar, que são as principais ba-
ses da economia na região. A MA teve obras de recuperação iniciada, 
contudo não foi concluída, o que tem gerado grandes transtornos e em 
muitos trechos, encontra-se completamente comprometida, dado à fal-
ta de intervenções, sobretudo entre o trecho que liga o município de 
Balsas ao povoado de Batavo, o que torna necessário a imediata recu-
peração da via, garantindo a sua trafegabilidade, evitando acidentes e a 
continuidade da escoação agrícola daquela região. 

 Neste contexto e nos valendo das políticas públicas do estado 
que cada vez mais tem investido em infraestrutura nos bairros tanto da 
capital quanto no interior do estado, é que procuramos encontrar solu-
ções para tal solicitação. Diante de todo o exposto, apresento a presente 
matéria contando com o apoio ilustre Governador Carlos Brandão e 
do Secretário de Infraestrutura do Estado, no acolhimento da presente 
reivindicação.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - MÁRCIO HO-
NAISER - Deputado Estadual - PDT

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

INDICAÇÃO Nº 2696 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão, o Sr. 
Carlos Brandão, para análise e encaminhamento do anteprojeto ane-
xado que, por sua vez, versa sobre a criação do Art. 86, §1º, §2º e §3º, 

bem como dos artigos 86-A e 86-B da Lei Estadual nº 6.513/1995, para 
autorizar os servidores públicos policiais militares do Estado do Ma-
ranhão, que possuam filho ou curatelado, dependente, que seja pessoa 
com deficiência congênita ou adquirida, com qualquer idade, redução à 
metade da sua carga horária semanal.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 19 de abril de 2022. - NETO EVANGE-
LISTA - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2697 /2022

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, o Sr. EDUARDO SALIM 
BRAIDE, solicitando que aprecie a possibilidade de AMPLIAR OS 
PERCENTUAIS DE REAJUSTE CONCEDIDOS AOS SERVI-
DORES PÚBLICOS MUNICIPAIS EM SÃO LUIS, PARA PELO 
MENOS DE 25% a 30%.

Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade de ampliar os percentuais de reajuste concedidos aos servidores 
públicos municipais de São Luís, para pelo menos 25% a 30%. 

A solicitação tem como fundamento a insatisfação dos servidores 
públicos municipais, considerado insuficiente por diversas categorias 
de servidores por não cobrir as perdas inflacionárias dos últimos 7 anos. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, 19 de abril de 2022. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2798/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de Açailândia - Aluísio Silva 
Sousa, para que tome ciência e faça cumprir a LEI Nº 14.325, DE 12 
DE ABRIL DE 2022, que segue em anexo. 

A presente indicação tem como objetivo garantir o repasse de 
precatórios do Fundeb (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica) e de seu antecessor, o extinto Fundef, para o paga-
mento do magistério na educação básica da rede pública de ensino.

                                     
 LEI Nº 14.325, DE 12 DE ABRIL DE 2022

Altera a Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, para dis-
por sobre a utilização dos recursos extraordinários recebidos pelos 
Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em decorrência de 
decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual por aluno para 
a distribuição dos recursos oriundos dos fundos e da complementa-
ção da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensi-
no Fundamental e de Valorização do Magistério (Fundef), previstos 
na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro de 1996, ao Fundo de Manutenção 
e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020 e ao Fundo de Manu-
tenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) permanente.
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(...)
Art. 1º A Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, passa a vigo-

rar acrescida do seguinte art. 47-A:
“Art. 47-A. Serão utilizados na mesma finalidade e de acordo 

com os mesmos critérios e condições estabelecidos para utilização 
do valor principal dos Fundos os recursos extraordinários recebi-
dos pelos Estados, pelo Distrito Federal e pelos Municípios em de-
corrência de decisões judiciais relativas ao cálculo do valor anual 
por aluno para a distribuição dos recursos:

I - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização 
do Magistério (Fundef), previstos na Lei nº 9.424, de 24 de dezembro 
de 1996;

II - dos fundos e da complementação da União ao Fundo de Ma-
nutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação (Fundeb) 2007-2020, previstos na Lei nº 
11.494, de 20 de junho de 2007;

III - dos fundos e das complementações da União, nas modali-
dades VAAF e VAAT, ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 
da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação 
(Fundeb) permanente, previstos nesta Lei.

§ 1º Terão direito ao rateio de que trata o caput deste artigo:
I - os profissionais do magistério da educação básica que estavam 

em cargo, emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela 
de servidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vín-
culo estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício 
das funções na rede pública durante o período em que ocorreram os 
repasses a menor do Fundef 1997-2006 ou do Fundeb 2007-2020 a que 
se referem os incisos I e II do caput deste artigo;

II - os profissionais da educação básica que estavam em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de ser-
vidores do Estado, do Distrito Federal ou do Município, com vínculos 
estatutário, celetista ou temporário, desde que em efetivo exercício das 
funções na rede pública durante o período em que ocorreram os repas-
ses a menor do Fundeb permanente a que se refere o inciso III do caput 
deste artigo;

III - os aposentados que comprovarem efetivo exercício nas redes 
públicas escolares, nos períodos dispostos nos incisos I e II do caput 
deste artigo, ainda que não tenham mais vínculo direto com a adminis-
tração pública que os remunerava, e os herdeiros, em caso de faleci-
mento dos profissionais alcançados por este artigo.

§ 2º O valor a ser pago a cada profissional:
I - é proporcional à jornada de trabalho e aos meses de efetivo 

exercício no magistério e na educação básica, no caso dos demais pro-
fissionais da educação básica previstos no inciso III do caput do art. 61 
da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996;

II - tem caráter indenizatório e não se incorpora à remuneração 
dos servidores ativos ou aos proventos dos inativos que fizerem parte do 
rateio definido no § 1º deste artigo.”

Art. 2º Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios definirão 
em leis específicas os percentuais e os critérios para a divisão do rateio 
entre os profissionais beneficiados.

Art. 3ºA União suspenderá o repasse de transferências volun-
tárias para os Estados e os Municípios que descumprirem a regra 
de destinação dos precatórios estabelecida no  art. 47-A da Lei nº 
14.113, de 25 de dezembro de 2020, inclusive em relação aos percen-
tuais destinados aos profissionais do magistério e aos demais profissio-
nais da educação básica.

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 12 de abril de 2022.
O papel dos professores é o pilar principal na construção da so-

ciedade. São agentes formadores que qualificam os alunos para todas as 
profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma referência na 
formação das crianças. 

O Estado Brasileiro tem uma dívida enorme com a classe dos 
professores, uma vez que a qualidade do ambiente de trabalho geral-
mente fica muito aquém da necessária para que esse profissional exerça 

o seu mister. Além disso, o trabalho fundamental por eles exercido não 
é devidamente remunerado e nem valorizado.

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2699 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada GOVERNADOR DO ESTADO DO MA-
RANHÃO, CARLOS BRANDÃO e AO PRESIDENTE DA COM-
PANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO MARANHÃO 
(CAEMA) – SR. MARCOS AURÉLIO ALVES FREITAS, solici-
tando o serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no 
município de Açailândia. 

Pela presente indicação solicito a Vossa Excelência, solicitando o 
serviço de abastecimento de água e esgotamento sanitário no município 
de Açailândia, com o objetivo de dar fim aos transtornos causados a co-
munidade, dentre eles, esgoto a céu aberto, o qual compromete a saúde 
pública dos moradores.

Importante se faz destacar que, a CAEMA tem problemas críti-
cos, desde perdas físicas e aparente como também ineficiência finan-
ceira e de gestão, as condições são precárias, não conseguindo cumprir 
requisitos mínimos para coleta, tratamento e distribuição de água potá-
vel, coleta, tratamento e afastamento de esgoto doméstico no município 
de Açailândia.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 de abril 
de 2022 - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2700 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado 
do Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhe que 
determine providências, objetivando a Implantação de um Restaurante 
Popular, para o Município de São Felix de Balsas - MA, por ser de 
suma importância para aquela municipalidade, agregando condições de 
dignidade à pessoa humana aos munícipes mais necessitados daquela 
cidade. 

A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de refei-
ções balanceadas e comercializadas a preços baixos. Assim, a implanta-
ção desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos trabalhadores e das 
famílias de baixa renda desse município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 07 de abril de 2022. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2701 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado 
do Maranhão, Dr. Carlos Orleans Brandão Júnior, solicitando-lhe que 
determine providências, objetivando a Implantação de um Restaurante 
Popular, para o Município de Loreto - MA, por ser de suma importância 
para aquela municipalidade, agregando condições de dignidade à pes-
soa humana aos munícipes mais necessitados daquela cidade. 

A instalação do restaurante popular visa ampliar a oferta de refei-
ções balanceadas e comercializadas a preços baixos. Assim, a implanta-
ção desse mecanismo irá facilitar muito a vida dos trabalhadores e das 
famílias de baixa renda desse município.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 07 de abril de 2022. - ANDREIA MAR-
TINS REZENDE - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2702 /2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V.Exa. que, após ouvida a Mesa, 
seja enviado ofício ao Reitor da Universidade Federal do Maranhão, 
Dr. Natalino Salgado Filho, solicitando que a UFMA, através da sua 
Procuradoria Federal, recorra da decisão judicial do Tribuna Regional 
Federal da 1ª Região (TRF1) que anulou a Resolução Nº 1653/2017 – 
CONSEPE, a qual dispõe sobre o acréscimo na nota do ENEM aos es-
tudantes que cursaram o último ano do Ensino Fundamental e o Ensino 
Médio em escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.

A referida Resolução estabelece, como política de ação afirmati-
va, no Sistema de Seleção Unificado (SISU), um acréscimo de 20% 
(vinte por cento) na nota final do Exame Nacional do Ensino Mé-
dio (ENEM) para os estudantes que cursaram o último ano do Ensino 
Fundamental (90 ano) e os três anos do Ensino Médio (10 ao 30 ano) em 
escolas públicas e privadas do Estado do Maranhão.

Tal política permite aos estudantes maranhenses a superação de 
desigualdades decorrentes de situações históricas particulares, como a 
concentração de renda e os indicadores de subdesenvolvimento, além 
de se mostrar como importante meio de democratização do acesso à 
Universidade, uma vez que estimula a entrada de estudantes de escolas 
públicas e privadas locais ao ensino superior do Estado.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 08 de fevereiro de 2022. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 2703 / 2022

Senhor Presidente, 

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Carlos Orleans Brandão Junior 
, Governador do Estado do Maranhão, no sentido de enviar Projeto de 
Lei para esta Casa Legislativa dispondo sobre “a unificação de matrí-
culas voluntária aos professores em processo de aposentadoria e 

aposentados”, nos termos da Minuta do Projeto de Lei que vai anexo.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de abril de 2022. - É 
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual - PT

 
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

JUSTIFICATIVA

Nos anos 2013, 2014 e 2015 o SIMPROESSEMA juntamente 
com sua categoria enfrentou uma grande luta pela regularização funcio-
nal de professores com duas matrículas de 20h no Estado do Maranhão, 
pois em outros Estados o ingresso de professor na rede já havia avança-
do sendo de 20 ou 40 horas. Em 2015 conquistou-se a promulgação da 
Lei nº 10.269/15 (26.jun.15) e o Decreto nº 31.538/2016 (11.mar.16). 

 Com fundamento na Lei 10.269/2015, regulamentada pelo De-
creto nº 31.538/2016, a partir de agosto/2016 o Estado passou a realizar 
periodicamente o processo de opção pela jornada de 40 horas semanais, 
para aqueles que possuam duas matrículas de 20 horas, adequando-se 
ao novo Estatuto do Magistério estadual, que prevê a jornada de 40 
horas semanais para o cargo de professor. 

 No entanto, observa-se hoje na rede estadual que há ainda muitos 
professores que, por motivos diversos, ainda não puderam unificar as 
duas matrículas de 20 horas, sejam: os professores que já se encon-
travam aposentados em uma ou nas duas matrículas e os professores 
habilitados em 2015 para o processo de aposentadoria faltando apenas 
cinco anos para realizar este procedimento. 

Os professores que se encontram nessa situação buscam, tanto 
quanto os demais, a regularização funcional, para que possam gozar 
também do direito à aposentadoria pelo trabalho exercido na docên-
cia nos três turnos como é permitido por lei, mas mantendo este ciclo 
de trabalho em apenas duas matrículas como é assegurado pela Cons-
tituição Federal. Vale lembrar que na sua integralidade esta demanda 
de professores contribuiu com a previdência. Inclusive, com o sistema 
atual de modernização do Estado, os servidores detentores de duas ma-
trículas funcionais em seus contracheques já foram alterados e agora 
tem o mesmo número de matrícula e o Comprovante de Rendimento 
Anual para Imposto de Renda também já é único com a descrição dos 
rendimentos e tributações (ver anexo). 

 Diante da atual legislação que possibilita a unificação das duas 
matrículas de 20 horas em uma de 40 horas através de um procedimen-
to de opção feito pelo professor  interessado em regularizar a situação 
funcional, a Coordenação Regional do SINPROESEMMA de Timon, 
juntamente com outras Coordenações Regionais lideradas  pela  Dire-
ção Estadual do SINPROESEMMA vêm, junto ao Governo do Estado, 
requerer a extensão do direito de unificação aos professores que estão 
aposentados, ou em processo de aposentadoria, considerando o advento 
da Lei nº 10.269 de 29 de junho de 2015, e tendo em vista o disposto 
no artigo 15 da Lei Complementar 73/2004, quando determina que “No 
caso de acumulação de cargos permitidos por lei, considerar-se-á sa-
lário contribuição o somatório do que o servidor perceba pelos cargos 
que ocupe”. 

Portanto, diante da legislação vigente que garante a regularização 
funcional aos professores em exercício e diante da situação de instabili-
dade e insegurança de uma demanda de professores pré ou aposentados 
preocupados em reduzir a remuneração e a sustentação financeira sua e 
do grupo familiar;   

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 19 de abril de 2022. - É 
de luta, é da terra! - Deputado ZÉ INÁCIO - Deputado Estadual 
- PT

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

INDICAÇÃO Nº 2704 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão e ao Excelentíssimo Se-
nhor Secretário de Estado da Infraestrutura Aparício bandeira, que seja 
dada continuidade em caráter de urgência as obras de recuperação 
e asfaltamento da MA 036 que liga os municípios de PARNARAMA 
a LAGOA DO MATO.

O trecho citado é de extrema relevância para o trânsito da região e 
que apresenta grandes problemas de mobilidade devido ao alto fluxo de 
veículos. Considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâ-
mica de desenvolvimento econômico, social e político. A pavimentação 
possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos.

Na qualidade de representante do município de PARNARAMA 
no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial 
à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE ABRILDE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2705 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Requeiro a Vossa Excelência que, ouvida a 
Mesa Diretora, seja encaminhado ofício Excelentíssimo Senhor Gover-
nador do Estado do Maranhão, Carlos Brandão e ao Excelentíssimo Se-
nhor Secretário de Estado da Infraestrutura Aparício bandeira, que seja 
dada continuidade em caráter de urgência as obras de recuperação 
e asfaltamento da MA 040 que liga os municípios de PARNARAMA 
a TIMON.

O trecho citado é de extrema relevância para o trânsito da região e 
que apresenta grandes problemas de mobilidade devido ao alto fluxo de 
veículos. Considerando que infraestrutura em asfalto produz uma dinâ-
mica de desenvolvimento econômico, social e político. A pavimentação 
possibilita qualidade de vida e desenvolvimento aos espaços urbanos.

Na qualidade de representante do município de PARNARAMA 
no Parlamento Estadual, solicito de Suas Excelências, atenção especial 
à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 19 DE ABRILDE 2022. - Ciro Neto - De-
putado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2706/2022

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. 
Governador Carlos Orleans Brandão Junior, bem como ao Secretário 

Estadual de Infraestrutura, Aparício Bandeira Filho, solicitando com 
a maior brevidade possível, o Roço nos dois sentidos da Ma – 278, que 
liga Barão de Grajau á São Francisco do Maranhão. 

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade e acessibilidade aos munícipes destes municípios, que 
todos os dias utilizam suas bicicletas para passeios e exercícios, pro-
movendo todos os anos uma pedalada, visando uma melhor qualidade 
de vida. 

Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Carlos 
Brandão e ao Secretário Estadual de Infraestrutura, Aparício Bandeira, 
pelo comprometimento com toda população Maranhense.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 20 de abril de 2022. - Profª Socorro Wa-
quim - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2707 /2022.
   
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 Carlos Orleans Brandão, solici-
tando providências junto ao Excelentíssimo Senhor Secretário Estadual 
de Infraestrutura - SINFRA, Aparício Bandeira Filho, no sentido de 
viabilizar, em caráter de urgência, a reforma e manutenção de espaços 
do prédio público onde funciona a Casa do Trabalhador, para me-
lhorar as condições de funcionamento dos trabalhos das categorias de 
trabalhadores, ali desenvolvidos. 

A citada Casa situa-se na Avenida Jerônimo de Albuquerque, 
3719 no bairro Calhau área nobre de São Luís-MA, CEP 65074-220, 
espaço que congrega  segmentos de Sindicatos e Federações, inclusive, 
uma representação da Federação das Colônias de Pescadores do Estado 
do Maranhão-FECOPEMA. 

Por oportuno, informamos que a referida proposição foi objeto de 
solicitação feita anteriormente, ao então governador FLÁVIO DINO, 
por meio da INDICAÇÃO Nº 621/2019, aprovada pela Mesa Diretora 
desta Casa e publicada no Diário Oficial do dia 24/04/2019, a qual não 
foi atendida. Registra-se, que a última reforma realizada no citado pré-
dio ocorreu na gestão da governadora Roseana Sarney.

A reforma solicitada propiciará ganhos na qualidade do serviço 
prestado, tanto no atendimento à população, quanto no desempenho das 
atividades funcionais, em ambientes adequados, com conforto e segu-
rança, valorizando, assim, a autoestima, tornando os trabalhadores mais 
valorizados e mais motivados para desempenhar suas funções, fatores 
de extrema importância para a categoria de trabalhadores.

Logo, a nossa proposição contempla a reforma estrutural nas 
dependências do prédio, limpeza e adaptação de infraestrutura física 
adequada ao seu funcionamento, de forma a melhorar sua estrutura e 
contribuir para a eficiência do serviço público, pois é do conhecimento 
de todos o atual estado de grande deterioração em que se encontra o pré-
dio, pela falta de reformas e manutenção, portanto, com grande proba-
bilidade de risco de acidente, principalmente nesse período invernoso. 

Diante do exposto, e pela importância da matéria, conto com o 
apoio dos nobres pares para a aprovação desta proposição

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 06 de abril de 2022. - 
EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2708 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MAGALHÃES 
DE ALMEIDA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO CARVALHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2709 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MARANHÃO-
ZINHO, o(a) Senhor(a) MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2710 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MARAJÁ 
DO SENA, o(a) Senhor(a) LINDOMAR LIMA DE ARAUJO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2711 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MARACA-
ÇUMÉ, o(a) Senhor(a) RUZINALDO GUIMARÃES DE MELO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
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dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2712 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MATA ROMA, 
o(a) Senhor(a) BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2713 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MATINHA, 
o(a) Senhor(a) LINIELDA NUNES CUNHA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2714 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MATÕES, 
o(a) Senhor(a) FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2715 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MATÕES DO 
NORTE, o(a) Senhor(a) SOLIMAR ALVES DE OLIVEIRA, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
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bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2716 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MILAGRES 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSÉ AUGUSTO CARDOSO 
CALDAS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2717 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MIRADOR, o(a) 
Senhor(a) MARIA DOMINGAS GOMES  CABRAL SANTANA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 

uso, e dá outras Providências”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 

logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2718 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MIRANDA DO 
NORTE, o(a) Senhor(a) ANGELICA MARIA SOUSA BOMFIM, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2719 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
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minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MIRINZAL, 
o(a) Senhor(a) AMAURY SANTOS ALMEIDA, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2720 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MONÇÃO, 
o(a) Senhor(a) KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2721 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MONTES 
ALTOS, o(a) Senhor(a) DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2722 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de MORROS, o(a) 
Senhor(a) MILTON JOSE SOUSA SANTOS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
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 2723 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de NINA RODRI-
GUES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2724 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de NOVA COLI-
NAS, o(a) Senhor(a) JOSEI REGO RIBEIRO, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2725 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de NOVA OLINDA 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) IRACY MENDONÇA WEBA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2726 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de OLHO D’ÁGUA 
DAS CUNHÃS, o(a) Senhor(a) GLAUBER CARDOSO AZEVEDO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
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blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2727 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de OLINDA 
NOVA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CONCEIÇÃO DE MARIA 
CUTRIM CAMPOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 
11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campa-
nha Estadual de Conscientização para o descarte correto de medica-
mentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2728 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PAÇO DO 
LUMIAR, o(a) Senhor(a) MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 

como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2729 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PARAIBANO, 
o(a) Senhor(a) VANESSA QUEIROZ FURTADO FERRO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2730 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PASSAGEM 
FRANCA, o(a) Senhor(a) MARLON SABA DE TORRES, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
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zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2731 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PASTOS BONS, 
o(a) Senhor(a) ENOQUE FERREIRA MOTA NETO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2732 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PAULINO 
NEVES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DE OLIVEIRA FILHO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2733 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PAULO RA-
MOS, o(a) Senhor(a) ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2734 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PEDREIRAS, 
o(a) Senhor(a) VANESSA DOS PRAZERES SANTOS, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2735 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PEDRO DO RO-
SÁRIO, o(a) Senhor(a) DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2736 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PENALVA, 
o(a) Senhor(a) RONILDO CAMPOS SILVA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2737 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PERI MIRIM, 
o(a) Senhor(a) HELIEZER DE JESUS SOARES, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
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dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2738 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PERITORÓ, o(a) 
Senhor(a) JOSUÉ PINHO DA SILVA JUNIOR, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2739 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PINDARÉ-MI-
RIM, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE COLARES BEZERRA JÚNIOR, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2740 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PINHEIRO, o(a) 
Senhor(a) JOÃO LUCIANO SILVA SOARES, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2741 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PIO XII, o(a) 
Senhor(a) AURELIO PEREIRA DE SOUSA, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
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cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2742 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PIRAPEMAS, 
o(a) Senhor(a) LUÍS FERNANDO ABREU CUTRIM, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2743 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de POÇÃO DE 
PEDRAS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS LIMA PINHEIRO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 

fora de uso, e dá outras Providências”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 

logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2744 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PORTO 
FRANCO, o(a) Senhor(a) DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO 
MACEDO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2745 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
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nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRESIDENTE 
DUTRA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO ALVES CARVALHO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2746 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRESIDEN-
TE JUSCELINO, o(a) Senhor(a) PEDRO PAULO CANTANHEIDE 
LEMOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2747 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRESIDENTE 
MÉDICI, o(a) Senhor(a) JANILSON DOS SANTOS COELHO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2748 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRESIDENTE 
SARNEY, o(a) Senhor(a) VALÉRIA MOREIRA CASTRO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
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 2749 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRESIDENTE 
VARGAS, o(a) Senhor(a) FABIANA RODRIGUES MENDES, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2750 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de PRIMEIRA 
CRUZ, o(a) Senhor(a) RONILSON ARAUJO SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2751 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de RAPOSA, 
o(a) Senhor(a) EUDES DA SILVA BARROS, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2752 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de RIACHÃO, 
o(a) Senhor(a) RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
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blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2753 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de RIBAMAR 
FIQUENE, o(a) Senhor(a) COCIFLAN SILVA DO AMARANTE, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2754 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ROSÁRIO, o(a) 
Senhor(a) JOSE NILTON PINHEIRO CALVET FILHO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-

cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2755 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SAMBAÍBA, 
o(a) Senhor(a) MARIA DE FÁTIMA RIBEIRO DANTAS, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2756 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA FI-
LOMENA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) SALOMÃO BARBOSA 
DE SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
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tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2757 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA HELE-
NA, o(a) Senhor(a) ZEZILDO ALMEIDA JUNIOR, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2758 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA INÊS, 
o(a) Senhor(a) LUIS FELIPE OLIVEIRA DE CARVALHO, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2759 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA LUZIA, 
o(a) Senhor(a) FRANCILENE PAIXAO DE QUEIROZ, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2760 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA LU-
ZIA DO PARUÁ, o(a) Senhor(a) ANTONIO VILSON MARREIROS 
FERRAZ, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2761 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTA RITA, 
o(a) Senhor(a) HILTON GONCALO DE SOUSA, para que tome ciên-
cia e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2762 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTANA DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) MARCIO JOSE MELO SANTIAGO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2763 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTO 
AMARO DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LEANDRO OLIVEIRA 
DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
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dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2764 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SANTO ANTÔ-
NIO DOS LOPES, o(a) Senhor(a) EMANUEL LIMA DE OLIVEIRA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2765 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO LUÍS, 
o(a) Senhor(a) EDUARDO SALIM BRAIDE, para que tome ciência e 
a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2766 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO LUÍS 
GONZAGA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FRANCISCO PE-
DREIRA MARTINS JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir 
a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a 
Campanha Estadual de Conscientização para o descarte correto de 
medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2767 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO MATEUS 
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) IVO REZENDE ARAGÃO, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
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Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2768 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO PEDRO 
DA ÁGUA BRANCA, o(a) Senhor(a) MARILIA GONÇALVES DE 
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2769 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO PE-
DRO DOS CRENTES, o(a) Senhor(a) LAHESIO RODRIGUES DO 
BONFIM, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-

tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2770 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO RAIMUN-
DO DAS MANGABEIRAS, o(a) Senhor(a) ACCIOLY CARDOSO 
LIMA E SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2771 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
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gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO RAIMUN-
DO DO DOCA BEZERRA, o(a) Senhor(a) SELITON MIRANDA 
DE MELO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2772 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÃO ROBERTO, 
o(a) Senhor(a) DANIELLY COELHO TRABULSI NASCIMENTO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2773 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SATUBINHA, 
o(a) Senhor(a) ORLANDO PIRES FRANKLIN, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2774 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SENADOR 
ALEXANDRE COSTA, o(a) Senhor(a) ORLANDO MAURO SOUSA 
AROUCHE, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
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 2775 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SENADOR 
LA ROCQUE, o(a) Senhor(a) BARTOLOMEU GOMES ALVES, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2776 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SERRANO DO 
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) VALDINE DE CASTRO CUNHA, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-

dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2777 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SÍTIO NOVO, 
o(a) Senhor(a) ANTÔNIO COELHO RODRIGUES, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2778 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SUCUPIRA DO 
NORTE, o(a) Senhor(a) MARCONY DA SILVA DOS SANTOS, para 
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-
zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
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blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2779 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de SUCUPIRA 
DO RIACHÃO, o(a) Senhor(a) WALTERLINS RODRIGUES DE 
AZEVEDO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 
de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2780 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TASSO FRAGO-
SO, o(a) Senhor(a) ROBERTH CLEYDSON MARTINS COELHO, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-

cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2781 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TIMBIRAS, 
o(a) Senhor(a) ANTONIO BORBA LIMA, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2782 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TIMON, o(a) Se-
nhor(a) DINAIR SEBASTIANA VELOSO DA SILVA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
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o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2783 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TRIZIDELA DO 
VALE, o(a) Senhor(a) DEIBSON PEREIRA FREITAS, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2784 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-

gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TUFILÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) VILDIMAR ALVES RICARDO, para que tome ciência 
e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2785 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TUNTUM, o(a) 
Senhor(a) FERNANDO PORTELA TELES PESSOA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 2786 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TURIAÇU, o(a) 
Senhor(a) EDESIO JOAO CAVALCANTI, para que tome ciência e a 
faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em Anexo) 
que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para o des-
carte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá outras 
Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2787 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TURILÂNDIA, 
o(a) Senhor(a) JOSÉ PAULO DANTAS SILVA NETO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2788 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de TUTÓIA, o(a) 
Senhor(a) RAIMUNDO NONATO ABRAÃO BAQUIL, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2789 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de URBANO SAN-
TOS, o(a) Senhor(a) CLEMILTON BARROS ARAÚJO, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
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dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2790 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de VARGEM 
GRANDE, o(a) Senhor(a) JOSE CARLOS DE OLIVEIRA BARROS, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2791 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de VIANA, o(a) Se-
nhor(a) CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA, para que tome 
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que segue em 
Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscientização para 
o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de uso, e dá 
outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-

blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2792 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de VILA NOVA 
DOS MARTÍRIOS, o(a) Senhor(a) JORGE VIEIRA DOS SANTOS 
FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 
27/03/2020 (  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Es-
tadual de Conscientização para o descarte correto de medicamentos 
vencidos e/ou fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2793 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de VITÓRIA DO 
MEARIM, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO  NONATO EVERTON SILVA, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de 
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu 
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim 
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmá-
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cias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento 
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem 
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2794 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja enca-
minhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de VITORINO 
FREIRE, o(a) Senhor(a) LUANNA MARTINS BRINGEL REZENDE, 
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 
(  que segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Cons-
cientização para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou 
fora de uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2795 / 2022

Senhor Presidente,

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja en-
caminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de ZÉ DOCA, 
o(a) Senhor(a) MARIA JOSENILDA CUNHA RODRIGUES, para que 
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.247 de 27/03/2020 (  que 
segue em Anexo) que “Institui a Campanha Estadual de Conscienti-

zação para o descarte correto de medicamentos vencidos e/ou fora de 
uso, e dá outras Providências”.

    Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema 
de logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabele-
ceu o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, 
assim como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e 
Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de rece-
bimento nos municípios com população superior a cem mil habitantes, 
devem dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabeleci-
mentos.

Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso 
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave pro-
blema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado 
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.

Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumpri-
mento e publicidade à referida lei.

Na qualidade de representante do município no Parlamento Esta-
dual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 06 DE ABRIL DE 2022. - Ciro Neto - 
Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 2796 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues, ao Presidente da Companhia de 
Saneamento Ambiental – CAEMA, o Sr. Marcos Aurélio Freitas e 
ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de infraestrutura Na Rua 13-A, Unidade 101, CEP: 65058-022, locali-
zada no bairro da Cidade Operária, nesta cidade.

  
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2797 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de recapeamento asfáltico na 
Rua Trinta e Três, Cohapam, São Luís – CEP 65055-313.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – 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 2798 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a análise de construção de um abrigo na parada de ônibus da 
Br-135 próximo ao KM 4,5. Segundo os moradores, houve a retirada do 
abrigo, fazendo com que alguns ônibus passem direto, além de ficarem 
propensos a sol e chuva.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2799 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Trânsito e Transportes, o Sr. Diego Baluz, 
solicitando a análise da viabilidade do aumento da frota de ônibus da 
linha Vila Esperança, pois segundo os moradores do bairro Rio Grande 
só possuem um ônibus, gerando a escassez e fazendo com que ocorra a 
superlotação do ônibus. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2800 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de pavimentação asfáltica em todas as ruas do Residencial Terra Livre, 
São José de Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2801 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de recapeamento asfáltico na Rua Três, Recanto do Turu, São José de 
Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2802 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão solicitando serviços 
de pavimentação na Rua dos Deuses, Espaço Sideral, São José de Ri-
bamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2802 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão solicitando serviços 
de pavimentação na Rua dos Deuses, Espaço Sideral, São José de Ri-
bamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                      QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022 39
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2803 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente a Agência Estadual De Mobilidade Urbana E Serviços 
Públicos, o Sr. Celso Henrique e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Brandão, solicitando a análise e viabilidade do aumento da fro-
ta e manutenção da linha de ônibus Bom Jardim/ Terminal Cohama, 
pois, segundo relatos, os veículos que se encontram em circulação não 
atendem totalmente a demanda e estão sucateados.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2804 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de 
pavimentação asfáltica na Rua 10 da Vila Operária, Rua Padre Cícero e 
Rua 11 da Vila Operária São José de Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2805 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos 
Brandão, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Mesquita, solicitando serviços de policiamento no bairro Rio Grande, 
pois segundo relatos dos moradores, não há policiamento no bairro ci-
tado, São Luís/MA, CEP 65091-777.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 2806 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão solicitando serviços de 
recapeamento asfáltico na Avenida Paraíso, Novo Cohatrac, São José de 
Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2807 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador do Estado do Maranhão, o Sr. Carlos 
Brandão, ao Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio 
Mesquita, solicitando serviços de policiamento na Praça São Marçal, 
no bairro João Paulo, pois segundo relatos dos moradores, não há poli-
ciamento no bairro citado, São Luís/MA, CEP 65041-590.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2808 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, solicitando serviços de manutenção ou troca dos bueiros 
da Rua São Luís, bairro Aurora, pois, segundo relatos dos moradores, 
quando chove os bueiros ficam obstruídos por conta do acúmulo de 
resíduos sólidos.

 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – 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 2809 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expedien-
te ao Presidente da Companhia de Saneamento Ambiental – CAE-
MA, ao Sr. Marcos Aurélio Freitas e ao Governador do Estado, o Sr. 
Carlos Orleans Brandão Junior, solicitando serviços de regularização 
do abastecimento de água potável na Rua Andaray, Sítio Campinas, lo-
calizada no Bairro São Francisco, CEP: 65075-741, nesta cidade.

Pois, segundo relatos dos moradores, a CAEMA não tem presta-
do os serviços de fornecimento de água potável no endereço em questão 
de forma regular.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2810 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua Bom Jesus e Rua Boa Vista, bairro Liberdade, São Luís – MA CEP 
65036-800.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2811 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão e ao Se-
cretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio Carlos Leite 
Mesquita, solicitando serviços de ronda policial na comunidade Valian, 
São Raimundo, São Luís/MA.

Pois, segundo relatos dos moradores, o bairro precisa de policia-
mento, uma vez que sofre com constantes assaltos. 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2812 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua Alto da Vitória, Anjo da Guarda, São Luís- MA, CEP 65086-050.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2813 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica em 
todas as Ruas do Bairro Bom Jardim, São Luís- MA, CEP 65066-330

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2814 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio César de Sou-
za Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção 
da Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário 
Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o 
Sr. André Luiz de Oliveira Cruz, a Secretária de Estado das Ci-
dades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao 
Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços 
de pavimentação asfáltica na Rua Brasília, Sitio Grande, São José de 
Ribamar, CEP 65110-000.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – 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 2815 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão e ao 
Secretário de Estado de Segurança Pública, o Sr. Silvio Carlos Lei-
te Mesquita, solicitando serviços de ronda policial nos bairros Santa 
Clara, Jardim América, Janaína, Vila Vitória e São Jerônimo.

Pois, segundo relatos dos moradores, os bairros precisam de poli-
ciamento, uma vez que sofrem com constantes assaltos. 

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 2816 / 2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David 
Col Debella, a Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o 
Sr. Carlos Brandão, solicitando serviços de pavimentação asfáltica na 
Rua do Arame, CEP: 65074-380, localizada no bairro do Vinhais, nesta 
cidade.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 25 DE ABRIL DE 2022. – DUARTE JÚ-
NIOR – Deputado Estadual

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZÉ INÁCIO LULA – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA - Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO AN-
TÔNIO PEREIRA - Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, por 
cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Bom dia, Senhor Presidente em exercício, Deputado Marco 
Aurélio, da Regional de Imperatriz, Região Tocantina, senhores depu-
tados e deputadas presentes à Mesa, deputados presentes em plenário, 
os nossos colegas deputados que fazem parte desta sessão hoje, que 
estão aí via remota, todos sintam-se cumprimentados. Sociedade ma-
ranhense, a imprensa do Maranhão, todos sintam-se cumprimentados. 
Eu quero, primeiro, dizer que estamos hoje, Carlos Carvalho, nesta tri-
buna, e temos a visita, nesta Casa, da Prefeita Ednalva Brandão, de São 
Francisco do Brejão, do Prefeito Vilson, de João Lisboa, e do Prefeito 
Cociflan, de Ribamar Fiquene. Todos os prefeitos da Região Tocantina 
que honram esta Casa com as suas presenças. Eu quero, nesta manhã, 

abordar um assunto que julgo, Deputado Marco Aurélio, V. Ex.ª que é 
da Região Tocantina, de muita importância para aquela região. Já que 
este verão, início de outono, as chuvas de verão foram muito fortes em 
todo o Maranhão, em especial na Região Tocantina, danificando não só 
as vias urbanas dos municípios, praticamente de todos os municípios 
da região, em especial de Imperatriz, mais especificamente, que é disso 
que eu quero falar nesta manhã, as MAs. O nosso Secretário Clayton 
Noleto, ex-secretário da Sinfra Secretaria de Infraestrutura do Estado do 
Maranhão, fez um trabalho, na Região Tocantina, satisfatório, um bom 
trabalho, diga-se de passagem, de recuperação e manutenção das MAs. 
Quando tinha algum problema, tanto eu quanto Marco Aurélio ou outro 
deputado da região conversávamos com ele, que mandava realmente 
fazer operação tapa-buraco, operação de recuperação e até reconstrução 
de partes de estradas na Região Tocantina. No entanto, essas chuvas 
foram muito severas este ano. Esse período chuvoso estragou muito, e 
temos muitas MAs, por exemplo a MA que liga Imperatriz, principal-
mente de João Lisboa, até Amarante e de João Lisboa até Imperatriz, 
que já está inclusive sendo recuperada de João Lisboa a Imperatriz. A 
272 foi extremamente castigada pelas chuvas e sofreu graves danos no 
seu piso. Essa MA tão importante, que interliga cidades importantes, 
cidades produtoras daquela região. E eu recebo todos os dias ligações 
de agropecuaristas ali daquela região que precisam, diariamente, trans-
portar a sua produção e também transportar ele e sua família através 
daquela MA tão importante. E ontem, senhores deputados, eu tive a 
honra de ser recebido pela primeira vez. Honra porque é um grande 
homem, um grande ser humano o Dr. Aparício Bandeira, que tem uma 
larga experiencia em infraestrutura no Estado do Maranhão e que está, 
hoje, à frente da Secretaria de Infraestrutura estadual. E eu tive o prazer 
e a honra de ser recebido por ele, ele e sua equipe, Dra. Raimundo, Dra. 
Luzia. E nós, na semana passada, estivemos lá pedindo uma recupera-
ção para aquela MA-272, que liga Imperatriz a Amarante. E ontem ele 
nos chamou para que pudéssemos assinar a ordem de serviço, Deputado 
Marco Aurélio, a ordem de serviço de recuperação. Estive lá. Inclu-
sive um prefeito da regional estava lá, que era o prefeito Cociflan, e 
serviu como testemunha quando ele assinou o contrato de recuperação 
daquela MA com a Terramata, empresa de Imperatriz, para começar 
imediatamente a recuperação daquela MA de grande importância para o 
povo daquela região. Eu diria até que é a MA mais importante daquela 
região, que interliga a grande capital Imperatriz com as outras cida-
des, porque passa por João Lisboa, passa por Senador La Roque, passa 
por Buritirana, passa por Amarante, alcançando, inclusive, Sítio Novo, 
indo em direção a BR 226. Então eu tive a honra e o prazer de assinar 
ontem, assisti a assinatura do contrato de manutenção. Uma luta que a 
gente vem fazendo há bastante tempo ali, visto que eu sou de Amarante. 
Minha esposa é de Amarante. A família dela mora lá. O Prefeito de 
Amarante vota no Deputado Antônio Pereira e nós temos compromisso 
e responsabilidade com aquela cidade. Portanto o Deputado pediu já, 
alguns dias atrás e ontem houve a assinatura, aconteceu registrada por 
fotografias, por fotos e também o nosso querido Secretário Dr. Aparício 
Bandeira fez também ali um pequeno vídeo dizendo que o início das 
obras serão imediatas e de recuperação. Então quero tranquilizar aquela 
sociedade, aquelas comunidades, aquelas cidades João Lisboa, Senador 
La Roque Buritirana e Amarante que faremos uma recuperação inteira 
e completa daquela MA tão importante da região tocantina. Por falar 
em MA, eu não poderia deixar de tratar da MA que liga a BR 010 a 
São João do Paraíso, cujo Prefeito vota no Deputado Marco Aurélio 
e que o Deputado Marco Aurélio também tem lutado por aquela MA, 
que está também em péssimas condições o piso daquela MA. Então eu 
já conversei com Doutor Aparício ontem na SINFRA e eu tenho abso-
luta certeza que Marco Aurélio tem feito esforço ali para que se possa 
recuperar aquela estrada, para que o percurso de Porto Franco a São 
João do Paraíso fique mais confortável e mais adequado para as pessoas 
que precisam fazer aquele percurso quase que diariamente, também do 
Cariri a Esperantinópolis. Conversei com Taís Bandeira, Secretária da 
Infraestrutura do Estado do Maranhão, um problema crônico de longo 
tempo, pedi várias vezes, terminei já, Senhor Presidente, pedi várias 
vezes ao Ex-secretário Clayton Noleto, foi feita, em alguns momentos, 
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alguma recuperação mínima, mas hoje está intransitável esse percurso 
entre Cariri e Esperantinópolis. Se eu não me engano, ali ainda faz parte 
da 006, não sei se é a 001, mas é entre Cariri e Esperantinópolis, em Po-
ção de Pedras e Esperantinópolis. Portanto, eu faço esse registro de que 
fui recebido e muito bem recebido pela equipe da Sinfra, levei como de 
costume esses pedidos, essas necessidades, por meio de requerimentos 
para aquela secretaria e já fomos atendidos na questão de Amarante. 
Com certeza, seremos atendidos, tanto eu quanto o Deputado Marco 
Aurélio, na questão de São João do Paraíso e de Esperantinópolis. Mui-
to obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO - Deputado Jota Pinto, por cinco minutos, sem direito a apar-
tes. 

O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (sem revisão do orador) 
- Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, galeria, 
imprensa. Senhor Presidente, trago um assunto de extrema importância, 
principalmente para quem vive e mora na Região Metropolitana de São 
Luís. Deputado Arnaldo, V. Ex.ª que conhece muito bem a região me-
tropolitana, a população de São José de Ribamar e Paço do Lumiar vive, 
ao longo de alguns anos, um drama que praticamente afeta hoje 50% 
dessa população. Em alguns anos, foi feito um contrato, um consórcio 
das Prefeituras de Ribamar e Paço para a concessão de água e esgota-
mento sanitário, saneamento básico, por meio da Odebrecht, que depois 
passou para a BRK. Até aí, não tem nenhum problema, desde que tenha 
sido um contrato que esteja dentro da legalidade, e que a empresa que 
hoje atua cumpra as suas cláusulas contratuais. A grande questão é que 
essas empresas não cumprem as cláusulas contratuais. O cidadão que 
vive nessa região praticamente pagava R$ 20, R$ 30, R$ 40, R$ 50 de 
água por mês, mas, depois que mudou, que a BRK chegou a São José 
de Ribamar, o cidadão que ganha um salário mínimo, uma aposentada 
que tenha apenas o salário de aposentado, recebe uma conta de R$ 300, 
R$ 400, R$ 500. A questão não é só o valor, a taxação, a grande questão 
é que algumas comunidades que têm seus poços artesianos, que pagam 
taxa de R$ 20, esses poços todos estão hoje sob o controle da BRK. 
Outra questão que tem no contrato é que a BRK teria que, em alguns 
anos, em 10 anos praticamente fazer 50% do esgotamento sanitário de 
São José de Ribamar. E, pasmem, São José de Ribamar não tem um 
palmo de esgotamento feito por essa empresa e, o pior de tudo, essa 
empresa, há alguns anos, vem cobrando a taxa de esgoto sem ter. É 
tanto que tem uma ação que, praticamente, ela perdeu, na vara de Inte-
resses Difusos Coletivos da comarca da Ilha, onde foi detectado que a 
população pagava taxa de esgoto sem ter um palmo de esgotamento na 
cidade. Então se vê, Deputado Antônio Pereira, que parte da população 
de São José de Ribamar, 50% está com o nome no Serasa por causa da 
BRK. Uma população que 50% da população de Ribamar hoje - são 
dados do IBGE - estão desempregados. E, Hélio, 40% dessa população 
de São José de Ribamar, que está desempregado, 40% vive e sobrevive 
apenas com meio salário mínimo e sendo que parte dessa população, 
praticamente, trabalha em São Luís por falta de oportunidade. O que faz 
de São José de Ribamar uma das cidades mais violentas do país. Está 
entre as 20 mais violentas do país. Agora não pode uma BRK fazer com 
que parte dessa população esteja com o nome no Serasa. Eu dizia aqui, 
Deputado Hélio, que antigamente, antes da BRK, o cidadão pagava 30, 
40 reais na sua conta de água; hoje, para um aposentado ou apenas 
o cidadão que ganha meio salário mínimo chega uma conta de 300, 
400, 500 reais. É um absurdo! Há poucos dias, uma senhora aposentada 
mostrou uma conta de 670 reais. Como uma senhora aqui aposentada 
que ganha apenas salário de aposentada vai pagar uma conta de 670 
reais? Então eu uso a tribuna nesta manhã, primeiro, para parabenizar 
a Câmara Municipal de Ribamar, que teve a coragem de abrir uma CPI 
para investigar esse contrato da BRK. Nós vamos acompanhar de perto. 
Eu acho que o Deputado Hélio também tem uma relação muito forte 
com Ribamar. Nós vamos acompanhar de perto. Queria parabenizar a 
todos os vereadores que tiveram essa coragem. E nós vamos pedir aqui 
também, Deputado Hélio, nós vamos entrar com um documento, um 
ofício pedindo a cópia do contrato da BRK. É importante que nós de-
putados também possamos ter conhecimento desse contrato. O que não 

pode é o cidadão de São José de Ribamar, o cidadão de Paço do Lumiar 
pagar um preço tão caro por um serviço tão ruim, hoje, pela BRK. Além 
disso, nós temos que ver, Deputado Hélio, como fazer para que esse 
povo, hoje, não esteja com esse nome no Serasa. Como é que você tem 
um serviço de má qualidade, um serviço onde você paga taxa de esgo-
to sem ter um palmo de esgoto na cidade? Então eu venho à tribuna, 
hoje, usar a tribuna para fazer esse alerta e pedir a esta Casa aqui que 
também acompanhe essa CPI instalada em São José de Ribamar e que 
nós possamos ter conhecimento do contrato da BRK. A população de 
São José de Ribamar, Deputado Hélio, 50% da população está com o 
nome no Serasa. Você vai àqueles bairros na periferia, você vai à zona 
rural, o cidadão recebe conta, e nessa conta vem lá esgotamento sani-
tário, taxa. Então, eu faço esse alerta, pois é algo que a população vem 
reclamando há muito tempo. É algo que me incomoda, que incomoda 
a todos nós desta Casa, incomoda a população como um todo em São 
José de Ribamar e em Paço do Lumiar, que é um consórcio, mas vou 
entrar com um documento solicitando a cópia desse contrato. Muito 
obrigado a todos.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela ordem, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZE 
INÁCIO – O senhor pode falar, Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (questão de ordem) 
- Acho oportuno o pronunciamento do Deputado Jota Pinto. Quero, nes-
te momento, parabenizá-lo pela importância.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – V. Ex.ª quer se inscrever no Pequeno Expediente?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Or-
dem) - Não, porque eu vou fazer só dois registros. O Deputado Yglésio 
é mais velho do que eu, já está inscrito, eu faço só o registro por aqui 
pela ordem. Na sequência, posso usar a tribuna depois do Deputado 
Yglésio, mas eu queria também, deputado, esse é um assunto que está 
aqui registrado, Deputado Jota Pinto, a importância do assunto que V. 
Ex.ª traz neste momento. O outro assunto, Presidente, eu quero aqui, 
em nome da Casa, se todos os deputados permitirem, elevar nossas con-
gratulações ao Senador e Ex-presidente da República, Senador, Ex-se-
nador, José Sarney, pelos seus 92 anos, no dia 24 do mês em curso. As 
congratulações desta Casa a ele, que é o ícone da nossa política brasi-
leira, ainda em pleno vigor. Nós temos que parabenizar pelo seu vigor 
de ainda estar participando ativamente da vida política mundial, porque 
não é só nosso Brasil. Eu quero aqui, neste momento, parabenizá-lo por 
meio desta Casa, levar nossas congratulações ao ex-presidente, ex-se-
nador, ex-governador, uma pessoa que tem uma vida pública invejável, 
que jamais vai ter outro político que possa ter o transcurso político que 
ele teve. Muito obrigado, presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO – Feito o registro, Deputado Hélio. Deputado Othelino nos 
deu a honra de presidir os trabalhos, portanto, vou usar a palavra neste 
momento. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
JOTA PINTO – Com a palavra, o Deputado Zé Inácio, por cinco mi-
nutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador) 
– Senhor Presidente, deputados, deputadas, chamo a atenção, princi-
palmente dos deputados, porque quero destacar aqui uma ação impor-
tante do Governador Brandão. Ontem, nós estivemos no Palácio, numa 
reunião que é fruto de um simples ato administrativo de orientação do 
comando do governo Brandão, mas de uma dimensão muito importante 
para a classe política do Maranhão. Ontem nos reunimos no palácio 
com a presença do Secretário Rubens Pereira, Secretário de Articula-
ção Política, um dos coordenadores políticos do Governo Brandão; o 
subsecretário de Articulação Política, Ricardo, Pinto do Itamaraty, que 
faz parte da Casa Civil, também esteve presente nessa importante reu-
nião, o Secretário chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, assim como 
também esteve presente o subsecretário Júnior. E, naquela reunião, de-
putados, que eu destaco como importante, o Governo apresentou para 
nós, Deputado... Estive lá na condição de vice-líder do Governo, o De-
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putado Duarte na condição de líder do bloco. Apresentou a equipe do 
Governo que fará parte da assessoria parlamentar. A partir de agora, 
Deputado Hélio, todas as secretarias de Governo terão, pelo menos, um 
assessor parlamentar para atender, dar encaminhamento às demandas 
da classe política do nosso estado, mas, de forma institucional, aten-
der aos prefeitos, atender aos vice-prefeitos, atender aos vereadores do 
Maranhão e atender aos deputados federais, senadores e atender aos 42 
deputados. Logicamente que os deputados têm acesso livre com todos 
os secretários que compõem a gestão do Governo Brandão, mas tem 
assuntos que os deputados querem tratar com o Secretário. Tem assunto 
que os deputados querem tratar dentro da estrutura administrativa do 
Governo, ou diretamente através do próprio parlamentar, ou através de 
um assessor do gabinete dos deputados. Agora esse acesso passa a ter 
uma comunicação direta com o assessor parlamentar. Na verdade, isso 
não se trata de uma inovação, porque nós que conhecemos o funcio-
namento dos Ministérios em Brasília sabemos que em todo Ministério 
tem um assessor parlamentar para acompanhar as demandas, os enca-
minhamentos, os documentos, os ofícios apresentados pelos deputados. 
E aí nós estaremos encaminhando a relação de todos esses assessores 
parlamentares, que chegam, em média, a cerca de 50 assessores parla-
mentares, porque tem Secretaria que terá só um e tem Secretaria que 
terá mais de um. Nós vamos encaminhar aos gabinetes dos deputados, 
de todos os 42 deputados a relação de todos os assessores parlamenta-
res de cada uma das secretarias com seus respectivos contatos. Senhor 
Presidente, eu acho que essa é uma medida importante. Nós estamos 
em um governo de continuidade e várias ações têm dado um grande 
ritmo pelo Governador Brandão de continuidade, mas nós precisamos 
também que algumas ações sejam encaminhadas e executadas de forma 
mais rápida, demandas como foram citadas aqui, ainda há pouco, pelo 
Deputado Antônio Pereira que foi atendido diretamente pelo Secretário 
da Sinfra. Essa demanda passa a ser acompanhada não só pelo Deputa-
do Antônio Pereira, mas por um assessor do Deputado Antônio Pereira, 
diretamente dialogando com o assessor parlamentar que está orientado, 
estará instruído, capacitado para dar todas as informações necessárias 
para que os deputados, os prefeitos, vice-prefeitos, vereadores de todo 
o estado do Maranhão sejam atendidos prontamente. É um simples ato 
administrativo, mas com uma dimensão política muito grande, o que 
demonstra uma das marcas do governo Brandão, que é o estreitamento, 
o diálogo e a relação com a classe política do nosso estado. Era isso, 
Senhor Presidente, para o momento.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
JOTA PINTO - Com a palavra, a Deputada Mical, por cinco minutos, 
sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) - A Deus seja glória! Senhor Presidente, Mesa direto-
ra, deputados e deputadas, eu subo, mais uma vez, a esta tribuna para 
falar de um caso que gerou bastante repercussão nas redes sociais e na 
mídia maranhense, que foi um suposto caso de intolerância religiosa 
sofrido pela Casa Fanti Ashanti. Como muitos aqui devem saber, foi 
amplamente divulgado que evangélicos teriam ido à porta desta casa de 
religião de matriz africana para afrontar todos aqueles que estavam ali 
dentro. Isso saiu na imprensa maranhense, em Instagram de fofocas, e 
o que eu fico mais triste é que não procuram ouvir a outra versão. Po-
rem, nós sabemos que toda a história tem dois lados, e nessa história a 
imprensa maranhense só ouviu uma versão. Então, eu quero aqui, como 
representante do segmento evangélico, estou aqui como função de dar 
voz a esses irmãos que não foram ouvidos e estão sendo taxados de 
intolerantes. Quando eu vi aquele vídeo, ontem pela manhã, eu procurei 
logo me informar de qual denominação, de qual ministério se tratava. 
Logo descobrir que se tratava do ministério chamado Gideão Casa de 
Oração, que tem como pastor presidente o Pastor Charles Douglas. E aí 
eu fui informada por aquele ministério que está ali que eles estão esses 
dias em festa, comemorando 12 anos de fundação. E eles fazem ali no 
Cruzeiro do Anil, que é a sede desse ministério Gideão Casa de Oração. 
Todos os anos eles saem às ruas do bairro Cruzeiro do Anil e também da 
Vila Izabel fazendo marcha para Jesus. E o Pastor Charles me informou 
veemente que, em nenhum momento, aquela marcha foi feita de forma 

proposital para ir daquela casa religiosa a Casa Fanti Achant, para ir 
provocar, para ir lá para porta. E eu já divulguei nas minhas redes so-
ciais, Deputado Hélio Soares, e está lá que eles foram em diversas ruas 
e eles combinaram de fazer três paradas em ministérios independentes 
de irmãos e outras denominações. E, assim, em frente de cada templo, 
eles iam lá e faziam oração pelas famílias. Assim foi feito na última 
parada, na porta desse templo. E como está aí na imprensa, dá até para 
ver logo que os irmãos não estão na porta dessa casa Fanti Achant, de 
maneira nenhuma. Os irmãos estão na porta de um templo evangélico. 
E daí a imprensa divulga de forma leviana uma matéria inverídica. Isso 
nos revolta e aí é mais quem toma a causa só ouvindo um lado, porque 
uma pessoa foi lá no Twitter, postou e rapidamente deu manchete em 
todos os blogs e foi aquela coisa. Mas eu estou aqui para afirmar: é 
mentira, é mentira, é fake news. Os irmãos estão em festividades e fize-
ram uma marcha para Jesus em todas as ruas da Vila Isabel e também 
do bairro do Cruzeiro do Anil. Se agora, Pastor Charles, que pode está 
me ouvindo neste momento, o seu ministério não era conhecido, a gen-
te aproveita a situação agora para dizer existe um ministério chamado 
Gideões Casa de oração, que fica no bairro Cruzeiro do Anil. E, assim 
,eu quero aqui dizer que estou a favor de nossos irmãos e, como repre-
sentante dos seguimento, é minha luta dia após dia. Eu não sei o que 
está acontecendo. Já é a segunda vez que essas casas de matriz africana 
se levantam em perseguição contra os evangélicos. Há poucos dias, teve 
um caso aí de um levante, de uma mentira, que esse senhor também, 
João Curador, eu estou aí arrolada com um processo na justiça, porque 
ele quer uma indenização de meio milhão de reais. Um cabra da peste 
daquele que não tinha razão nenhuma e ainda se acha no direito de que-
rer alguma coisa. Então, meus queridos colegas deputados e imprensa 
que nos ouve, eu peço que divulguem a verdade, mostrem também os 
outros vídeos em que eles estão marchando por outras ruas e não fazer 
de maneira leviana como fizeram. Essas são as minhas palavras e agra-
deço, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO ZÉ 
INÁCIO - Com a palavra, o Deputado Yglésio, por cinco minutos, sem 
apartes. 

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu subo à tribuna para tratar de 
dois temas. O primeiro relacionado à saúde. É lamentável que, há me-
ses, a gente continue vendo o que tem acontecido em relação aos dois 
Socorrões de São Luís. Não bastassem as denúncias gravíssimas pon-
tuados na televisão pelo Sistema Mirante de Comunicação, que inclu-
sive ganharam repercussão nacional, eu passei semana toda recebendo, 
Deputado Hélio Soares, denúncias de pessoas dizendo que, há meses, 
os dois tomógrafos dos dois Socorrões não funcionam. Imagina dois 
hospitais de trauma que não estão realizando tomografia. Os pacientes 
passam dias dentro do hospital, por vezes um período prolongado, 
doze horas para fazer uma tomografia. Os dois hospitais vão para o 
Hospital da Mulher. O Hospital da Mulher, hoje, recebe uma procissão 
de ambulâncias para fazer tomografia porque, infelizmente a Prefeitura 
de São Luís, o prefeito de São Luís, o prefeito do photoshop, o prefeito 
do Instagram, o prefeito do Facebook e do Twitter não consegue re-
solver o problema de dois aparelhos de tomografia na cidade. Um ano 
e quatro meses de gestão completos, e não tem nem como justificar a 
impossibilidade de realizar um contrato de manutenção, a compra, a 
aquisição de um equipamento. Não dá para dizer que não teve dinheiro, 
nós tivemos aí mais de R$ 400 milhões de superávit, R$ 378 milhões 
de superávit de 2020 para 2021, e a arrecadação continua aumentando, 
porque nós estamos acompanhando. Então, trata-se de uma irresponsa-
bilidade, trata-se de um desrespeito com a sociedade, desrespeito esse, 
ontem, inclusive, que foi alvo de protestos dos professores que fizeram 
caminhada pela Ponte do São Francisco. Aproveitar aqui para fazer um 
balanço. Nos últimos dias, nós tivemos uma situação que foi tratada, 
nesta tribuna, em relação ao não pagamento do Campeonato Maranhen-
se pelo governo da gestão passada. Seu Rogério Cafeteira sabe disso, 
é um grande amigo, certificado, foi publicada, dia 24 de março, a data 
dele, o certificado do Campeonato Maranhense. Esse certificado não 
foi entregue para ninguém dos clubes tentar correr atrás de patrocínio 
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até o dia 31 de março. O certificado ficou seguro dentro do gabinete do 
secretário. E aí houve a transição e, infelizmente, o Governador Bran-
dão ainda está tomando de conta dos assuntos do governo, tendo em 
vista que assumiu um governo que está caminhando. Não é fácil, e esse 
certificado não foi pago até hoje. Eu jamais subi à tribuna para dizer que 
resultado esportivo de time de futebol A, B ou C é culpa de governo do 
Estado. Eu subi para dizer que não tem investimento público em futebol 
mesmo, diferente do que acontece no Ceará, R$ 2,5 milhões para cada 
time. Diferente do que acontece no Pará, onde o Remo recebeu R$ 1 
milhão, o Tuna Luso, R4 400 mil, dinheiro direto nos clubes. Não é 
malabarismo de lei de incentivo que fica só 70% ao final no projeto, não 
é recurso para proponente, para Fundo Estadual de Esporte, precisa de 
aplicação direta de recurso e tem que não ter o rabo preso para subir à 
tribuna e falar, porque está errado. Está errado e eu vou dizer e não vai 
ter ninguém para me intimidar, seja pseudo líder de bloco de governo, 
seja Secretário de Comunicação. O Secretário de Comunicação veio 
me bloquear em WhatsApp. Olha a postura do cidadão. Sujeito desse 
que veio sabe-se lá de onde, tentou ser vereador no Rio de Janeiro. 
Nunca conseguiu. Vivia em Ministério de Esporte com o seu Orlando 
Silva. Recebeu aí várias tomadas de contas especiais de TCU junto 
com Orlando e chega aqui, no Maranhão, querendo bancar o quê? o 
bom moço? O pai de todo mundo? Não respeita, deputado? Um sujeito 
desse QUE nunca conseguiu se eleger a vereador. O que ele acha que 
ele é? Então, lamentavelmente, tem atrapalhado. Pare de atrapalhar o 
Governador Brandão, Secretário Capele, pare de atrapalhar. Quem está 
aqui na tribuna foi o primeiro deputado a subir para defender o nome 
do Brandão. Não estou atacando o Governo, não, mas eu trago a verda-
de. Quando eu subo aqui na tribuna é para falar a verdade. Não pagou 
o campeonato maranhense. Foi feito o compromisso. Pague. Quer di-
zer que eu estou errado? Não estou. Pague o campeonato maranhense. 
Cuide com a sua responsabilidade, pare de desagregar. Vai ficar dando 
retweet de deputado aqui para plantar cizânia? Eu subo na tribuna e falo 
o teu nome, Capele, não adianta me bloquear de celular porque eu sei 
quem você é. 

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Questão de Or-
dem) – Deputado Jota Pinto, só para ilustrar que não tinha aparte; é 
pela ordem. É só para ilustrar o pronunciamento do Deputado Yglésio. 
É que quando ele reverencia o Estado do Ceará, por exemplo, estão 
todos os time lá. Tem dois times na primeira divisão, dois na segunda 
divisão, o resto todo disputando campeonatos importantes porque tem 
incentivo do Governo. Agora lamentável que pessoas estranhas ao nos-
so estado possa interferir, travar, engessar o desenvolvimento no nosso 
desporto maranhense. Lamentável isso. Então quero aqui mensurar ao 
pronunciamento do Deputado Yglésio que é importantíssimo essa refe-
rência que ele faz nesse momento na tribuna. Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Deputado Jota Pinto, só questão de ordem em cima da 
fala do Deputado Yglésio. Deputado doutor Yglésio, vou usar o tempo 
do Pequeno Expediente. É só em cima da fala do Deputado Yglésio, 
Deputado Welington do curso. Deputado Yglésio, só sua atenção, por 
favor. Nos últimos sete anos, eu tenho defendido o esporte do estado do 
Maranhão, o esporte amador, esporte profissional e, por várias vezes, na 
tribuna desta Casa, para solicitar e apoiar o esporte do estado do Mara-
nhão. Inclusive até tinha feito uma proposição de uma CPI do esporte 
do estado do Maranhão. O Deputado Welington, inclusive, assinou. Eu 
só quero ser solidário ao Deputado Yglésio, presidente do Moto, ao 
nosso querido Sérgio Frota, presidente do Sampaio. O nosso apoio ao 
esporte e apoio de solidariedade à fala do Deputado Yglésio.

0 SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
JOTA PINTO – Deputado Wellington, cinco minutos. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais membros da Mesa, 
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom 
dia, que Deus seja louvado. Senhor Presidente, temos algumas pautas 
importantes para tratar na manhã de hoje. Uma delas é uma operação 

da Polícia Federal intitulada Cianose, que é uma doença ocasionada 
pela má oxigenação. Essa operação da Polícia Federal investiga as com-
pras fraudulentas de respiradores pelo Brasil afora: Distrito Federal, 
São Paulo, Rio de Janeiro, tendo chegado até o Nordeste, chegou até a 
Bahia, chegou ao Consórcio Nordeste, em mandatos pedidos pelo STJ, 
com o apoio também na CGU. Mas por que eu estou destacando essa 
informação aqui? A maioria dos investigados faz parte do Consórcio 
Nordeste, assim como o estado do Maranhão, e nós trouxemos, pela pri-
meira vez, à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a denúncia 
das compras fraudulentas na gestão do ex-governador Flávio Dino e do 
advogado e Secretário de Saúde, Dr. Carlos Lula, com relação à compra 
dos respiradores que nunca chegaram. E o interessante é que a PF faz 
investigação desses pagamentos antecipados, o Estado do Maranhão 
fez um pagamento antecipado de 30 respiradores que não chegaram. 
Era para terem sido entregues em abril de 2020, mas não chegaram. O 
Estado do Maranhão, depois, fez outra compra fraudulenta de mais 40 
respiradores. Nessa segunda compra, o dinheiro foi devolvido a menos. 
Nós travamos uma árdua batalha, aqui na Assembleia, com o líder do 
governo, Deputado Rafael Leitoa, e até hoje não teve esclarecimento. 
Aproveitando essa operação da Polícia Federal, vamos levar ao conhe-
cimento do Ministério Público Estadual, do Ministério Público Federal 
e levar mais elementos, mais informações para que a Polícia Federal 
possa também estender essa ligação, estender essa investigação, esten-
der a sua atuação, estender até o Estado do Maranhão. Os maranhenses 
não podem ficar no prejuízo e, o mais grave, quantas famílias poderiam 
ter sido salvas! Quantas vidas poderiam ter sido salvas se esses respira-
dores dessa compra fraudulenta pelo ex-governador Flávio Dino tives-
sem chegado a tempo?! Quero destacar também a greve dos professores 
do Estado do Maranhão. Eu tenho coerência política. Se eu estou fis-
calizando, cobrando o Governador Flávio Dino, o reajuste de 33,24% 
para os professores do Estado do Maranhão, enquanto o Sinproesemma 
está calado, enquanto o Sinproesemma está omisso, enquanto o Portal 
da Transparência diz que o Sinproesemma, a sua diretoria recebia altos 
salários de 14 a 34 mil reais. E eu denunciei nesta Casa, cobrei denún-
cia, cobrei investigação do Ministério Público, da Policia Federal. Se eu 
cobro do Governo do Estado, se eu tenho cobrado de outras prefeituras 
do interior do estado por que eu não ia cobrar em São Luís? Por que eu 
não ia cobrar do Prefeito Eduardo Braide? O Prefeito Eduardo Braide 
encaminhou um projeto à Câmara que não comtempla os mais de 8 mil 
professores, somente aproximadamente 10%, 800 professores. Nós es-
tamos solicitando ao Prefeito Eduardo Braide que encaminhe à Câmara 
projeto de lei que possa conceder o reajuste de 33,24%, contemplan-
do todos os professores da rede pública municipal. Professores de São 
Luís, professores da rede pública municipal, recebam a nossa solidarie-
dade e o nosso apoio. E eu tenho certeza que vocês vão conquistar, vão 
receber esse reajuste na Prefeitura de São Luís. Por último... Senhor 
Presidente, eu só queria fazer uma observação: o tempo está parado em 
depois minutos, para depois não ser acionado. Voltou, pronto. Muito 
obrigado, Presidente. E eu nem devia ter falado que eu estava até me be-
neficiando. O tempo estava parado, mas que bom voltou a tocar. Senhor 
Presidente, outro assunto importante na pauta de hoje: segurança públi-
ca, a falta de segurança pública em Imperatriz, a falta de segurança pú-
blica em outras cidades, a falta de segurança pública em São Luís. Foi 
criada a operação Tiradentes, mas que não surtiu muito efeito. Aumen-
tou a criminalidade, aumentou a onda de violência, assaltos, delitos em 
todo o estado do Maranhão. Nós temos o menor efetivo da história. Em 
contrapartida, o Governador, que criticava em 2014 que nós tínhamos o 
menor efetivo, que políticos, autoridades se utilizavam de policiais para 
fazer a sua segurança particular, hoje, o Governador Flávio Dino, que 
deixou a segurança um caos, não nomeou os aprovados, não fez mais 
concurso para colocar mais policiais na Polícia, sai do Governo e tem 
quatro oficiais da Polícia Militar a sua disposição. Tem município que 
não tem um soldado, um cabo na guarnição. O Governador Flávio Dino 
vai ter quatro oficiais. Mas vejam: a Polícia Civil fez uma manifestação 
na última semana, chamando inimigos, inimigos da Polícia. E vejam 
quem é inimigo da Polícia: o ex-governador Flávio Dino, chamado de 
traidor pela Polícia Civil do Estado do Maranhão, o ex-secretário de 
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Segurança Jeferson Portela. E olhem o que os policiais disseram. Os 
policiais já disseram o que o Deputado Wellington já falou: Policial 
Militar e Policial Civil não vão votar em Flávio Dino nem nos seus 
aliados. Policial Civil do Estado do Maranhão, manifestação pacífica e 
o Deputado Wellington sempre esteve em defesa da segurança pública. 
E hoje eu visto essa camisa que eu também usei no dia da manifestação. 
Governador Flávio Dino, traidor da segurança pública, prometeu proje-
to de lei, prometeu uma medida provisória que ia fazer escalonamento, 
um realinhamento da Polícia Civil. Disse que ia ter diálogo, mas men-
tiu, porque ele mente que dá bom dia a jumento. Mentiu, mentiu, men-
tiu! E o resultado foi manifestação nas ruas de São Luís, chamando o 
Governador Flávio Dino de traidor da Polícia Civil. Eu já falei: servidor 
público aposentado, professor, policial civil, policial militar.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem, Se-
nhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Hélio.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu estou achando 
meio, não sei se estranho, eu não sei se eu estou raciocinando mal, eu 
não estou vendo nenhum deputado defender agora o governador Flávio 
Dino.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Projeto de Lei n° 129/2022, de autoria do Poder Executivo (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei n° 002, de autoria do 
Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vaio à sanção. Projeto de 
Lei n° 009/2022, de autoria do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em 
votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Apro-
vado. Vai ao segundo turno. Projeto de Lei n° 112, de autoria do Poder 
Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Projeto de 
Lei n° 054, de autoria do Poder Judiciário, à Mensagem n° 02/2020 (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Vai ao segundo turno. Projeto de Resolução Legislativa nº 
008, de autoria do Deputado Adriano (lê). Em discussão. Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à 
promulgação. Projeto de Lei nº 280, de autoria do Deputado Vinícius 
Louro (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam per-
maneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Projeto de Re-
solução Legislativa nº 009, de autoria do Deputado Duarte Júnior. O 
Deputado está ausente. Fica transferida para a próxima sessão, assim 
como o item 9 e o item 10. Requerimentos à deliberação do Plenário. 
Requerimento nº 65/2022, de autoria do Deputado Wellington do Curso 
(lê). 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Ques-
tão de Ordem, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de Ordem) – Queria só solicitar a V. Ex.ª que retire da pauta de hoje 
e coloque na próxima sessão. Estou aguardando documentação e talvez 
eu tenha acesso a essa documentação hoje. E aí a gente discute amanhã. 
Coloque na sessão de amanhã, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Fica transferido para a Sessão de amanhã, Deputado Wellington. Item 
12. Requerimento 93/2022, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam perma-
neçam como estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa. 
Requerimento nº 88/2022, de autoria da Deputada Daniella Tema (lê). 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho? 

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? Aprovado o requeri-
mento. Deferido. Requerimento n.º 94/22, de autoria do Deputado Dr. 
Yglésio (lê). Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA ANDREIA MAR-
TINS REZENDE – Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deferido o requerimento. Peço à Direção Geral da Casa que tome 
providências para que o Requerimento aprovado seja cumprido. Reque-
rimento n.º 96, de autoria do Deputado Wellington do Curso.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Ques-
tão de ordem) - Os itens 15, 17 e 18 se V. Ex.ª pudesse colocar na Or-
dem do Dia e somente apreciar o 16.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Ficam transferidos os três requerimentos. Requerimento 97, de autoria 
do Deputado Wellington do Curso (lê). Como vota a Deputada Cleide 
Coutinho?

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTDO OTHELINO NETO - 
Deferido o requerimento. Encerrada a Ordem do Dia. Não há oradores 
inscritos no Grande Expediente.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Deputado Wellington do Curso. Se não tiver ninguém 
inscrito no Grande Expediente, que pudesse me conceder o Grande Ex-
pediente, por gentileza. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington, só um instante. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, reformulando o pedido, pode deixar o Tempo do Blo-
co, eu utilizo o Tempo do Bloco.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Era exatamente isso que eu ia lhe sugerir, Deputado Wellington. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pron-
to. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Tempo dos Partidos ou Blocos. Progressistas? Declina. Partido Social 
Democrata? Declina. Bloco Parlamentar Independente, MDB, PV? De-
clina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão? Declina. Bloco Parla-
mentar Democrático, Deputado Vinícius Louro. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Senhor Presi-
dente, só para consciência de informação, o nosso bloco agora, depois 
da mudança, ficou com qual tempo?

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Quinze minutos. Amanhã, serão acrescidos mais dois minutos em razão 
do Deputado Wellington, que ainda não está nesses 15 minutos...

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Pois o Depu-
tado Vinícius Louro, por cinco minutos, e o restante para o Deputado 
Wellington do Curso.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Nesta ordem?

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – O Deputado 
Wellington do Curso primeiro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos, é isso, deputado Vi-
nicius?

O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO – Isso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da mesa, se-
nhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos 
acompanham por meio da TV Assembleia, mandar um abraço especial 
à cabine de imprensa, ao amigo e professor Caio Hostilio, que acompa-
nha todos os dias, de forma assídua, a Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, ao Kiel Martins, meu amigo lá de Nina Rodrigues, meu 



  46       QUARTA-FEIRA, 27 DE ABRIL DE 2022                                                          DIÁRIO DA ASSEMBLEIA 46
amigo particular, meu amigo antes de ser Deputado Kiel Martins. Meu 
professor Caio Hostilio, meu professor de matemática, homem sério e 
honrado, e o nosso grande jornalista, radialista Álvaro Luís, repórter 
feliz, meu amigo, tem meu respeito, o meu carinho, admiração. Grande 
Sidney, também na área, um abraço a todos vocês. Cristiane França 
também está ali. Cristiane, o meu respeito, o meu amor fraterno por 
você. Sempre, sempre muito atenciosa conosco, muito obrigado. Se-
nhor Presidente, eu destaco aqui uma ação do Deputado Wellington do 
Curso lá na zona rural de São Luís, lá no Mato Grosso, lá no Coquilho, 
quando assassinaram três adolescentes e nós fomos lá prestar solidarie-
dade às famílias, conhecer a realidade, saber o que estava acontecendo. 
E esses três jovens foram assassinados tendo em vista uma construção 
que estava sendo realizada naquele local, construção de casas do Minha 
Casa Minha Vida lá no Mato Grosso. E quando chegamos para verificar 
in loco o que estava acontecendo, nós identificamos um crime ambien-
tal. O mangue estava sendo aterrado, parte dos dejetos da construção, 
do resto de construção, do sedimento, barros da construção sendo joga-
dos no mangue de forma in natura sem nenhum tipo de tratamento. Nós 
denunciamos também que naquela área não havia sido feito nenhum 
tratamento, não havia sido feito nenhuma instalação para o tratamento 
de esgoto. E, naquele momento, denunciamos ao Ministério Público 
Estadual, denunciamos ao Ministério Público Federal. E, agora, não 
para a nossa surpresa, mas para a nossa alegria, do Ministério Público 
Federal uma decisão que obriga as construtoras a adotarem medidas 
para interromper os danos ambientais lá na região. Sabemos que, mes-
mo que de forma tardia, mesmo já tendo passado bastante tempo, mas 
que se possa ser dada atenção ao meio ambiente. Algo que nós identifi-
camos que nós constatamos que nós verificamos que estava errado e 
agora o Ministério Público Federal decide obrigar as construtoras para 
que adotem as medidas cabíveis para que esses danos possam ser ame-
nizados, possam interromper esse danos que são causados ao meio am-
biente. Da mesma forma, Senhor Presidente, nós somos o primeiro de-
putado, único deputado a defender nesta Casa a população de Paço do 
Lumiar e de Ribamar, que hoje foi destacada pelo Deputado Jota Pinto. 
Uma luta permanente deputado Jota Pinto do deputado Welington do 
Curso contra Odebrecht, que depois foi mudado o nome para BRK. 
Nós, pela Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizamos 
audiência pública lá no Erasmo Dias, no Maiobão. Realizamos audiên-
cia pública lá no Caique em São José de Ribamar. Na época, ainda não 
era nem pré-candidato à Prefeitura de Paço do Lumiar o ex-deputado 
federal Domingos Dutra, que acompanhou as nossas audiências, acom-
panhou a nossa luta. Posteriormente, formalizamos as denúncias no Mi-
nistério Público Estadual, no Ministério Público Federal. Como que 
pode uma empresa indiciada, uma empresa investigada pela Lava Jato 
veio para o Maranhão, ganhou contratos milionários em Ribamar e em 
Paço do Lumiar, consórcio de dois municípios? E a população prejudi-
cada com uma água de péssima qualidade, problema permanente, falta 
de água, uma água imprópria para o consumo. E a nossa luta permanen-
te em defesa da população de Paço do Lumiar e de São Jose de Ribamar. 
As mais variadas reclamações possíveis, reclamação de falta de água, 
de uma água imprópria para o consumo, de uma conta de água caríssi-
ma, e a população sofrendo e padecendo em Paço do Luminar e em São 
Jose de Ribamar. O Deputado Wellington do Curso foi o único deputado 
que lutou bravamente contra a Odebrecht e a BRK em Paço do Lumiar 
e em São Jose de Ribamar. A nossa luta continua, uma luta permanente, 
acompanhando a CPI instalada pela Câmara Municipal de São José de 
Ribamar. Temos as informações, a nossa luta permanente, e a população 
de Paço do Lumiar e a população de São José de Ribamar podem con-
tinuar contando com o professor e Deputado estadual Wellington do 
Curso na luta pelo produto tão precioso que é agua potável, uma luta 
constante e permanente da população de Paço do Lumiar e de São José 
de Ribamar contra a Odebrecht, depois contra a BRK. O Deputado 
Wellington do Curso tem travado uma luta, temos todo o histórico, toda 
a documentação de audiências públicas, audiência pública na Vara de 
Direito Difuso Coletivo, com a Promotoria de Ribamar, com a Promo-
toria de Paço do Lumiar, então uma luta permanente em defesa da po-
pulação dessas duas cidades, retomando a luta em defesa de uma água 

de qualidade para São Jose de Ribamar e Paço do Lumiar. É tão grave 
que meteram a mão no bem público, pegaram todos os equipamentos da 
Caema, se apropriaram dos bens da Caema, com empresa privada e 
prestando um péssimo serviço na cidade de Paço do Lumiar e na cidade 
de São Jose de Ribamar. Senhor Presidente, quero destacar, neste mo-
mento, também nossa viagem do último final de semana, feriado pro-
priamente dito, no último dia 21 de abril, quando percorremos quatro 
municípios em defesa dos professores, na luta pelo reajuste de 33,24%, 
na luta pelo direito dos professores. Então, eu vou começar a retratar 
esses quatro municípios, um após o outro, para que eu possa, inclusive, 
mandar esse vídeo em particular para os professores das cidades que 
nós visitamos. Então, primeiro, Senhor Presidente, dia 21 de abril, fe-
riado nacional, estivemos logo cedo, pela manhã, na cidade de Jatobá. 
Fomos muito bem recebidos na cidade de Jatobá pelo nosso presidente 
do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais da cidade de Jatobá, 
pelos professores, de forma carinhosa, de forma atenciosa. Eu trago na 
memória para a Assembleia Legislativa a forma como eu fui recebido 
na cidade de Jatobá. A luta pelo reajuste de 33,24%, pela revisão das 
sobras do Fundeb, também sobre o recolhimento previdenciário, além 
da luta que vamos travar sobre os precatórios do Fundeb. Deputado 
Wellington do Curso na luta em defesa dos professores da cidade de 
Jatobá. A cidade de Jatobá agora tem deputado, professor e Deputado 
Wellington do Curso em defesa dos professores da cidade de Jatobá. 
Protocolamos dois ofícios, um solicitando o reajuste e outro, transpa-
rência na folha de pagamento da aplicação dos recursos do Fundeb na 
cidade de Jatobá. Daqui a 15 ou 20 dias, estaremos novamente realizan-
do audiência pública na cidade de Jatobá. Professores de Jatobá, popu-
lação de Jatobá, muito obrigado pela acolhida, pela atenção, pelo cari-
nho, mas, principalmente, pelo reconhecimento do nosso trabalho e 
também pela confiança. Então muito obrigado, professores da cidade 
Jatobá. Senhor Presidente, ao sair da cidade de Jatobá, logo na manhã, 
ainda na manhã do dia 21 de abril, tivemos uma reunião na cidade de 
Colinas. A cidade do atual Governador do Estado do Maranhão Rece-
beu o professor e Deputado Wellington do Curso para se reunir com os 
professores que estão insatisfeitos com a gestão municipal, com a falta 
de respeito. Os professores da cidade de Colinas lutam pelo reajuste de 
33,24%. Os professores da cidade de Colinas lutam pela transparência 
das sobras do recurso do FUNDEB, para que eles possam ter esse abo-
no, essa sobra possa ser rateada para os professores na cidade de Coli-
nas. Muito obrigado aos professores da cidade de Colinas por terem me 
recebido tão bem e pela confiança. A cidade de Colinas tem um deputa-
do estadual que defende a população e que defende os professores. Dei-
xamos dois ofícios para serem protocolados. Já foram protocolados na 
cidade de Colinas, um cobrando o reajuste e outro cobrando transparên-
cia das sobras dos recursos do FUNDEB na cidade de Colinas. Daqui a 
15 ou 20 dias estaremos retornando à cidade de Colinas em defesa dos 
professores. Muito obrigado aos professores da cidade de Colinas. Se-
nhor Presidente, na tarde do dia 21 de abril, feriado nacional, estivemos 
na cidade de Barão de Grajaú. Fomos muito bem recebidos pelos pro-
fessores de Barão de Grajaú, que estão na luta com a prefeitura pelos 
precatórios do FUNDEF, transparência pela aplicação dos recursos do 
FUNDEF, na luta também pelo reajuste de 33,24% retroativo a janeiro 
e também para que tenham transparência da aplicação dos recursos do 
FUNDEB de 2021. Na cidade de Barão de Grajaú, protocolamos dois 
documentos para que tenhamos transparência dos recursos do FUN-
DEB e também do reajuste de 33,24% para que possam ser corrigidas 
as distorções. Estaremos voltando à cidade de Barão de Grajaú para 
tratar especificamente sobre recolhimento previdenciário e também so-
bre os recursos do FUNDEB e também os precatórios do FUNDEF, 
transparência e que esses recursos sejam realmente aplicados para os 
professores. Solicitar o plano de aplicação desses recursos. O prefeito 
tem que encaminhar a Câmara Municipal...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Peço que liberem o microfone para que o Deputado Wellington possa 
concluir.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Apro-
vado e que, posteriormente, seja aplicado e os professores tenham os 
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seus direitos adquiridos. Professores da cidade de Barão de Grajaú, 
muito obrigado por ter sido recebido tão bem na cidade de vocês. Man-
dar um abraço especial ao meu amigo .... amigo de longas datas. Profes-
sores de Barão de Grajaú, a cidade de Barão de Grajaú tem um deputado 
estadual, professor e Deputado Wellington que defende a população. 
Senhor Presidente, na noite ainda do dia 21 de abril, feriado, por volta 
das 20h, eu estive na cidade de Parnarama. E eu fui tão bem recebido, de 
forma tão calorosa na cidade de Parnarama, que completou a 42ª cidade 
que o Deputado Wellington tem percorrido, defendendo os professores. 
Em poucas cidades, eu fui tão bem recebido como fui na cidade Parna-
rama. Assim como fui recebido na cidade de Monção, de Araioses, de 
Anapurus, de Afonso Cunha, de Lagoa do Mato, cidades que eu guardo 
com carinho a forma atenciosa, como Itinga, como Bequimão, como 
Mirinzal, cidades onde fui muito bem recebido pelos professores, mas a 
cidade de Parnarama me chamou atenção, porque a reunião era marcada 
para às 14h, mudamos para às 17h, mudamos para às 18h e, quando eu 
cheguei, depois das 19h, os professores estavam lá. Professores de Par-
narama, população de Parnarama, muito obrigado pela acolhida, obri-
gado pelo carinho, pela confiança no nosso trabalho em defesa dos pro-
fessores da cidade de Parnarama, pela revisão do reajuste de 33,24%, 
pela revisão dos recursos do Fundeb. Protocolamos dois ofícios para 
que nós tenhamos a transparência na prefeitura da cidade de Parnarama. 
Vamos travar uma luta em defesa dos precatórios do Fundef, para que 
esses recursos sejam realmente aplicados para os professores na cidade 
de Parnarama. Parabéns aos professores por terem um sindicato comba-
tivo, um sindicato que defende os professores na cidade de Parnarama. 
Então, parabéns à população de Parnarama. Parabéns ao sindicato de 
Parnarama e muito obrigado pela forma carinhosa e atenciosa como 
fomos recebidos na cidade de Parnarama que agora tem um professor, 
um deputado estadual que defende os seus professores. Muito obrigado, 
professores da cidade de Parnarama. A luta está só começando. Prefeito 
de Parnarama, respeite os professores da cidade de Parnarama. Senhor 
Presidente, era o que tinha para o momento. Deputado Vinícius Louro.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Vinícius Louro, por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do 
orador) - Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, membros 
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários 
deste Poder. Senhor Presidente, o que me traz hoje aqui é para repercutir 
sobre a grande entrega de pescados na Semana Santa. Nós fizemos uma 
grande entrega, beneficiando as cidades de Lima Campos e Peritoró, os 
povoados de Peritoró, Independência, Livramento, Levada, São João 
das Neves e outros povoados. Também os municípios de Poção de Pe-
dras, Esperantinópolis, Arari, Codó e Coroatá. É um gesto que nós faze-
mos, Senhor Presidente, durante 19 anos. Antes da época do ex-prefei-
to, ex-deputado Raimundo Louro ser político, ele já fazia, e nós demos 
continuidade a essa entrega do pescado. É um momento que a gente vê 
que é tradição e é nossa cultura as pessoas comerem pescado. Mas a 
gente vê que a pobreza no estado do maranhão é muito grande. Mão é à 
toa que é o estado mais pobre da federação. E nós, como agentes públi-
cos, políticos, temos que ali servir essas pessoas mais carentes para que 
eles mesmos possam cumprir com essa cultura de comer o pescado na 
Semana Santa. Então é um trabalho que a gente faz com muito carinho, 
com muita dedicação, com muita honradez. Uma forma de reconhe-
cimento também de um patrimônio político que nós temos através de 
um grande trabalho na região do Médio Mearim de um deputado que, 
aonde nós chegamos, em todas as cidades da região do Médio Mea-
rim, nós temos obras, tanto através de emendas parlamentares como 
também através de obras e indicações que nós quando fazíamos parte 
do Governo trouxemos para beneficiar a população. Então não é num 
momento político, não é num momento em que eu vejo muitos candi-
datos entrando nas cidades, aparecendo agora como se fosse o salvador 
da pátria e, no entanto, só está vendo a questão política do momento 
político. Queria muito que essa turma todinha que está hoje entrando lá 
na região do Médio Mearim, tivesse ajudado alguma coisa no passado 
as cidades da região do Médio Mearim. E o que a gente pode chamar 
também atenção é que a população fique atenta, porque, quando pega 

uma liderança numa cidade em que o cara nunca pisou, em que a pessoa 
não conhece ninguém, nunca fez nada por ela, fique atenta, porque o 
recurso foi muito grande para comprar aquele voto. Então, depois, só 
quem sofre é o povo. E nós na base sempre fazendo e atuando de forma 
como eu estou prestando conta aqui. São 19 anos fazendo essas entregas 
conseguindo obras para a região, principalmente para as cidades de Pe-
dreiras e Trizidela do Vale. E me sinto gratificado pelo reconhecimento 
político, pelo reconhecimento de um trabalho de uma força que a gente 
vê alavancar toda uma sociedade amenizando o seu sofrimento. Então, 
para mim, é muito importante estar nessa região, na cidade de Pedreiras, 
Trizidela do Vale, Bernardo e, assim, em outras cidades, como Poção 
de Pedras, Esperantinópolis, São Raimundo. Enfim, todas as cidades da 
região do Médio Mearim. E fico feliz, Senhor Presidente, senhoras e 
senhores Deputados, membros da galeria, internautas, telespectadores 
da TV Assembleia, funcionários deste poder. Senhor Presidente, eu ve-
nho aqui me antecipar porque amanhã não estarei aqui nesta Casa. Nós 
estaremos na cidade de Pedreiras comemorando mais um ano de eman-
cipação política da cidade de Pedreiras. Nós que fazemos parte dessa 
história como cidadão, filho de Pedreiras, trabalho prestado, dedicação 
ao povo. Tanto eu como Raimundo Louro, minha irmã Priscila Louro, 
minha mãe Adelaide, meu irmão Serapião, as pessoas que têm toda uma 
dedicação, o meu irmão Marcos Louro também, Carol, uma família que 
trabalha em prol de benefício da população. Pedreiras é uma cidade de 
povo ordeiro, hospitaleiro. Uma cidade que as pessoas de fora que vêm 
conhecer Pedreiras, Bráulio, que chega na cidade de Pedreiras bebeu 
da água do Rio Mearim ali mesmo eles ficam, constitui suas famílias, 
seus negócios e ali vivem na cidade de Pedreiras, a princesa do Mea-
rim, uma cidade histórica, a cidade do maranhense do século, a cidade 
do Rio Mearim que beneficia muitas pessoas na sua grande extensão. 
É uma cidade também de poetas, compositores, pessoas que se desta-
caram no cenário estadual, no cenário brasileiro, nacional. A gente tem 
trabalhado bastante para melhorar a vida do pedreirense, para melhorar 
a qualidade de vida como também uma infraestrutura em todas as áreas, 
para que o povo de Pedreiras realmente viva o progresso e momentos 
futuros melhores. Então, parabéns, Pedreiras, pelos seus 102 anos de 
emancipação política, uma cidade que realmente está aí no estado do 
Maranhão, e o reconhecimento estadual por também ter o seu filho aqui 
representando...

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Libera o microfone para o Deputado Vinícius concluir o pronuncia-
mento. 

O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - E aqui a cidade 
de Pedreiras também tem o seu filho representando aqui essa cidade de 
Pedreiras na Assembleia Legislativa, onde a importância do represen-
tante, filho da terra, que consegue os benefícios e a qualidade de vida 
para seu povo. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

V – EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Wellington do Curso, por dez minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Obri-
gado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Enquanto o Deputado Wellington do Curso inicia seu pronunciamento, 
eu vou precisar me ausentar do plenário, mas quero, rapidamente, cum-
primentar o Coronel Mendes, assim como o Coronel Marco Túlio, que 
foram promovidos a coronel por ato do Governador do Estado. Desejo 
sucesso aos dois neste momento importante da carreira e que continuem 
cumprindo com muita dedicação essa importante missão. Quanto mais 
agora que estão num posto maior da Polícia Militar do Estado do Mara-
nhão. Parabéns aos dois promovidos hoje. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
PROFESSOR MARCO AURÉLIO – Nada mais havendo a tratar, de-
claro encerrada a presente Sessão.
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Ata da Trigésima Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia vinte de abril de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso. 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pe-

reira.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena 
Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Mace-
do, Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Ama-
ral, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio Lula. Ausentes 
os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, César Pires, Ciro 
Neto, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Már-
cio Honaiser, Othelino Neto, Rafael Leitoa, Roberto Costa e Wendell 
Lage. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presidente 
declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico e da Ata 
da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no tempo des-
tinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados (as): Jota 
Pinto, Antônio Pereira, Doutor Yglésio, Wellington do Curso e Zé Iná-
cio Lula. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos tra-
balhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando a pedido 
do Deputado Antônio Pereira foi feita verificação de “quórum”, quando 
foram confirmadas as presença dos Senhores Deputados: Adelmo Soa-
res, Andreia Martins Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, 
Edson Araújo, Jota Pinto, Mical Damasceno, Pará Figueiredo, Paulo 
Neto, Professora Socorro Waquim, Wellington do Curso e Zé Inácio 
Lula. Constatando-se que não havia “quórum” regimental a matéria que 
ficou transferida para a próxima Sessão Ordinária.  No primeiro horário 
do Grande Expediente não houve orador inscrito. No tempo destina-
do aos Partidos ou Blocos o Deputado Wellington do Curso falou pelo 
Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final não houve orado 
inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, 
determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, 
será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palá-
cio Manuel Beckman, em São Luís, 20 de abril de 2022.  

Deputado Wellington do Curso 
Presidente, em exercício

Deputado Jota Pinto
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Antônio Pereira
Segundo Secretário, em exercício

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 099 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 016/2022 de autoria da 
Senhora Deputada Detinha, que Dispõe sobre o direito à Remoção de 
Servidoras Públicos Estaduais vítimas de violência sexual, familiar ou 
doméstica e dá outras providências.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica assegurado à mu-
lher Servidora Pública da Administração Direta, Indireta, Autárquica e 
Fundacional do Poder Executivo Estadual vítima de violência ocorrida 
no âmbito familiar ou doméstico, o acesso prioritário à remoção, sem 

prejuízo das medidas protetivas e assistenciais previstas na Lei Federal 
nº 11.340, de 7 de agosto de 2006 - Lei Maria da Penha. 

Conforme o art. 2º da Magna Carta da República, os poderes são 
harmônicos e independentes entre si, consagrando assim o princípio da 
separação de poderes, sendo um princípio basilar em um Estado Demo-
crático de Direito, onde um poder não poderá exercer ingerência em 
outro no tocante as suas funções.

Conforme o princípio da separação de poderes, cada Poder possui 
funções típicas e atípicas. Neste sentido, a Constituição atribuiu a fun-
ção atípica de deflagrar o processo legislativo ao Presidente da Repúbli-
ca em seu art. 61, §1º, e por sua vez, em observância ao princípio da si-
metria ao modelo federal, o art. 43 da Constituição Estadual também 
prevê a iniciativa privativa do Governador do Estado:    

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

I – fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militar;

II – criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

 III – organização administrativa e matéria orçamentária. (mo-
dificado pela Emenda à Constituição nº 056 de 17/12/2008 e nº 068 de 
28/08/2013). 

IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provi-
mento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e trans-
ferência de militares para a inatividade; 

V – criação, estruturação e atribuições das Secretárias de Estado 
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública esta-
dual. (acrescido pela Emenda à Constituição nº 023, de 18/12/1998).”

                      Desta feita, compete ao Governado do Estado 
deflagrar o processo legislativo em casos normas gerais de servidores 
públicos (regime jurídico) como no caso em tela.

O assunto é matéria pacífica no Supremo Tribunal Federal, ve-
jamos:

“É inconstitucional a norma de Constituição do Estado-membro 
que disponha sobre valor da remuneração de servidores policiais mili-
tares. [ADI 3.555, rel. min. Cezar Peluso, j. 4-3-2009, P, DJE de 8-5-
2009.]”

“Lei estadual que dispõe sobre a situação funcional de servidores 
públicos: iniciativa do chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, a e c, 
CR/1988). Princípio da simetria. [ADI 2.029, rel. min. Ricardo Lewan-
dowski, j. 4-6-2007, P, DJ de 24-8-2007.] = ADI 3.791, rel. min. Ayres 
Britto, j. 16-6-2010, P, DJE de 27-8-2010”

 
Em que pese a relevância da propositura de lei, a matéria cons-

tante do presente projeto de lei é de iniciativa privativa do Chefe do 
Poder Executivo, a teor do que dispõe o dispositivo constitucional aci-
ma descrito.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

016/2022, por vício de constitucionalidade formal.
É o voto.
 
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 016/2022, nos ter-
mos do voto do Relator, com a abstenção do voto do Senhor Deputado 
Professor Marco Aurélio.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                 
                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                          Vota contra
Deputado Wendell Lages                                                       
Deputado Professor Marco Aurélio (abstenção de voto)       
Deputado Zé Inácio                                                                

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 103/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 589/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Estadual Ciro Neto, que Estabelece Diretrizes para 
o Programa de Proteção Especial dos Primeiros mil dias de vida das 
crianças nascidas em Unidades da Rede Pública de Saúde do Estado 
do Maranhão

Nos seus termos o presente projeto de lei, cria o Programa 
Especial, delegando atribuições ao Poder Executivo, na medida em 
que propõe a realização de seminários, palestras, convênios, acor-
dos e outros instrumentos congêneres com entidades públicas e  pri-
vadas.

No sistema federativo brasileiro encontramos 3 (três) entes fe-
derados: União, Estados e Municípios. Em face dessa descentralização 
política há necessidade de delimitação das competências materiais e 
legislativas que chamamos de repartições verticais das competências, 
previstas nos arts.18 a 32 da Constituição Federal. 

Assim, como base na repartição vertical das competências, a ma-
téria do referido Projeto Lei insere-se no contexto das normas ineren-
tes proteção à infância e à juventude bem como a proteção à defesa 
da saúde que se enquadram na competência legislativa concorrente da 
União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios conforme o art. 24, 
XII e XV, da CF/88. 

A competência legislativa concorrente ou suplementar consiste, 
necessariamente, na edição de normas gerais pela União e normas es-
pecíficas ou especiais pelos Estados.

Corroborando com o entendimento esposado acima, o STF já 
se manifestou quando do julgamento da ADI 2334 / DF, onde figurou 
como relator o Ministro Gilmar Ferreira Mendes, in verbis: 

“Ação Direta de Inconstitucionalidade. 2. Decretos de cará-
ter regulamentar. Inadmissibilidade. 3. Não configurada a alegada 
usurpação de competência privativa da União por Lei estadual. 4. 
Competência concorrente que permite ao Estado regular de forma 
específica aquilo que a União houver regulado de forma geral (art. 
24, inciso V, da Constituição). 5. Não conhecimento da ação quanto 
aos Decretos nos 27.254, de 9.10.2000 e 29.043, de 27.8.2001, e im-
procedência quanto à Lei do Estado do Rio de Janeiro no 3.438, de 
7.7.2000. ADI 2334 / DF - DISTRITO FEDERAL Relator(a): Min. 
GILMAR MENDES.” O grifo é nosso.

No âmbito de defesa da saúde, existe a Lei do SUS (Lei 8080/90) 
que Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recupera-
ção da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspon-
dentes, onde estabelece a função de cada ente federado na formulação 
de políticas públicas na área de saúde.

Em relação a proteção à criança e o adolescente há o Estatuto da 
Criança e     Adolescente – ECA (Lei 8.069/90) onde no seu art. 7º prevê 
que “criança e o adolescente têm direito a proteção à vida e à saúde, 
mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nas-
cimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas 
de existência.”

Com base nas normas acima expostas e outros regulamentos a 
União estabeleceu através da Portaria nº 1.130, de 5 de agosto de 2015 
a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) 
no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS)  com  “objetivo promover 

e proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a 
atenção e cuidados integrais e integrados da gestação aos 9 (nove) 
anos de vida, com especial atenção à primeira infância e às popu-
lações de maior vulnerabilidade, visando à redução da morbimor-
talidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de 
existência e pleno desenvolvimento.”1

E conforme a referida Portaria, aos estados ficariam a responsa-
bilidade de coordenar a implantação da Política de Atenção Integral 
de Saúde da Criança no âmbito do seu território, cabendo a execução 
aos municípios. Vejamos:

“Art. 16. Compete às Secretarias de Saúde dos Estados e do Dis-
trito Federal:

I - coordenar a implementação da PNAISC no âmbito do seu 
território, respeitando as diretrizes do Ministério da Saúde e promo-
vendo as adequações necessárias, de acordo com o perfil epidemioló-
gico e as prioridades e especificidades loco-regionais e articular, em 
parceria com os gestores municipais de saúde, o alinhamento das ações 
e serviços de saúde da criança no Plano Estadual de Saúde;

II - desenvolver ações de mobilização social, informação, 
educação, comunicação, no âmbito estadual e distrital, visando a 
divulgação da PNAISC e a implementação das ações de atenção integral 
à saúde da criança;

III - prestar assessoria técnica e apoio institucional aos Mu-
nicípios e às regiões de saúde no processo de gestão, planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de atenção 
integral à saúde da criança;

IV - promover a capacitação e educação permanente dos profis-
sionais de saúde, se necessário em parceria com instituições de ensino 
e pesquisa, para a atenção integral à saúde da criança no âmbito esta-
dual, distrital e municipal, no que couber;

V - monitorar e avaliar os indicadores e as metas estaduais e 
distritais relativas à saúde da criança, estabelecidas no Plano Estadual 
de Saúde e em outros instrumentos de gestão;

VI - promover articulação intersetorial e interinstitucional com 
os diversos setores e instituições governamentais e não governamen-
tais, com organismos internacionais, envolvidos com a saúde da crian-
ça, em busca de parcerias que favoreçam a implementação da PNAISC;

VII - estimular, apoiar e participar do processo de discussão so-
bre as ações de atenção integral à saúde da criança nas redes temáticas 
de atenção à saúde, com os setores organizados da sociedade nas ins-
tâncias colegiadas e de controle social; e

VIII - designar e apoiar sua respectiva representação política 
nos fóruns, colegiados e conselhos estaduais envolvidos com a temática 
da saúde da criança, em especial no Conselho Estadual dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.”

“Art. 17. Compete às Secretarias de Saúde dos Municípios:
I - implantar/implementar a PNAISC, no âmbito do seu ter-

ritório, respeitando suas diretrizes e promovendo as adequações ne-
cessárias, de acordo com o perfil epidemiológico e as prioridades e 
especificidades locais e articular o alinhamento das ações e serviços 
de saúde da criança no Plano Municipal de Saúde, e no Planejamento 
Regional;

II - promover a capacitação e educação permanente dos profis-
sionais de saúde, se necessário em parceria com instituições de ensino 
e pesquisa, para a atenção integral à saúde da criança no âmbito mu-
nicipal, no que couber;

III - monitorar e avaliar os indicadores e as metas municipais 
relativas à saúde da criança, estabelecidas no Plano Municipal de Saú-
de e em outros instrumentos de gestão e no Planejamento Regional e 
alimentar os sistemas de informação da saúde, de forma contínua, com 
dados produzidos no sistema local de saúde;

IV - promover articulação intersetorial e interinstitucional com 
os diversos setores e instituições governamentais e não governamen-
tais, com organismos internacionais, envolvidos com a saúde da crian-

1  https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2015/
prt1130_05_08_2015.html
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ça, em busca de parcerias que favoreçam a implementação da PNAISC;

V - fortalecer a participação e o controle social no planejamento, 
execução, monitoramento e avaliação de programas e ações de atenção 
integral à saúde da criança; e

VI - designar e apoiar sua respectiva representação política nos 
fóruns, colegiados e conselhos municipais envolvidos com a temática 
da saúde da criança, em especial no Conselho Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente.”

O Plano Nacional já inclui crianças dentro dos 100 dias de nasci-
mento pois é voltado para crianças de 0 (zero) a 9 (nove) anos, além do 
período de gestação e tem eixos específicos para Atenção Humanizada e 
Qualificada à Gestação, ao Parto, ao Nascimento e ao Recém-Nascido, 
Aleitamento Materno e Alimentação Complementar Saudável:

“Art. 3º Para fins da PNAISC, considera-se:
I - criança: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 9 (nove) anos, ou 

seja, de 0 (zero) a 120 (cento e vinte) meses; e
II - primeira infância: pessoa na faixa etária de 0 (zero) a 5 (cin-

co) anos, ou seja, de 0 (zero) a 72 (setenta e dois) meses.
Paragrafo único. Para fins de atendimento em serviços de pe-

diatria no SUS, a PNAISC contemplará crianças e adolescentes até a 
idade de 15 (quinze) anos, ou seja, 192 (cento e noventa e dois) meses, 
sendo este limite etário passível de alteração de acordo com as normas 
e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.”

Também há uma Manual2 do Ministério da Saúde com 184 pági-
nas detalhando e orientando a implantação do PNAISC voltados para os  
estados e municípios, onde estabelece uma gama de procedimentos e no 
caso dos recém nascidos destacamos o seguinte:

“Deve incluir também vários cuidados importantes para promo-
ver a saúde do binômio mãe-bebê: • Verificação dos registros da mater-
nidade nas Cadernetas de Saúde da Criança e Caderneta da Gestante, 
sobre as condições de parto/nascimento e intercorrências nos primeiros 
dias de vida, que exigem cuidados na Atenção Básica (icterícia etc.). • 
Escuta das dúvidas da mãe e orientação sobre os primeiros cuidados 
para a mãe (aí incluindo o planejamento familiar) e para o bebê, inclu-
sive a observação de sinais de alerta/perigo em relação à saúde deste 
(vide na Caderneta de Saúde da Criança sinais de perigo para criança 
menor de 2 meses) e a prevenção de acidentes (BRASIL, 2012g). • 
Observação da mamada (verificação da adequação da “pega” etc.) e in-
centivo ao aleitamento materno, com apoio quanto às dificuldades apre-
sentadas. • Checagem dos resultados das triagens neonatais ocular (teste 
do olhinho) e auditiva (teste da orelhinha), com agendamento de novas 
testagens, se necessário. • Coleta de sangue para a triagem neonatal bio-
lógica (teste do pezinho), caso não tenha sido realizada na maternidade. 
• Aplicação de vacinas para a mãe (dTpa – tétano, difteria e coqueluche, 
tríplice viral, sarampo, rubéola e caxumba), caso ainda não vacinada, 
e para o RN (BCG e hepatite B), caso não tenha sido imunizado na 
maternidade. • Agendamento das consultas, preferencialmente médicas, 
de pós-parto e planejamento familiar para a mãe, e de puericultura de 
1 mês de vida para a criança (em caso de RN de risco deverá ser mais 
precoce).”3  (p.50)

Sendo assim, a Proposição de Lei, ora em análise, está em de-
sacordo com a política nacional, pois seu conteúdo, apesar da ementa 
falar em diretrizes, está tratando de normas de execução que consoante 
o PNAISC é da competência dos munícipios, bem como está tratando 
de um assunto que já é disciplinado pelo Ministério da Saúde.

Sendo assim, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 
589/2021 por se encontrar em desacordo com a Política Nacional de 
Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC).

2  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/
uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%-
C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Crian%C3%A7a-P-
NAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf
3  https://portaldeboaspraticas.iff.fiocruz.br/wp-content/
uploads/2018/07/Pol%C3%ADtica-Nacional-de-Aten%C3%A7%-
C3%A3o-Integral-%C3%A0-Sa%C3%BAde-da-Crian%C3%A7a-P-
NAISC-Vers%C3%A3o-Eletr%C3%B4nica.pdf

VOTO DO RELATOR:
Isto posto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

589/2021.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 589/2021, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Zé Inácio                                                      
                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 108 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 030/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que Dispõe sobre a criação do 
programa de conscientização, incentivo ao diagnóstico precoce e trata-
mento do retinoblastoma no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras 
providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, tem objeto a promoção, 
via do Sistema Único de Saúde, avaliações médicas periódicas, com 
realização de exames clínicos e laboratoriais, assim como campanhas 
de orientação, prevenção e tratamento de doença. 

Tendo em vista que a matéria contida no bojo da proposição re-
laciona-se à instituição de diretrizes de programa estadual, é necessário 
desnudar a questão da iniciativa legislativa em tema de políticas esta-
tais –, é preciso definir o que tradicionalmente se entende por políticas 
públicas. 

Como podemos observar a propositura de Lei visa tão somente 
traçar as diretrizes para O atendimento aos profissionais da contabilida-
de no âmbito das repartições públicas no Estado do Maranhão.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. A atribuição constitucio-
nalmente estabelecida para cada Poder não poderá ser delegada a outro, 
prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde um 
órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando ex-
pressamente previsto na Carta Magna Federal.

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao 
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e ou-
tros órgãos da administração pública estadual. É o que chamamos de 
reserva de inciativa.

Destacando que a reserva de iniciativa é uma exceção a função 
de legislar do Poder Legislativo, e por isso não comporta interpretação 
ampliativa. Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a 
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública 
Estadual, porém não é bem assim.

 Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 
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do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”

   
Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em 

tela.  
Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade formal no 

Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar uma 
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executi-
vo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder 
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da constitu-
cionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 030/2022, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 030/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 030 /2022

Estabelece diretrizes para a criação 
do programa de conscientização, incen-
tivo ao diagnóstico precoce e tratamento 
do retinoblastoma no âmbito do Estado 
do Maranhão e dá outras providências

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para a criação do programa 
de conscientização, incentivo ao diagnóstico precoce e tratamento do 
retinoblastoma no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras provi-
dências

Art. 2°- São objetivos das diretrizes do Programa de 

Conscientização, Incentivo ao Diagnóstico Precoce e Tratamento do 
Retinoblastoma:

I - Conscientização da população acerca dos riscos associados à 
doença, em especial quanto à necessidade de acompanhamento, preven-
ção e tratamento;

II - Criação de unidades voltados ao diagnóstico e tratamento da 
doença, incluindo a constituição de centros oncológicos e cirúrgicos 
especializados;

III - Capacitação dos profissionais de saúde para o tratamento e 
diagnóstico da doença.

Art. 3º - Poderá o Estado estabelecer cooperação técnica com os 
Municípios para garantir a ampliação dos serviços objetos do Programa 
de Conscientização, Incentivo ao Diagnóstico Precoce e Tratamento do 
Retinoblastoma.

Art.4º- As despesas decorrentes da execução desta Lei correrão 
à conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se neces-
sário.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 109 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, juridici-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 093/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Ciro Neto, que “Institui as diretrizes para Política 
Estadual de Prevenção às Lesões por Esforços Repetitivos (LER) ou 
Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho (DORT) em 
âmbito público e  privado.”

Nos termos do presente projeto de lei, fica instituída diretrizes 
para a Política Estadual de Prevenção às Lesões por Esforços Repeti-
tivos (LER) ou Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho 
(DORT), para estimular a promoção da saúde dos trabalhadores expos-
tos aos fatores de risco existentes no ambiente de trabalho. 

Como podemos observar, a preocupação primária da análise da 
propositura de Lei decorre da regulação de atos referentes ao Direito 
do Trabalho, políticas relacionadas à saúde do Trabalhador, matéria de 
competência privativa da União

    A Magna Carta Federal no seu art. 22, inciso I, determina que 
compete à União legislar sobre direito do trabalho, in verbis:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
I - direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrá-

rio, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho;” (original sem 
grifos) 

Nota-se que, as matérias referentes a direito do trabalho como 
no caso em tela, são de competência privativa da União, não podendo 
o Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas de com-
petência do processo legislativo estabelecido na Magna Carta Federal, 
padecendo de inconstitucionalidade monoestática (formal).

Sobre o assunto, o STF já se manifestou na ADI 1893, vejamos:

“CONSTITUCIONAL. SEGURANÇA E HIGIENE DO TRA-
BALHO: COMPETÊNCIA LEGISLATIVA. Lei 2.702, de 25.3.97, do 
Estado do Rio de Janeiro. C.F., art. 21, XXIV, art. 22, I, art. 24, VI. I. - 
Lei 2.702, de 1997, do Estado do Rio de Janeiro: inconstitucionalidade, 
porque ofensiva ao disposto nos arts. 21, XXIV, e 22, I, da Constituição 
Federal. II. - ADI julgada procedente.”

   
Na relatoria da ADI 3811 o Ministro Gilmar Mendes se manifes-

tou de forma clara que proteção de saúde do trabalhador é competência 
da União. 

“Nesta linha, o Supremo Tribunal Federal mantém a compreen-
são de que o interesse local na preservação da saúde pública não 
legitima os entes subnacionais a expedir normas de segurança do 
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trabalho e proteção da saúde do trabalhador, que pertencem à com-
petência privativa da União.”4     

Desta forma, as políticas relacionadas à saúde do trabalhador 
privado e suas diretrizes é da atribuição do Ministério da Saúde em 
conjunto com o Ministério do Trabalho, onde os estados e municípios 
seguem as suas diretrizes fixadas por estes órgãos federais. Abaixo a 
relação nas normas editadas pelas União sobre a saúde do trabalhador: 

“Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990 
Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 
dá outras providências. No seu artigo 6º, parágrafo 3º, regulamenta os 
dispositivos constitucionais sobre Saúde do Trabalhador.

Lei nº 8.689 de 27 de julho de 1993 
Dispõe sobre a extinção do Instituto Nacional de Assistência Médica da 
Previdência Social (Inamps) e dá outras providências.

Portaria nº 3.120, de 1º de julho de 1998 
Aprovar a Instrução Normativa de Vigilância em Saúde do Trabalhador 
no SUS, na forma do Anexo a esta Portaria, com a finalidade de definir 
procedimentos básicos para o desenvolvimento das ações correspon-
dentes.

Portaria nº 3.908/GM, de 30 de outubro de 1998 
Estabelece procedimentos para orientar e instrumentalizar as ações e 
serviços de Saúde do Trabalhador no Sistema Único de Saúde (SUS).

Portaria nº 1.339/GM, de 18 de novembro de 1999 
Instituti a Lista de Doenças Relacionadas ao Trabalho, a ser adotada 
como referência dos agravos originados no processo de trabalho no Sis-
tema Único de Saúde, para uso clínico e epidemiológico, constante no 
Anexo I desta Portaria.

Portaria nº 1.679/GM de 19 de setembro de 2002 
Dispõe sobre a estruturação da Rede Nacional de Atenção Integral à 
Saúde do Trabalhador no SUS e dá outras providências.

Portaria nº 656/GM de 20 de setembro de 2002 
Aprovar as Normas para o Cadastramento e Habilitação dos Centros de 
Referência em Saúde do Trabalhador - CRST.

Portaria nº 666/GM de 26 de setembro de 2002 
Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória 
de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela espe-
cífica, no SUS.

Portaria nº 777/GM de 28 de abril de 
2004  (revogada - vide Portaria 2.472 abaixo) 
Dispõe sobre os procedimentos técnicos para a notificação compulsória 
de agravos à saúde do trabalhador em rede de serviços sentinela espe-
cífica, no SUS.

Portaria nº 1.172/GM, de 15 de junho de 2004 
Regulamenta a NOB SUS 01/96 no que se refere às competências da 
União, estados e municípios e Distrito Federal, na área de Vigilância em 
Saúde, define a sistemática de financiamento e dá outras providências.

Portaria Interministerial nº 800 de 3 de maio de 2005 
Publica o texto-base da minuta de Política Nacional de Segurança e 
Saúde do Trabalho.

Portaria Nº 1.125, de 06 de julho 
de 2005 (revogada, vide portaria nº 2.442 abaixo) 
Dispões sobre os propósitos da política de Saúde do Trabalhador para 
o SUS.

Portaria nº 2.437/GM de 7 de dezem-
bro de 2005 (revogada - vide Portaria 2.728 abaixo) 
Dispõe sobre a ampliação e o fortalecimento da Rede Nacional de Aten-
ção Integral à Saúde do Trabalhador (Renast) no SUS.

Portaria Nº 2.442, de 09 de dezembro de 2005
Portaria nº 2.458/GM de 12 de dezembro de 2005 

Redefine os valores do incentivo para custeio e manutenção dos servi-
ços habilitados como Centros de Referência em Saúde do Trabalhador 
- CEREST.

4  https://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=-
TP&docID=753145852

Portaria nº 1.956, de 14 de agosto de 2007 
Dispõe sobre a coordenação das ações relativas à saúde do trabalhador 
no âmbito do Ministério da Saúde.

Portaria nº 2.728/GM de 11 de novembro de 2009 
Dispõe sobre a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalha-
dor (RENAST) e dá outras providências

Portaria Nº 2.048, de 3 de setembro de 2009 
Aprova o regulamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

Portaria nº 2.472/GM de 31 de agos-
to de 2010 (revogada - vide Portaria 104 abaixo) 
Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme dis-
posto no Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsó-
ria em todo o território nacional e estabelecer fluxo, responsabilidades e 
atribuições aos profissionais e serviços de saúde.

Portaria nº 104 de 25 de janeiro de 2011 (revogada 
- vide Portaria Nº 1.271, de 6 de junho de 2014) 
Define as terminologias adotadas em legislação nacional, conforme dis-
posto no Regulamento Sanitário Internacional (RSI 2005), a relação de 
doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsó-
ria em todo o território nacional e estabelecer fluxo, responsabilidades e 
atribuições aos profissionais e serviços de saúde.

Portaria Nº 1.378, de 9 de julho de 2013 - Sistema Nacional 
de Vigilância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 
Regulamenta as responsabilidades e define diretrizes para execução e 
financiamento das ações de Vigilância em Saúde pela União, Estados, 
Distrito Federal e Municípios, relativos ao Sistema Nacional de Vigi-
lância em Saúde e Sistema Nacional de Vigilância Sanitária.

Portaria Nº 1.271, DE 6 de junho de 2014 
Define a Lista Nacional de Notificação Compulsória de doenças, agra-
vos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e pri-
vados em todo o território nacional, nos termos do anexo, e dá outras 
providências.

Portaria Nº 1.984, DE 12 de setembro de 2014 
Define a lista nacional de doenças e agravos de notificação compulsó-
ria, na forma do Anexo, a serem monitorados por meio da estratégia de 
vigilância em unidades sentinelas e suas diretrizes.

 Gestão
Lei nº 8.142 de 28 de dezembro de 1990 

Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recur-
sos financeiros na área da saúde e dá outras providências.

Portaria nº 2.031/GM, de 23 de setembro de 2004 
Dispõe sobre a organização do Sistema Nacional de Laboratórios de 
Saúde Pública.

Portaria nº 399/GM de 22 de fevereiro de 2006 
Divulga o Pacto pela Saúde 2006 - Consolidação do SUS e aprova as 
diretrizes operacionais do referido Pacto.

Portaria nº 598 de 23 de março de 2006 
Define que os processos administrativos relativos à gestão do SUS se-
jam definidos e pactuados no âmbito das Comissões Intergestoras Bi-
partite.

Portaria nº 675/GM de 30 de março de 2006 
Aprova a Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde que consolida os 
direitos e deveres do exercício da cidadania na saúde em todo o país.

Portaria nº 698/GM de 30 de março de 2006 
Define que o custeio das ações de saúde é de responsabilidade das três 
esferas de gestão do SUS.

Portaria nº 699 de 30 de março de 2006 
Regulamenta as diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida e de Ges-
tão.

Portaria nº 3.332/GM de 28 de dezembro de 2006 
Aprova orientações gerais relativas aos instrumentos do Sistema de Pla-
nejamento do SUS.

Portaria nº 204/GM de 29 de janeiro de 2007 
Regulamenta o financiamento e a transferência dos recursos federais 
para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de financia-
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mento, com o respectivo monitoramento e controle

Portaria nº. 325/GM, de 21 de fevereiro de 2008 
Estabelece prioridades, objetivos e metas do Pacto pela Vida para 2008, 
os indicadores de monitoramento e avaliação do Pacto pela Saúde e as 
orientações, prazos e diretrizes para a sua pactuação.

Portaria Nº 2.669, de 3 de novembro de 2009 
Estabelece as prioridades, objetivos, metas e indicadores de monito-
ramento e avaliação do Pacto pela Saúde, nos componentes pela Vida 
e de Gestão, e as orientações, prazos e diretrizes do seu processo de 
pactuação para o biênio 2010 – 2011.

Portaria Nº 1.206, de 24 de outubro de 2013
Altera o cadastramento dos Centros de Referência em Saúde do 

Trabalhador no Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 
Saúde (SCNES).

Atenção Básica e a Saúde do Trabalhador
Portaria nº 2.023/GM, de 23 de setembro de 2004 

Define que os municípios e o Distrito Federal sejam responsáveis pela 
gestão do sistema municipal de saúde na organização e na execução das 
ações de atenção básica e dá outras providências.

Portaria nº 2.024/GM, de 23 de setembro de 2004 
Fixa por habitante ao ano o valor mínimo da parte fixa do Piso de Aten-
ção Básica  - PAB e o valor máximo, para efeito do cálculo do montante 
de recursos a ser transferido do Fundo Nacional de Saúde aos municí-
pios e ao Distrito Federal.

Servidor Público Federal e o Trabalhador da Saúde
Decreto No 97.458, de 11 de janeiro de 1989 

Regulamenta a concessão dos Adicionais de Periculosidade e de Insa-
lubridade.

Portaria Nº 1.675, de 6 de outubro de 2006 
Estabelece orientação para os procedimentos operacionais a serem im-
plementados na concessão de benefícios de que trata a Lei 8.112/90 e 
Lei 8.527/97, que abrange processos de saúde, e da outras providências.

Portaria Nº 1.318, de 5 de junho de 2007 
Publica as Diretrizes Nacionais para a instituição ou reformulação de 
planos de carreiras, cargos e salários, a títulos de subsídios técnicos à 
instituição de regime jurídico de pessoal no âmbito do Sistema Único 
de Saúde, que se recomendam a seus gestores, respeitada a legislação 
de cada ente da Federação.

Portaria Interministerial Nº 3.241, de  5 de dezembro de 2007 
Institui a Comissão Interministerial de Gestão e Regulação do Trabalho 
e do Emprego na Saúde.

Decreto Nº 5.961, de 13 de novem-
bro de 2006  (revogada - vide Decreto 6.833 abaixo) 
Institui o Sistema Integrado de Saúde Ocupacional do Servidor Público 
Federal - SISOSP.

Portaria nº 1.700 de 27 de julho de 2006 
Institui o Programa de Prevenção de Doenças e Promoção da Saúde do Ser-
vidor Público e demais trabalhadores no âmbito do Ministério da Saúde. 
 

Portaria Nº 2.871 de 19 de novem-
bro de 2009 (Alterada, vide portaria nº 238 abaixo) 
Constitui o Comitê Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do 
Sistema Único de Saúde – SUS.

Portaria Nº 238, de 28 de janeiro de 2010 
Altera a Portaria nº 2.871/GM, de 19 de novembro de 2009, que Cons-
titui o Comitê Nacional de Promoção da Saúde do Trabalhador do Sis-
tema Único de Saúde - SUS.”5

  Ademais, em relação à saúde do servidor público estadual a 
competência das normas gerais é do Poder Executivo conforme o art. 
43 da CE/89 e as específicas fica a cargo de cada Poder estadual. E em 
relação aos servidores municipais, em observância ao princípio da au-
tonomia dos Municípios compete a cada município. 

5  http://renastonline.ensp.fiocruz.br/?q=temas/legisla%-
C3%A7%C3%A3o-sa%C3%BAde-trabalhador

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela rejeição do Projeto de Lei nº 

093/2022, em face da sua inconstitucionalidade formal. 
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 093/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                   

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Zé Inácio                                                     

  COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 110 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 012/2022, de autoria 

do Senhor Deputado Ciro Neto, que “institui o Projeto Escola Amiga 
dos Animais no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras providên-
cias”.

Nos termos do referido  projeto, será implantanto na rede pública 
escolar, com objetivo de ampliar a educação ambiental voltada para o 
bem-estar de animais domésticos fortalecendo os conceitos da: adoção 
consciente; guarda responsável. 

Estabelece ainda que poderá contar com a participação de órgãos 
públicos, empresas privadas e organizações não governamentais para 
que apoiem atividades extraclasse, assim como a manutenção dos ani-
mais comunitários.

Em sendo analisados constitucionalmente os dispositivos da pro-
posição, observamos alguns vícios formais, senão vejamos.  

O projeto de lei em tela não observa o Princípio da Reserva de 
Iniciativa do art. 43, III e V da Constituição Estadual vez que se verifica 
a competência privativa do Governador do Estado quanto à iniciativa 
de Leis que disponham sobre organização administrativa, criação, es-
truturação e atribuição das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes 
e outros órgãos da Administração Pública Estadual. 

 A Constituição Estadual é clara ao submeter a competência para 
deflagrar o processo legislativo em questão à manifestação do Governa-
dor do Estado, o que, in casu, não houve. Senão vejamos:

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

I - fixação e alteração dos efetivos da Polícia Militar e do Corpo 
de Bombeiros Militares;

II - criação de cargos, funções ou empregos públicos na adminis-
tração direta e autárquica ou aumento de sua remuneração;

III - organização administrativa e matéria orçamentária;
IV- servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, 

provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e 
transferência de militares para a inatividade;

V- criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Es-
tado ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pú-
blica estadual”.

Assim sendo, não cabe ao Legislativo Estadual a competência 
para dispor sobre as responsabilidades e/ou atribuições das escolas pú-
blicas conforme induz os art 1º e 2º da proposição.

Nos termos que a proposição se apresenta há uma ingerência de 
um Poder sobre o outro, porquanto procura atribuir competência/atri-
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buições a órgãos públicos.  

É importante lembrar, ainda, que o Poder Executivo possui 
competência para criar programas de governo, uma vez que a elaboração 
e a execução de plano/programa/projeto são atividades inseridas 
no rol de competências do Executivo, ou seja, cabe a este, em nível 
estadual, avançar até o detalhamento da ação executiva, prescrevendo 
a implantação estadual de políticas,programas ou projetos em políticas 
públicas. 

Em adição, o art. 4º da proposta ressalta ainda que os municípios 
poderão aderir ao “Projeto Escola Amiga dos Animais”. Previsão  esta,  
que  interfere  diretamente  na  organização  administrativa  municipal,  
violando  ao que dispõe  o  art.  30,  I,  da  Carta  Magna  quando  pres-
creve  que  as  matérias  de ordem  local  são  afetas  ao  Poder  Execu-
tivo  Municipal,  e  à  Constituição Estadual  quando  elucida,  no  art.  
141,  que  os  Municípios  detêm  autonomia política, administrativa e 
financeira.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela rejeição do Projeto de Lei nº 012/2022, em face de sua inconsti-
tucionalidade.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
   Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 012/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                                                                      
                                       
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 123/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 081/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Doutor Yglésio, que cria o Dia Estadual do Audi-
tor de Controle externo.

Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituído o 
dia estadual do auditor de controle externo, a ser comemorado em 27 
de abril de cada ano.

Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 10.193, de 08 de janeiro 
de 2015, que dispõe sobre o Dia Estadual do Auditor do Estado, a ser 
celebrado no dia 30 de setembro de cada ano.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno, senão 
vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 081/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
de objeto com a Lei Ordinária nº 10.193, de 08 de janeiro de 2015, o 
qual possui o mesmo sentido.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 081/2022, 
nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 27 de abril de 2022.                                                                                                                        

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 124 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 094/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Ciro Neto, que  Institui a campanha “Unidos 
Contra a Depressão Infantil” no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

 Nos termos da proposição de Lei, em epígrafe, fica instituída no 
âmbito do Estado do Maranhão, a Campanha “Unidos Contra a Depres-
são Infantil”, destinada à conscientização da população maranhense 
sobre a doença. 

 Ressalte-se por oportuno, que o presente Projeto de Lei guarda 
correlação de objeto com a Lei Ordinária nº 11.254, de 1º de abril de 
2020, que Cria a política de diagnóstico e tratamento da síndrome da 
depressão nas redes públicas de saúde e dá outras providências.

Nesse contexto, não se afigura razoável a superposição de normas 
sobre a mesma matéria, indo a presente proposição de encontro com o 
art. 7º, IV, da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, que 
“dispõe sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das 
leis.”

Com efeito, consideram-se prejudicadas, a discussão ou a vo-
tação de qualquer projeto idêntico a outro, que já tenha sido aprovado 
ou rejeitado, na mesma sessão legislativa ou transformado em diploma 
legal, consoante dispõe o art. 169, inciso I, do Regimento Interno senão 
vejamos: 

“Art. 169. Consideram-se prejudicadas: 
I - a discussão ou a votação de qualquer projeto idêntico a outro, 

que já tenha sido aprovado ou rejeitado, na mesma sessão legislativa 
ou transformado em diploma legal”;

Por fim, podemos citar ainda que existe no Estado do Maranhão 
um conjunto de normas, além da já citada acima, que também versa so-
bre o tema do Projeto de Lei em análise, qual seja: Lei nº 12.240/2020, 
Lei nº 11.079/2019 e Lei nº 11.072/2019.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, somos pela Prejudicabilidade do Projeto de 

Lei nº 094/2022, em face do presente Projeto de Lei guardar correlação 
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de objeto com a Lei Ordinária nº 11.254, de 1º de abril de 2020, o qual 
possui o mesmo sentido.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 094/2022, 
nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                                                                       
                                                                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 125/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei Ordinária nº 584/2021 de autoria da Senhora 
Deputada Daniella, que “Dispõe sobre a assistência psicológica às 
mulheres mastectomizadas no Estado do Maranhão e dá outras pro-
vidências.” 

Nos termos da presente propositura de lei, fica assegurado às mu-
lheres mastectomizadas no Estado do Maranhão, a assistência psicoló-
gica, com objetivo de prevenir e a reduzir as sequelas decorrentes do 
processo cirúrgico de retirada parcial ou total das mamas.

Nos termos do Regimento Interno desta Casa Legislativa, com-
pete à Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania, pronunciar-se 
quanto à constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legisla-
tiva do Projeto de Lei.

No Estado federado brasileiro encontramos 3 (três) entes políti-
cos: União, Estados e Municípios e, em fade dessa descentralização, há 
necessidade de delimitação das competências materiais e legislativas 
que chamamos de repartições verticais das competências previstas nos 
art.18 a 32 da Constituição Federal. 

Na repartição vertical, dentre as competências legislativas há a 
competência legislativa concorrente, onde cabe a União a edição de 
normas gerais e aos Estados as normas suplementares (§§ 1º e 2º do 
art. 24 da CF). Neste contexto a decisão na ADI 3.098 figurando como 
relator mim. Carlos Velloso, vejamos:

“O art. 24 da CF compreende competência estadual concorrente 
não-cumulativa ou suplementar (art. 24, § 2º) e competência estadual 
concorrente cumulativa (art. 24, § 3º). Na primeira hipótese, existente 
a lei federal de normas gerais (art. 24, § 1º), poderão os Estados 
e o DF, no uso da competência suplementar, preencher os vazios 
da lei federal de normas gerais, a fim de afeiçoá-la às peculiarida-
des locais (art. 24, § 2º); na segunda hipótese, poderão os Estados e 
o DF, inexistente a lei federal de normas gerais, exercer a competên-
cia legislativa plena ‘para atender a suas peculiaridades’ (art. 24, § 3º).  
Sobrevindo a lei federal de normas gerais, suspende esta a eficácia da 
lei estadual, no que lhe for contrário (art. 24, § 4º). A Lei 10.860, de 
31/8/2001, do Estado de São Paulo foi além da competência estadual 
concorrente não-cumulativa e cumulativa, pelo que afrontou a Cons-
tituição Federal, art. 22, XXIV, e art. 24, IX, § 2º e § 3º.” (ADI 3.098, 
Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 10/03/06)”  O grifo é nosso.

A Magna Carta Federal, no seu art. 24, incisos XII, determina 
que compete concorrentemente a União, ao Estado e ao Distrito Fede-
ral legislar sobre- “previdência social, proteção e defesa da saúde”, 

in verbis:
“Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal 

legislar concorrentemente sobre: 
XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;”
Durante anos o Supremo Tribunal Federal entendia que a compe-

tência  concorrente dos Estados se limitava a editar normas suplemen-
tares no tocante a problemas locais, se o problema não fosse local se 
enquadraria em norma geral, sucede que esse entendimento está sendo 
revisto para prestigiar iniciativa regionais, evitando uma interpreta-
ção inflacionada da competência normativa da União e o surgimen-
to de um federalismo nominal.   

Nesta assertiva, vale aqui destacar a compressão do Supremo Tri-
bunal Federal nos julgamentos das ADIs 4060/SC e 2663/RS, tendo 
como Relator Ministro Luiz Fux, in verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREI-
TO CONSTITUCIONAL. PARTILHA DE COMPETÊNCIA LEGIS-
LATIVA CONCORRENTE EM MATÉRIA DE EDUCAÇÃO (CRFB, 
ART. 24, IX). LEI ESTADUAL DE SANTA CATARINA QUE FIXA 
NÚMERO MÁXIMO DE ALUNOS EM SALA DE AULA. QUES-
TÃO PRELIMINAR REJEITADA. IMPUGNAÇÃO FUNDADA 
EM OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. CONHECIMENTO DO 
PEDIDO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA 
UNIÃO EM MATÉRIA DE NORMAS GERAIS. COMPREENSÃO 
AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO FEDERALISMO BRASILEIRO 
(CRFB, ART. 1º, V). NECESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATI-
VAS NORMATIVAS REGIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO 
HOUVER EXPRESSA E CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITU-
CIONAL. EXERCÍCIO REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLA-
TIVA PELO ESTADO DE SANTA CATARINA AO DETALHAR A 
PREVISÃO CONTIDA NO ARTIGO 25 DA LEI Nº 9.394/94 (LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL). PEDIDO 
JULGADO IMPROCEDENTE. 1. O princípio federativo brasileiro re-
clama, na sua ótica contemporânea, o abandono de qualquer leitura ex-
cessivamente inflacionada das competências normativas da União (se-
jam privativas, sejam concorrentes), bem como a descoberta de novas 
searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e 
pelo Distrito Federal, tudo isso em conformidade com o pluralismo po-
lítico, um dos fundamentos da República Federativa do Brasil (CRFB, 
art. 1º, V) 2. A invasão da competência legislativa da União invocada 
no caso sub judice envolve, diretamente, a confrontação da lei atacada 
com a Constituição (CRFB, art. 24, IX e parágrafos), não havendo que 
se falar nessas hipóteses em ofensa reflexa à Lei Maior. Precedentes 
do STF: ADI nº 2.903, rel. Min. Celso de Mello, DJe-177 de 19-09-
2008; ADI nº 4.423, rel. Min. Dias Toffoli, DJe-225 de 14-11-2014; 
ADI nº 3.645, rel. Min. Ellen Gracie, DJ de 01-09-2006. 3. A pros-
pective overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, 
revela oportuno ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima 
facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competência 
legislativa, para que passe a prestigiar, como regra geral, as iniciativas 
regionais e locais, a menos que ofendam norma expressa e inequívoca 
da Constituição de 1988. 4. A competência legislativa do Estado-mem-
bro para dispor sobre educação e ensino (CRFB, art. 24, IX) autoriza 
a fixação, por lei local, do número máximo de alunos em sala de aula, 
no afã de viabilizar o adequado aproveitamento dos estudantes. 5. O 
limite máximo de alunos em sala de aula não ostenta natureza de norma 
geral, uma vez que dependente das circunstâncias peculiares a cada ente 
da federação, tais como o número de escola colocadas à disposição da 
comunidade, a oferta de vagas para o ensino, o quantitativo de crianças 
em idade escolar para o nível fundamental e médio, o número de profes-
sores em oferta na região, além de aspectos ligados ao desenvolvimento 
tecnológico nas áreas de educação e ensino. 6. Pedido de declaração de 
inconstitucionalidade julgado improcedente. AÇÃO DIRETA DE IN-
CONSTITUCIONALIDADE 4.060 SANTA CATARINA. RELATOR 
: MIN. LUIZ FUX.”
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“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DI-

REITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. LEI ESTADUAL. 
CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO A PROFESSORES. COM-
PETÊNCIA LEGISLATIVA CONCORRENTE (ART. 24, IX, DA 
CRFB/88). COMPREENSÃO AXIOLÓGICA E PLURALISTA DO 
FEDERALISMO BRASILEIRO (ART. 1º, V, DA CRFB/88). NE-
CESSIDADE DE PRESTIGIAR INICIATIVAS NORMATIVAS RE-
GIONAIS E LOCAIS SEMPRE QUE NÃO HOUVER EXPRESSA E 
CATEGÓRICA INTERDIÇÃO CONSTITUCIONAL. EXERCÍCIO 
REGULAR DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PELO ESTADO 
DO RIO GRANDE DO SUL. INSTITUIÇÃO UNILATERAL DE BE-
NEFÍCIO FISCAL RELATIVO AO ICMS. EXIGÊNCIA CONSTITU-
CIONAL DE PRÉVIO CONVÊNIO INTERESTADUAL (ART. 155, § 
2º, XII, ‘g’, da CRFB/88). DESCUMPRIMENTO. RISCO DE DESE-
QUILÍBRIO DO PACTO FEDERATIVO. GUERRA FISCAL. PRO-
CEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO, COM EFEITOS EX NUNC. 1. 
O princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura in-
flacionada e centralizadora das competências normativas da União, 
bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilha-
das pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal. 2. A prospec-
tive overruling, antídoto ao engessamento do pensamento jurídico, 
possibilita ao Supremo Tribunal Federal rever sua postura prima 
facie em casos de litígios constitucionais em matéria de competên-
cia legislativa, viabilizando o prestígio das iniciativas regionais e 
locais, ressalvadas as hipóteses de ofensa expressa e inequívoca de 
norma da Constituição de 1988. 3. A competência legislativa de 
Estado-membro para dispor sobre educação e ensino (art. 24, IX, 
da CRFB/88) autoriza a fixação, por lei local, da possibilidade de 
concessão de bolsas de estudo a professores, em aprimoramento do 
sistema regional de ensino. 4. O pacto federativo reclama, para a pre-
servação do equilíbrio horizontal na tributação, a prévia deliberação dos 
Estados-membros para a concessão de benefícios fiscais relativamente 
ao ICMS, na forma prevista no art. 155, § 2º, XII, ‘g’, da Constituição 
e como disciplinado pela Lei Complementar nº 24/75, recepcionada 
pela atual ordem constitucional. 5. In casu, padece de inconstitucio-
nalidade o art. 3º da Lei nº 11.743/02, do Estado do Rio Grande do 
Sul, porquanto concessiva de benefício fiscal de ICMS sem antecedente 
deliberação dos Estados e do Distrito Federal, caracterizando hipótese 
típica de exoneração conducente à guerra fiscal em desarmonia com a 
Constituição Federal de 1988. 6. Pedido de declaração de inconstitucio-
nalidade julgado parcialmente procedente, conferindo à decisão efeitos 
ex nunc, a partir da publicação da ata deste julgamento (art. 27 da Lei 
nº 9.868/99).”

Então, o Projeto em análise está tratando de defesa da saúde 
quando prevê a prevenção e redução sequelas decorrentes do processo 
cirúrgico de retirada parcial ou total das mamas. 

Também não devemos olvidar que a saúde é um direito de todos 
e dever do Estado conforme o art. 196 da CF/88, vejamos: 

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garan-
tido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 
risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário 
às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Nota-se que o Projeto está garantido o direito a saúde metal as 
mulheres que sofreram a retirada da mama por consequência do câncer 
de mama.

Já no tocante a iniciativa do Poder Executivo Estadual para tratar 
sobre seus hospitais, o Projeto apesar de criar despesas não está tratan-
do de mudanças estruturais nas Secretarias e nem novas atribuições, 
somente está defendendo o direito a saúde das parturientes.  Neste dia-
pasão, a Suprema Corte do País já se manifestou, in verbis:

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 

nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”

Em relação a obrigação aos Municípios, já que o Projeto fala “no 
estado do maranhão” ao invés de ‘rede pública estadual’, há necessida-
de de fazer a alteração da Ementa e art. 1º para não violar a autonomia 
municipal. 

Já sobre a técnica legislativa, sugerimos a retirada do art. 3º e 
parte do art. 4º por serem desnecessários. No mais, não vislumbramos 
nenhuma inconstitucionalidade, ilegalidade ou antijuricidade. 

VOTO DO RELATOR
Sendo assim, opinamos pela aprovação do Projeto de Lei nº 

584/2021, na forma do substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 584/2021, nos termos do 
voto do Relator.

 É o parecer.

 SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em   27 de abril de 2022. 

                                                                                                                                       
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 584/ 2021

Assegura à assistência psicológica 
às mulheres mastectomizadas na rede pú-
blica estadual do Estado do Maranhão.

Art. 1º – Fica assegurada às mulheres mastectomizadas na rede 
pública estadual do Estado do Maranhão, a assistência psicológica, vi-
sando a prevenção e a redução de sequelas decorrentes do processo ci-
rúrgico de retirada parcial ou total das mamas.

Art. 2º – A assistência psicológica de que trata esta lei será rea-
lizada de acordo a avaliação clínica de cada paciente, cabendo aos pro-
fissionais de saúde definirem que técnica de intervenção será aplicada, 
bem como o número de sessões a serem ministradas.

Art. 3º – O Poder Executivo regulamentará esta lei.
Art. 4º – As despesas decorrentes do disposto nessa lei correrão 

por conta de dotações orçamentárias próprias, podendo ser suplementa-
das quando necessário.

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

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 126 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 037/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui e inclui no 
calendário de eventos oficiais a Semana Estadual de Valorização do 
Professor.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída e incluída 
no calendário de eventos oficiais a Semana Estadual de Valorização 
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do Professor, que será realizada, anualmente, na semana do dia 15 de 
outubro.

A semana de valorização do professor terá os seguintes objeti-
vos: estimular a reflexão nas escolas e comunidades acerca da violên-
cia contra os educadores;  desenvolver atividades extracurriculares nas 
escolas, envolvendo educadores, alunos e membros das comunidades 
correspondentes, no intuito de combater a violência contra os educado-
res que nelas trabalham;  implementar medidas preventivas e cautelares 
em situações nas quais os educadores estejam sob risco de violência que 
possam comprometer sua incolumidade.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas, devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do princípio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional e regimental.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 037/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                                                                   
                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 127/2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 542/2021, de autoria do 
Senhor Deputado Doutor Yglésio, que institui a Política Estadual de 

Biogás com o objetivo de incentivar a geração de energia a partir da 
Biomassa – Pró- Biodigestores e dá outras providências.

 Nos termos da presente propositura de Lei, fica instituída a Po-
lítica Estadual de Biogás e demais produtos e direitos derivados da 
decomposição de matéria orgânica (biodigestão), a qual estabelece 
princípios, regras, obrigações e instrumentos de organização, incenti-
vos, fiscalização e apoio às cadeias produtivas, integradas ou não, ob-
jetivando o enfrentamento das mudanças climáticas e à promoção do 
desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, econômica 
e social.

O Projeto de Lei apresenta conceitos, princípios, objetivos e ins-
trumentos de implementação da política de Biogás e demais produtos.

Registra a justificativa do autor da propositura de Lei, que o uso 
de fontes renováveis de energia como o biogás tem crescido em todo 
o mundo nos últimos anos devido a demanda por sustentabilidade na 
produção e na redução de emissão de Gases de Efeito Estufa (GEE), 
bem como ao aumento do consumo mundial de energia. O biogás, além 
de ser fonte renovável, está diretamente relacionado à melhoria do sa-
neamento básico, por produzido a partir de efluentes agroindustriais e 
resíduos sólidos urbanos. Sendo essa matriz energética no Brasil, de 
um potencial extraordinário.

Registra ainda a justificativa, que o Maranhão, a exemplo de 
outros Estados, precisa e deve avançar nessa tecnologia, para além 
de produzir outras fontes de energia, contribuir para a redução das 
emissões de GEE na atmosfera. Essa justificativa por si só atende a 
pertinência da matéria.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade projeto de lei apresentado, nos 
âmbitos formal e material. 

O processo legislativo brasileiro, nas três esferas da Federação, 
deve obedecer a procedimentos pré-estabelecidos. A Constituição 
Estadual Maranhense de 1989, nas mesmas linhas da Constituição Fe-
deral de 1988, estabeleceu (arts. 40 a 49) os procedimentos do processo 
legislativo no âmbito estadual.

O primeiro ponto de análise é a iniciativa da proposição. A 
Constituição Estadual, em simetria com a Federal, assegura a deter-
minadas pessoas ou grupo de pessoas a iniciativa para a propositura de 
proposições legislativas. 

No caso das Leis Ordinárias, o art. 42, da Constituição do Estado 
do Maranhão determina da seguinte forma quanto à iniciativa: “a ini-
ciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer membro 
ou Comissão da Assembleia Legislativa, ao Governador do Estado, ao 
Tribunal de Justiça, ao Procurador-Geral da Justiça e aos cidadãos, 
na forma e nos casos previstos nesta Constituição”. Essa iniciativa é 
chamada de geral, pois qualquer um dos citados acima poderá deflagrar 
o processo legislativo de leis complementares e ordinárias.

Já o art. 43, prevê algumas matérias que precisam ter iniciativa 
privativa do Governador para se tornarem válidas.

Assim, ao instituir um Programa ou Política Estadual, cria-se a 
obrigação para sua implementação pelo Poder Executivo, ferindo a re-
gra de iniciativa legislativa prevista constitucionalmente. 

O Poder Legislativo não possui competência para criar progra-
mas de governo, ou seja, políticas públicas, uma vez que a elaboração 
e a execução de plano ou programa são atividades inseridas no rol de 
competências do Executivo, podendo prescindir de previsão legal.

A apresentação de projeto de lei de iniciativa parlamentar na 
criação de políticas públicas é viabilizada desde que, em respeito ao 
Princípio da Separação entre os Poderes, não haja interferência na 
estrutura organizacional da administração pública do Poder Executivo 
e nem se atribuam competências a órgãos e entidades estatais.

A instituição de política pública estadual, mediante Projeto de Lei 
de iniciativa parlamentar, torna-se juridicamente viável contanto que a 
política se restrinja à definição de diretrizes, parâmetros e objetivos, 
caso em espécie.

Vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipicamente no 
plano da abstração e da generalidade e não pode avançar até o detalha-
mento da ação executiva ou questões técnicas, prescrevendo a implan-
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tação de política governamental, fato que iria esvaziar a atuação institu-
cional do Poder Executivo e, principalmente, contrariar o Princípio da 
Separação dos Poderes, fundamento do Estado Democrático de Direito 
previsto no art. 2º, da Constituição da República. 

O Projeto de Lei em tela segue os parâmetros apresentados, logo, 
não há objeções nessa fase do processo legislativo.

    Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei ori-
ginal, sugerimos que determinados dispositivos que implicam em inge-
rência às atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabi-
lidade do seu objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas 
do processo legislativo, o que somos pela sua aprovação, na forma de 
substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei 

ora em comento, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação Projeto de Lei nº 542/2021, nos termos do voto 
do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 542/2021

Estabelece Diretrizes para institui-
ção da  Política Estadual de Biogás com o 
objetivo de incentivar a geração de ener-
gia a partir da biomassa - pró- biodigesto-
res e dá outras providências.

I – DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
Art. 1º – Esta Lei estabelece diretrizes para a instituição da Po-

lítica Estadual de Biogás, no âmbito do Estado do Maranhão, com o 
objetivo de incentivar a geração de energia a partir da biomassa - pró- 
biodigestores.

Art. 2º - A Política Estadual de Biogás e demais produtos e di-
reitos derivados da decomposição de matéria orgânica (biodigestão), a 
qual estabelece princípios, regras, obrigações e instrumentos de organi-
zação, incentivos, fiscalização e apoio às cadeias produtivas, integradas 
ou não, objetivando o enfrentamento das mudanças climáticas e à pro-
moção do desenvolvimento regional com sustentabilidade ambiental, 
econômica e social.

II – DAS DEFINIÇÕES

Art. 3º - Para os efeitos desta Lei, entende-se por:
I. cadeia produtiva dos biodigestores: conjunto de atividades e 

empreendimentos ligados entre si por relações contratuais e/ou comer-
ciais que fazem parte de setores da economia que utilizam, produzem, 
industrializam, distribuem, transportam ou comercializam produtos e 
direitos derivados da biodigestão, ou ainda que prestem serviços re-
lacionados a esses produtos e direitos ou forneçam para os geradores, 
abrangendo inclusive o seu consumo próprio;

II. cadeia produtiva integrada: relação de integração entre pro-
dutor rural integrado e agroindústria integradora, nos termos da Lei 

Federal 13.288/2016;

III. resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descar-
tado resultante de atividades humanas, agrícolas, pecuárias, industriais, 
comerciais, habitacionais, urbanas, de transporte, de compostagem, e 
de prestação de serviços, dentre outras, nos estados sólidos ou semis-
sólidos;

IV. efluentes: despejos líquidos provenientes de estabelecimentos 
industriais (efluente industrial), das atividades humanas (efluentes ou 
esgoto doméstico) e das redes pluviais, que são lançadas no meio am-
biente na forma de líquidos ou de gases;

V.             resíduos agrosilvopastoris orgânicos: matéria orgâ-
nica não estabilizada que têm origem em resíduos de culturas perenes 
e temporárias, de atividades silviculturais e os dejetos de criações de 
animais, além dos resíduos gerados nos abatedouros e outras atividades 
agroindustriais;

VI. biomassa: todo recurso renovável oriundo de matéria orgâ-
nica, de origem animal ou vegetal, que pode ser utilizado na produção 
de biogás;

VII. biomassa dedicada: culturas agrícolas bioenergéticas produ-
zidas com a finalidade de serem utilizadas como matéria-prima na bio-
digestão anaeróbia e convertidas em energia;

VIII. biodigestão anaeróbia: processo biológico de de-
composição da matéria orgânica que ocorre na ausência de oxigênio;

IX. biogás: gás bruto obtido através da biodigestão anaeróbia
X.            fertilizante orgânico: produto de natureza fundamen-

talmente orgânica, obtido por processo físico, químico, físico-químico 
ou bioquímico, natural ou controlado, a partir de matérias primas de 
origem industrial, urbana ou rural, vegetal ou animal, enriquecida ou 
não de nutrientes minerais;

XI. biofertilizante: produto, que contém componentes ativos ou 
agentes biológicos, capaz de atuar, direta ou indiretamente, sobre o todo 
ou parte das plantas cultivadas, melhorando o desempenho do sistema 
de produção e que seja isento de substâncias proibidas pela regulamen-
tação de orgânicos;

XII. gerador de resíduos e efluentes: pessoas físicas ou jurídicas 
que geram os resíduos e efluentes em suas atividades;

XIII. produtor de biometano: pessoas física ou jurídica, 
devidamente autorizada pela autoridade competente, que purifica o bio-
gás de modo a obter o biometano;

XIV. produtor de biogás: pessoas física ou jurídica que 
utiliza biomassa não lenhosa para geração de biogás em biodigestores 
anaeróbios, para comercializá-lo e/ou utilizá-lo em consumo próprio;

XV. planta de biogás: biodigestor ou conjunto de biodigestores 
construídos para a estabilização da biomassa, de origem vegetal ou ani-
mal, e produção consequente de biogás e biofertilizantes;

XVI. indústria de biogás: estrutura industrial destinada a 
manipular ou transformar biogás em produtos destinados à sua comer-
cialização e cuja atividade econômica esteja relacionada com a produ-
ção, importação, exportação, transferência, transporte, armazenagem, 
comercialização, distribuição, avaliação de conformidade e certificação 
de qualidade de biogás;

XVII. biometano: biocombustível gasoso constituído es-
sencialmente de metano, derivado da purificação do biogás, nas especi-
ficações e normas exigidas e reguladas pelos órgãos competentes

XVIII. economia circular: prática econômica que ambi-
ciona manter produtos, componentes e materiais em circulação tirando 
proveito máximo de valor e utilidade entre ciclos técnicos e biológicos.

XIX. Responsabilidade compartilhada e solidária: con-
junto de obrigações encadeadas dos membros de uma mesma cadeia 
produtiva para dar destinação final adequada aos resíduos sólidos e 
efluentes gerados em qualquer ponto da cadeia produtiva, de modo a 
evitar impactos à saúde humana e animal e à qualidade ambiental do 
solo, da água e do ar.

XX. certificados de descarbonização (CBIOS): instrumento regis-
trado sob a forma escritural para fins de comprovação da meta individual 
do distribuidor de combustível, conforme a Lei Federal 13.576/2017;
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III – DOS PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

Art. 4º - A Política Estadual de Biogás tem como finalidade o de-
senvolvimento sustentável, com qualidade de vida e geração de renda, 
e atende os seguintes princípios:

I. a visão sistêmica da gestão da biomassa e biodigestão, que 
considere as variáveis ambiental, econômica, cultural, social e tecnoló-
gica;

II. a geração de energias renováveis;
III. a redução dos impactos ambientais provenientes da explora-

ção econômica das atividades agropastoris;
IV. o enfrentamento das mudanças climáticas;
V. a gestão eficiente dos resíduos e efluentes;
VI. a responsabilidade pela correta destinação dos resíduos do 

gerador e a solidariedade com os parceiros pactuados nos empreendi-
mentos;

VII. o reconhecimento da biomassa como bem econômico de va-
lor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania;

VIII. o fornecimento, a preços competitivos, de bens e serviços 
decorrentes da exploração, do transporte e da comercialização da bio-
massa, biogás, biometano, biofertilizantes e bens e direitos outros de-
correntes do aproveitamento da biomassa;

IX. a implementação de mecanismos de incentivo econômico e 
fiscal para os empreendimentos da cadeia produtiva da biodigestão;

X. a cooperação entre os entes estatais, setores empresarias e re-
presentações da sociedade.

Art. 5º - São objetivos da Política Estadual de Biogás:
I. estimular o aproveitamento do potencial energético das bio-

massas;
II. incrementar, em bases econômicas, sociais e ambientais a 

participação da biomassa como fonte na matriz energética estadual;
III. atrair investimentos em infraestrutura para geração, distribui-

ção e comercialização do biogás e do biometano;
IV. fomentar a pesquisa e promover o desenvolvimento tecnoló-

gico aplicável ao biogás, biometano e biofertilizantes, orientado para 
o uso racional dos resíduos e efluentes e a proteção dos recursos am-
bientais;

V. assegurar o fomento no aproveitamento da biomassa, aten-
dendo as características regionais de produção;

VI. promover a destinação final adequada de resíduos orgânicos 
e efluentes;

VII. reduzir a produção dos gases de efeito estufa no Estado;
VIII. ampliar o mercado de trabalho e fixar o jovem no campo.

IV – DOS INSTRUMENTOS

Art. 6º - São instrumentos da Política Estadual de Biomassa e 
Biodigestão:

I. o mercado e o contrato de compra de gases;
II. a certificação;
III. os convênios, os contratos, as parcerias e os termos de coope-

ração com entidades públicas e privadas;
IV. o incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas 

ou de outras formas de associação que organizem a cadeia produtiva da 
biodigestão; 

V. o licenciamento, monitoramento e a fiscalização ambiental e 
sanitária;

VI. a cooperação técnica e financeira entre o setor público e pri-
vado para o desenvolvimento de pesquisas, métodos, processos e tecno-
logias de gestão aplicáveis à cadeia produtivo da biodigestão;

VII. a educação ambiental; e 
VIII. os incentivos fiscais e creditícios.

Art. 7º - Os processos de geração de energia por biodigestão es-
tarão sujeitos ao licenciamento ambiental e sanitário nos órgãos com-
petentes associados aos empreendimentos, individuais ou coletivos, aos 

quais contribuam para a destinação final de resíduos ou efluentes.
§1º. Os procedimentos de análise visando a expedição de autori-

zações e liberações dos empreendimentos de trata este artigo terão trata-
mento preferencial em relação aos demais da mesma atividade principal 
nos órgãos competentes.

§2º. A destinação ou transferência de resíduos e efluentes de um 
empreendimento a outro para os fins de que trata o caput será conside-
rado método de destinação adequada pelos órgãos ambientais compe-
tentes, desde que realizada em conformidade com parâmetros definidos 
em regulamento, sem prejuízo ao atendimento das demais normas apli-
cáveis à atividade.

V – DA INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

Art. 8º - Os empreendimentos e arranjos produtivos que se en-
quadrarem nas disposições tratadas Lei, inclusive nas modalidades de 
consórcio, condomínio, cooperativa e parceria público-privada, serão 
consideradas empresas de base tecnológica e beneficiárias das medidas 
de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica em am-
biente produtivo de que trata a Lei nº 13.196, de 13 de julho de 2009.

Parágrafo único. Considerar-se-á extensão do ambiente produ-
tivo a busca da autonomia tecnológica desenvolvida para o processo de 
geração de energia a partir da biomassa por criadores, pesquisadores 
autores, inventores independentes, parques científicos e tecnológicos e 
instituições científicas e tecnológicas, quando decorrente de parcerias 
estratégicas a essa finalidade entre membros da cadeia produtiva.

VI – DOS ASPECTOS AMBIENTAIS E DE SAÚDE

Art. 9º - Os membros de uma cadeia produtiva integrada têm res-
ponsabilidade compartilhada e solidária pela gestão ambiental, a qual 
será organizada por meio de Planos de Gestão Ambiental, de Acordos 
Setoriais ou de Termos de Compromisso. 

Parágrafo único. A destinação ou transferência de resíduos e 
efluentes, de um empreendimento para outro, para a biodigestão, com 
a finalidade de gerar biogás ou biometano, é um método de destinação 
final adequada, desde que seja licenciada e atendimento às demais nor-
mas aplicáveis à atividade pelos órgãos ambientais competentes.

Art. 10 - As atividades de transferência e de transporte de 
resíduos e efluentes, as de produção de biogás, biometano e de geração 
de energia elétrica a partir do biogás serão licenciadas pelas autoridades 
ambientais e sanitárias competentes, segundo o seu potencial poluidor 
e o nível de risco sanitário que oferecerem, de acordo com o que estiver 
disposto em regulamento.

Art. 11 - O Poder Público fica autorizado a fomentar a pro-
dução e consumo de biogás e de biometano gerados no Estado do Ma-
ranhão, por meio de programas específicos instituídos em regulamento 
que promovam, dentre outros: a adição de um percentual mínimo de 
biometano ao gás canalizado distribuído no território do Estado do Ma-
ranhão:

I – a adição de um percentual mínimo de biometano ao gás cana-
lizado distribuído no território do Estado do Maranhão:

II - o estabelecimento de tarifas e preços mínimos para o biome-
tano que for adicionado ao gás canalizado distribuído no território do 
Estado do Maranhão;

III - a aquisição de energia elétrica gerada a partir do biogás;
IV - a aquisição de biometano para o abastecimento da frota de 

veículos oficiais;
V- a aquisição de certificados de descarbonização (CBIOS);

VI - a criação de fundo garantidor para projetos de produção de 
biogás ou biometano de pequeno porte definidos em regulamento;

VII - a criação de linhas de financiamento nas agências financei-
ras estaduais;

VIII - o estabelecimento de parcerias público-privadas para o de-
senvolvimento da cadeia produtiva do Biogás, do Biometano e demais 
produtos e direitos derivados da decomposição de matéria orgânica 
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(biodigestão).

Art. 12 - Os empreendimentos e arranjos produtivos que 
se enquadrarem nas disposições tratadas por esta Lei, inclusive nas 
modalidades de consórcio, condomínio, cooperativa e parceria públi-
co-privada, serão considerados empresas de inovação tecnológica po-
dendo ser beneficiados com a concessão de incentivos fiscais, recursos 
financeiros, subvenção econômica, matérias ou infraestrutura, a serem 
ajustados em termos de regimes diferenciados de tributação, regimes 
especiais de transferência, cessão e utilização de créditos tributários, 
parceria, convênios ou contratos específicos, destinados a apoiar ativi-
dades de pesquisa desenvolvimento no território maranhense.

VIII – DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 13 - As normas, instruções e/ou orientações regulares que se 
fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei serão expedidas 
mediante ato do Poder Executivo.

Art. 14 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  131 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 562/2021, de autoria da 

Senhora Deputada Helena Duailibe, que Institui o Dia de Luto em Me-
mória das Vítimas Fatais, pelas complicações oriundas da COVID-19 
no âmbito do Estado do Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica instituído, no Esta-
do, o Dia de Luto em Memória das Vítimas Fatais, pelas complicações 
oriundas da COVID-19, a ser lembrado no dia 29 de março de cada ano.

Justifica a autora da presente proposição de Lei, que A declaração 
oficial de estado de Pandemia da Covid-19 pela Organização Mundial 
da Saúde, em 11 de março de 2020, mais do que uma crise sanitária, 
expôs uma profunda crise social.

Crise social esta que, tendo raízes históricas, dificultou uma res-
posta mais consistente à tragédia que sucedeu à difusão do vírus pelo 
mundo.

Em todo o planeta o debate sobre a conduta de governantes frente 
a crise sanitária já tem resultados importantes. A título de exemplo, o 
parlamento britânico divulgou relatório que é resultado de uma comis-
são de inquérito que critica a postura do premiê Boris Johnson na con-
dução inicial de enfrentamento à Covid-19, caracterizando como um 
“fracasso de saúde pública” acreditar na chamada imunidade coletiva, 
ou de rebanho, como algo eficaz. Tal relatório servirá de base para ação 
judicial a ser iniciada em 2022.

No Brasil, além da Comissão Parlamentar de Inquérito no Sena-
do, temos vários procedimentos judiciais apurando responsabilidades 
de entes públicos e privados.

Contudo, temos que ir mais adiante. Devemos registrar, em data 
oficial, a tragédia da pandemia em terras maranhense e optar por atri-
buir à data do primeiro registro de óbito formalizado no estado, 29 de 
março de 2020, como dia estadual dedicado à memória das vítimas fa-
tais e de solidariedade aos familiares das mesmas.

Diante de todas as mortes e consequências da pandemia, garantir 
o Dia de Luto é demarcar o direito à memória em respeito a todos que 
morreram, e como alerta à sociedade do que ela enfrentou.

A crise sanitária, junto com sua dimensão biológica, é antes de 
mais nada uma crise social, política e cultural. Se é inevitável o apa-
recimento de vírus, como o Sars-Cov-2, suas consequências poderiam 
ter sido mitigadas. Nesse sentido, o papel dos governantes, dos poderes 
legislativos, do Judiciário e da sociedade civil em geral, seria determi-
nante para a contenção da pandemia. No caso do Brasil, o Poder Execu-
tivo resistiu em acompanhar as preocupações das autoridades sanitárias 
internacionais, nacionais e até mesmo estaduais. Eis porque o Direito 
à Memória é também objeto desta proposição, como bem esclarece a 
autora da propositura.

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em 
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os 
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre 
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-mem-
bros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 562/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 132 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, legali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 035/2022, de autoria do 
Senhor Deputado Wellington do Curso, que “institui a “Semana da 
Cidadania”, com palestras sobre cidadania, educação financeira e 
defesa do consumidor nas escolas públicas do Estado.

Nos termos do presente projeto de Lei, fica instituída a Semana 
da Cidadania com palestras sobre cidadania, educação financeira e de-
fesa do consumidor nas escolas públicas do Estado, com o objetivo de 
instruir os discentes ao planejamento orçamentário-financeiro e conhe-
cimento dos seus direitos.

A Semana da Cidadania será realizada uma vez por ano, de for-
ma conjunta ou individualizada nas escolas públicas do Estado, pre-
ferencialmente aos discentes do ensino médio, onde serão ministradas 
noções de:  economia;  planejamento de finanças pessoais; relações de 
consumo - Código de Defesa do Consumidor;  cidadania - Constituição 
Federal, Princípios Fundamentais art. 1° Dos Direitos e Garantias Fun-
damentais – Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, art. 5° e 
Direitos Sociais, art. 6° a 11.

Como é sabido, o sistema normativo pátrio estabelece procedi-
mentos e competências para um diploma normativo adentrar valida-
mente o ordenamento jurídico.      

Segundo a doutrina – Alexandre de Morais, Direito Constitucio-
nal. 11. ed. São Paulo: Atlas, 2002, p.524.) – a elaboração das normas 
jurídicas devem seguir o devido processo legislativo. Senão vejamos:

“o respeito ao devido processo legislativo na elaboração das es-
pécies normativas é um dogma corolário à observância do principio 
da legalidade, consagrado constitucionalmente, uma vez que ninguém 
será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude 
de espécie normativa devidamente elaborada pelo Poder competente”

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-
tando em consonância com as disposições legais e constitucionais desta 
Augusta Casa.

Por fim, objetivando aprimorar o texto do Projeto de Lei original, 
sugerimos que determinados dispositivos que implicam em ingerência 
às atribuições do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade 
do seu objetivo, sejam reparados para enquadrar-se nas normas do pro-
cesso legislativo, o que somos pela sua aprovação, na forma de subs-
titutivo.

VOTO DO RELATOR:
Diante o exposto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei 

ora em comento, na forma de substitutivo anexo a este Parecer.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 035/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.    
                                                         
Presidente: Deputado Ariston Sousa

Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 035/2022

Institui a “Semana da Cidadania”, 
com palestras sobre cidadania, educação 
financeira e defesa do consumidor nas Es-
colas Públicas do Estado.

Art. 1° Fica instituída a Semana da Cidadania com palestras so-
bre cidadania, educação financeira e defesa do consumidor nas escolas 
públicas do Estado, com o objetivo de instruir os discentes ao planeja-
mento orçamentário-financeiro e conhecimento dos seus direitos.

Art. 2° A Semana da Cidadania será realizada uma vez por ano, 
de forma conjunta ou individualizada nas escolas públicas do Estado, 
preferencialmente aos discentes do ensino médio, onde serão ministra-
das noções de:

I - economia;
II - planejamento de finanças pessoais;
III - relações de consumo - Código de Defesa do Consumidor;
IV – cidadania.
Art. 3° Poderão integrar a Semana da Cidadania, outros órgãos 

públicos e as instituições privadas da área da educação.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº  133 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 165/2019 de autoria do 

Senhor Deputado Arnaldo Melo, que “dispõe sobre o funcionamento 
de clínicas e consultórios de estética”.

 O presente Projeto de Lei, dispõe que as clínicas e consultó-
rios de estética deverão contar com um técnico durante os tratamentos 
e/ou procedimentos realizados com uso de aparelhos de eletrofototer-
moterapia. Ademais, o § 1º acrescenta que, nos estabelecimentos que 
desempenham atividades não privativas da profissão de médico, não 
haverá necessidade de permanência de médico responsável.

O § 2º do mesmo art. 1º, ainda, dispõe que o profissional gra-
duado em ensino superior na área de estética (tecnólogo) é habilitado 
para responder tecnicamente por clínicas ou consultórios de estética. 

Por fim, o art. 3º determina que os órgãos públicos de fiscaliza-
ção não poderão exigir que o responsável técnico da clínica ou consul-
tório esteja associado a entidade, conselho ou órgão de classe diverso 
de sua profissão. 

Em sendo analisado o presente projeto, percebemos que o mes-
mo trata de disposições relativas às condições para exercício de profis-
sões e ao funcionamento de clínicas e consultórios. 

Quanto à regulamentação de profissões, temos que lembrar que 
referida matéria é de competência privativa da União, não podendo o 
Estado legislar sobre o assunto, sob pena de ferir as normas do proces-
so legislativo e o princípio federativo, senão vejamos art. 22, XVI, da 
Constituição Federal:

“Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
(...)
XVI - organização do sistema nacional de emprego e condições 

para o exercício de profissões […].”.
Ademais, ao adentrar aos aspectos de organização e funciona-

mento das clínicas ou consultório de estética, a proposição sob exame 
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torna-se igualmente inconstitucional visto que afeta o princípio da 
livre iniciativa, que, nos termos da Constituição da República, além 
de direito fundamental (art. 5º), consubstancia-se em fundamento do 
Estado (art. 1º, IV) e da ordem econômica (art. 170).

Deve-se, lembrar, ainda, que a competência para legislar sobre 
o funcionamento de estabelecimentos é do município, que goza de 
autonomia constitucional para editar regras sobre assuntos de interesse 
local, nos termos do art. 30, I, da Constituição Federal.

Assim sendo, em que pese a intenção do legislador, entendemos 
que a proposição não pode prosperar, sob pena de invasão da compe-
tência legiferante da União, no que se refere ao exercício de profissão, 
e do município, quanto ao funcionamento dos estabelecimentos espe-
cificados no Projeto de Lei.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, concluímos pela inconstitucionalidade do 

Projeto de Lei  nº 165/2019, e, por conseguinte, opinamos pela sua 
rejeição.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 165/2019, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.  
                                                            
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 134/2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade, técnica 

legislativa e juridicidade do Projeto de Lei Ordinária nº 096/2022, de 
autoria do Senhor Deputado Wendell Lages,que  Estabelece diretrizes 
para o atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade no 
âmbito das repartições públicas no Estado do Maranhão, e dá outras 
providências.

Nos termos da presente propositura de Lei, são considerados 
profissionais da contabilidade aqueles legalmente habilitados e regular-
mente inscritos junto ao Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
Maranhão, em situação regular e cadastro ativo, seja na condição de 
contadores e/ou técnicos em contabilidade.

O atendimento de que trata o presente projeto de lei não poderá 
ser realizado em prejuízo ao atendimento prioritário conferido às pes-
soas em disposição da Lei Federal n.º 10.048, de 8 de novembro de 
2000.

Como podemos observar a propositura de Lei visa tão somente 
traçar as diretrizes para O atendimento aos profissionais da contabilida-
de no âmbito das repartições públicas no Estado do Maranhão.

Os Poderes são independentes entre si, cada qual atuando dentro 
de sua parcela de competência atribuída pela Constituição quando da 
manifestação do poder constituinte originário. A atribuição constitucio-
nalmente estabelecida para cada Poder não poderá ser delegada a outro, 
prevalecendo o princípio da indelegabilidade de atribuições, onde um 
órgão somente poderá exercer atribuições típicas do outro quando ex-
pressamente previsto na Carta Magna Federal.

No contexto, a Constituição Estadual em repetição obrigatória 
da CF/88, determina em seu art. 43, V, que compete privativamente ao 
Governador do Estado a iniciativa de leis sobre criação, estruturação 
e atribuições das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e ou-

tros órgãos da administração pública estadual. É o que chamamos de 
reserva de inciativa.

Destacando que a reserva de iniciativa é uma exceção a função 
de legislar do Poder Legislativo, e por isso não comporta interpretação 
ampliativa. Numa primeira vista, o presente Projeto cria atribuições a 
uma Secretaria de Estado ou para um Órgão da Administração Pública 
Estadual, porém não é bem assim.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 

“Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Lei 5.616/2013 
do Município do Rio de Janeiro. Instalação de câmeras de monitora-
mento em escolas e cercanias. Inconstitucionalidade formal. Vício de 
iniciativa. Competência privativa do Poder Executivo municipal. Não 
ocorrência. Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”

Mutatis Mutandis, aplica-se a compreensão acima ao caso em 
tela.  

Não vislumbramos nenhuma inconstitucionalidade formal no 
Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar uma 
interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Executi-
vo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder 
Legislativo dos Estados Federados. No tocante a análise da constitu-
cionalidade material também não há nenhuma irregularidade.

Com efeito, viabiliza-se a apresentação de Projeto de Lei de ini-
ciativa parlamentar quando da delegação de atribuições ao Poder Exe-
cutivo, desde que, em respeito ao Princípio da Separação entre os Pode-
res, não haja interferência na estrutura organizacional da administração 
pública do Poder Executivo e nem se atribuam competências a órgãos 
e entidades estatais.

Portanto, a fim de aperfeiçoar a proposição de Lei, sugerimos que 
determinados dispositivos que implicam em ingerência às atribuições 
do Poder Executivo ou que dificultam a aplicabilidade do seu objetivo, 
sejam reparados para enquadrar-se nas normas do processo legislativo, 
o que somos pela sua aprovação na forma de substitutivo.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opinamos favoravelmente pela aprovação 

do Projeto de Lei nº 096/2022, na forma do Substitutivo, em anexo 
a este Parecer.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei Ordinária nº 096/2022, nos 
termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 096 /2022

Estabelece diretrizes para o aten-
dimento preferencial aos profissionais da 
contabilidade no âmbito das repartições 
públicas no Estado do Maranhão, e dá ou-
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tras providências. 

Art. 1º Esta Lei estabelece diretrizes para  profissionais da con-
tabilidade em situação regular e cadastro ativo, no pleno exercício da 
sua profissão, o atendimento preferencial nas repartições públicas, nas 
empresas públicas e nas concessionárias de serviços públicos no Estado 
do Maranhão.

§ 1º São considerados profissionais da contabilidade aqueles 
legalmente habilitados e regularmente inscritos junto ao Conselho 
Regional de Contabilidade do Estado Maranhão, em situação regular 
e cadastro ativo, seja na condição de contadores e/ou técnicos em 
contabilidade.

 § 2º O atendimento preferencial disposto neste artigo não po-
derá ser realizado em prejuízo ao atendimento prioritário conferido às 
pessoas em disposição da Lei Federal n.º 10.048, de 8 de novembro de 
2000. § 3º Fica garantido o direito ao atendimento geral e não prefe-
rencial ao profissional contábil que esteja com o seu cadastro ativo e 
em situação irregular com o Conselho Regional de Contabilidade do 
Estado Maranhão.

 Art. 2º A garantia do atendimento preferencial se dará estrita-
mente para profissional da contabilidade em situação regular e cadastro 
ativo no desenvolvimento e gozo do exercício da sua atividade profis-
sional em representação dos seus clientes, cujo atendimento prioritário 
se dará na forma presencial ou virtual:

 I – sempre que possível, em local diverso do atendimento reali-
zado ao público em geral, por guichê próprio ou em sua impossibilida-
de, através de acesso preferencial e intercalado com o atendimento do 
público em geral; 

II – em local próprio, durante o horário de expediente indepen-
dentemente da distribuição de senhas; 

III – por meio de protocolo e/ou de solicitação de mais de um 
serviço por atendimento;

 IV – por meio de documentos e/ou petições que independem de 
prévio agendamento, desde que seja respeitado o horário de expediente, 
contido no art. 2º, Parágrafo Único desta Lei. 

Parágrafo único. O atendimento preferencial do profissional da 
contabilidade em situação regular e cadastro ativo se restringe ao ho-
rário de funcionamento das repartições públicas, empresas públicas e 
concessionárias de serviços públicos no Estado do Maranhão. 

Art. 3º As entidades descritas no artigo 1º devem implementar e 
operacionalizar o atendimento preferencial no prazo de até 180 (cento e 
oitenta) dias após a publicação da presente lei. 

§ 1º – Caso a entidade não cumpra o disposto deste artigo deverá 
comunicar o Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Mara-
nhão, justificando os motivos com pedido de prorrogação com prazo 
impreterível de até 180 (cento e oitenta) dias. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 135 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 143/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Doutor Yglésio, que Declara de Utilidade Pública a Sociedade Es-
portiva Atlântico, com sede e foro no Município de São luís, Estado 
do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A Sociedade Esportiva Atlântico é uma agremiação esporti-

va que propicia lazer e cooperação através do futebol, e tem como 
objetivo precípuo, contribuir na formação da cidadania de jovens e 
crianças, afastando-os do risco de drogadição e violência, como bem 
esclarece o autor da propositura de Lei.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 143/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                   
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 136 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 145/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Glalbert Cutrim, que Considera de Utilidade Pública a Associação 
Independente Clube de Tênis de Mesa, com sede e foro no Municí-
pio de São Luís, no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).              

A Associação Independente Clube de Tênis de Mesa, é uma 
instituição sem fins lucrativos, de caráter desportivo, que tem por 
objetivos: defender, nos limites da Lei, os legítimos interesses dos 
associados, bem como representá-los perante a opinião pública; 
estimular e apoiar as manifestações e iniciativas em favor dos seus 
associados, entre outros.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
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tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 145/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 137 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 158/2022, de autoria da 

Senhora Deputada Helena Duailibe, que institui e inclui o Dia Estadual 
de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia.

Nos termos do Projeto de Lei, em análise, fica incluído no Calen-
dário de Eventos do Estado do Maranhão o “Dia Estadual de Defesa dos 
Direitos da Pessoa com Epilepsia”, que será comemorado anualmente, 
no dia 26 de março.

Justifica a autora da presente proposição de Lei, que matéria, ora 
apresentada, pretende promover a conscientização da sociedade do Es-
tado do Maranhão quanto à incidência de doenças epiléticas, que afe-
tam milhares de pessoas e seus familiares. Busca-se diminuir o precon-
ceito e disseminar informações sobre essa doença, de modo a promover 
orientação e apoio aos portadores de epilepsia, buscando a promoção da 
saúde, através da formação de multiplicadores da informação.

A epilepsia é uma patologia neurológica com vários tipos de ma-
nifestações, sendo o mais visível pelo leigo à convulsão. A causa pode 
ser congênita ou traumática, o que quer dizer que qualquer pessoa pode 
se tornar epilética ao longo da vida.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a epilepsia é uma das 
doenças neurológicas sérias mais comuns que afeta cerca de 50 milhões 
de pessoas no mundo todo. As pessoas com epilepsia estão sujeitas a 
todo tipo de preconceito e estigmas devido à falta de conhecimento em 
relação à doença e enfrentam dificuldades na educação, no mercado de 
trabalho, no casamento, entre outros setores da vida pessoal.

Caracterizada pela ocorrência de convulsões, e também por sua 
recorrência, a epilepsia é classificada como um transtorno convulsivo. 
Convulsão é a atividade neuronal anormal, rítmica, síncrona e transitó-
ria no Sistema Nervoso Central (SNC). Os distúrbios convulsivos já fo-
ram classificados em mais de 40 tipos distintos com base em sintomas, 
espécie de crise, idade de surgimento e padrões eletroencefalográficos.

Quase a metade dos portadores de epilepsia não recebem nenhum 
tipo de assistência. Aliado a transtornos intrínsecos da patologia, exis-
te a desinformação dos pacientes, de suas famílias e da população em 
geral o que causa preconceito e estigmatização do portador da doença, 
agregando sofrimento ao paciente.

Ao instituir um dia dedicado para a defesa dos direitos da pessoa 
com epilepsia, se viabiliza a criação de campanhas educativas à po-
pulação, incluindo trabalhos nas escolas, comunidades e associações. 
Assim, promovendo a divulgação da doença se ajuda as pessoas a lidar 
com os portadores desta enfermidade. E comum ver pessoas fugirem 
dos epilépticos quando estes estão em crise, porque têm medo de con-
trair a doença. A epilepsia é provocada por uma anormalidade do siste-

ma neurológico, mas não é contagiosa.
Torna-se relevante instituir o dia 26 de março como “Dia Esta-

dual de Defesa dos Direitos da Pessoa com Epilepsia”, por ser um 
dia de esforço internacional dedicado a conscientizar pessoas sobre a 
epilepsia e combate ao preconceito. Portanto, é de suma importância o 
apoio desta casa para a criação e implementação de políticas públicas 
em defesa dos direitos da pessoa com epilepsia, como bem esclarece a 
autora da propositura.

   Para proceder ao exame da competência legislativa do Esta-
do-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é 
importante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em 
que predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os 
assuntos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-
-membro, segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que 
não se enquadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre 
o estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-mem-
bros da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na 
ADI 3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 158/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 27 de abril de 2022.      

                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Professor Marco Aurélio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 138 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regimenta-

lidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto de Lei nº 
091/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Institui a 
Política Estadual de Proteção e Atenção Integral aos Órfãos e Órfãs 
do Feminicídio.

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica instituída, no âmbi-
to do Estado do Maranhão, a Política Estadual de Proteção e Atenção 
Integral aos Órfãos e Órfãs do Feminicídio, voltada para a promoção 
de atenção multissetorial de crianças e adolescentes cujas mulheres res-
ponsáveis legais foram vítimas de Feminicídio. 

A Proposição em análise é análoga ou conexa ao Projeto de 
Lei nº 346/2021, de conteúdo também similar ou conexa, que já foi 
aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Pare-
cer favorável nº 746/2021 da CCJC Pub. D.A. nº 250 de 22/09/2021, 
Relator Dep. Ciro Neto, aprovado na forma de substitutivo), bem como 
Parecer de Mérito nº 044/2021 da Comissão de Defesa dos Diretos 
Humanos e das Minorias, Publicado no D.A. nº 268 de 20/10/2021 
(Relator Dep. Duarte Júnior) consoante consulta realizada pelo Sistema 
de Apoio ao Processo Legislativo da Casa – SAPL em 04/04/2022.

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Entretanto, o caput do art. 170, do Regimento Interno da Assem-
bleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de matéria 
idênticas ou versando sobre matéria correlatas serão anexadas a mais 
antiga, desde que possível o exame em conjunto.

Sendo assim, não sendo mais possível o exame em conjunto, 
deve-se declarar a prejudicialidade com o objetivo de evitar delibe-
rações de matérias que já foram decididas pelo plenário (art. 169 do 
RIALEMA) ou comissões (art. 170, parte final do RIALEMA).

Dessa forma, conforme já salientado alhures, existe Proposição 
de similar ou correlata (PL nº 346/2021, de autoria da Senhora De-
putada Helena Duailibe) em estágio mais avançado no processo le-
gislativo, ao passo que a Proposição, ora em análise (PL nº 091/2022), 
encontra-se ainda em fase de apreciação na Constituição,  Justiça e 
Cidadania, não sendo mais possível a análise em conjunto, consoante 
a parte final do art. 170, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, 
restando, portanto, prejudicado. 

Além disso, não podemos olvidar que qualquer Deputado, veri-
ficando a prejudicialidade, poderá solicitar, por escrito, ao Presidente, 
que considere prejudicada a proposição mais recente, e uma vez verifi-
cada a procedência do alegado, o Presidente mandará arquivar a propo-
sição impugnada (parágrafo único, do art. 169, do RIALEMA).

Portanto, de acordo com exposto a proposição encontra-se preju-
dicada, uma vez que já existe Projeto de Lei versando de forma análoga, 
correlata ou idêntica, com aprovação na comissão de Constituição e 
Justiça.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela PREJUDICABILIDADE do Proje-

to de Lei  nº 091/2022.
É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela PREJUDICABILIDADE do Projeto de Lei nº 091/2022, 
nos termos do voto do Relator.               

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

em 27 de abril de 2022. 

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 141/2022 
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade, e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 031/2022, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, Dispõe sobre a criação do 
Selo “Estudantes Doadores” para as Universidades, Centros Univer-
sitários e Faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo 
de incentivar a doação de sangue no âmbito do Estado do Maranhão e 
dá outras providências.

Sucede que tramita nesta Comissão Técnica Permanente, o Pro-
jeto de Lei nº 555/2021, de autoria do Deputado Ariston Ribeiro, que 
Dispõe sobre a criação do Selo “Estudantes Doadores” para as Univer-
sidades, Centros Universitários e Faculdades que estimularem o trote 
solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue no âmbito do 
Estado do Maranhão e dá outras providências.

Ressalta-se que o Projeto de Lei supramencionado dispõe sobre a 
mesma matéria tratada na propositura de Lei sob exame. 

Com efeito, o caput, do art. 170, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado, estabelece que em se tratando de maté-
rias idênticas ou versando sobre matérias correlatas serão anexadas 
a mais antiga, desde que possível o exame em conjunto. 

Ademais, nos termos do artigo 141, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Maranhão, a proposição mais recente que trate 
de matéria análoga ou conexa a mais antiga deve ser anexada a esta. In 
verbis:

“Art. 141. Os projetos que versarem matéria análoga ou conexa 
a de outro em tramitação, serão a ele anexados, por ocasião da distri-
buição, de ofício, ou por determinação do Presidente da Assembleia, 
mediante requerimento de Comissão ou de Deputado. [grifo meu]”

Dessa forma, no caso de matérias idênticas, correlatas ou conexas 
(matérias similares), deve-se realizar a anexação de ofício, pelo Presi-
dente da Assembleia, a requerimento de Comissão ou de Autor de qual-
quer das proposições.

Portanto, de acordo com exposto, o Projeto de Lei nº 031/2022 
deve ser anexado ao Projeto de Lei nº 555/2021.

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, opina-se pela anexação do PL nº 031/2022 ao PL 

nº 555/2021, consoante dispõe os arts. 170 e 141, ambos do Regi-
mento Interno da Assembleia Legislativa o Estado do Maranhão.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela anexação do PL nº 031/2022 ao PL nº 555/2021, nos ter-
mos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.
  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
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Relator: Deputado Adriano
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 144 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 110/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que Acrescenta o dispositivo à Lei Ordinária Estadual nº 11.389, de 21 
de dezembro de 2020, que Reinstitui o serviço público de Loteria no 
Estado do Maranhão.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo acres-
centar a alínea “d”, ao inciso I do Art. 6º da referida Lei, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º......................................
I- .......................................
“d” – as Agremiações esportivas e times de futebol do Estado 

do Maranhão”.
Registra a justificativa do autor, que com o advento da reinsti-

tuição do serviço público de Loteria no Estado do Maranhão grande 
avanço na captação de recurso introduziu possibilidades de destinação 
de verbas para ações diversas. 

Sem embargo, seguridade social, educação e manutenção dos 
agentes operadores da loteria estadual foram contempladas com a des-
tinação dos valores arrecadados pela loteria. Sem dúvidas, áreas sociais 
importantes.

Entendendo que o esporte seja, tanto quanto as áreas acima con-
templadas, ferramenta de transformação social, uma vez que, por meio 
dele, crianças fortalecem laços afetivos e valores sociais como vencer e 
perder, bem como suas consequências, além de desenvolver o aspecto 
do respeito competitivo e da dedicação para alcance de resultados. 

A implementação da prática esportiva permite que jovens apren-
dem a valorização humana e a cidadania, sobretudo, daqueles em situa-
ção de maior vulnerabilidade, tendo em vista que podem se destacar, 
criando perspectivas de um futuro melhor e abrindo porta para concre-
tização de sonhos. 

O grande potencial de desenvolvimento social do esporte revela 
significado no fomento financeiro. É preciso destinar fontes de custeio 
para as mais diversas áreas esportivas, como bem esclarece o autor da 
propositura.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual, no art. 43, “a competência privativa do Che-
fe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei nº 11.389, de 21 de 
dezembro de 2020, no que diz respeito que Reinstitui o serviço público 
de Loteria no Estado do Maranhão.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 

também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 110/2022, por não possuir 
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 110/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
                                      
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº 144 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise da constitucionalidade, legalidade, regi-

mentalidade, juridicidade e adequada técnica legislativa do Projeto 
de Lei nº 110/2022, de autoria do Senhor Deputado Doutor Yglésio, 
que Acrescenta o dispositivo à Lei Ordinária Estadual nº 11.389, de 21 
de dezembro de 2020, que Reinstitui o serviço público de Loteria no 
Estado do Maranhão.

Em síntese, o Projeto de Lei, em epígrafe, tem por objetivo acres-
centar a alínea “d”, ao inciso I do Art. 6º da referida Lei, que passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Art. 6º......................................
II- .......................................
“d” – as Agremiações esportivas e times de futebol do Estado 

do Maranhão”.

Registra a justificativa do autor, que com o advento da reinsti-
tuição do serviço público de Loteria no Estado do Maranhão grande 
avanço na captação de recurso introduziu possibilidades de destinação 
de verbas para ações diversas. 

Sem embargo, seguridade social, educação e manutenção dos 
agentes operadores da loteria estadual foram contempladas com a des-
tinação dos valores arrecadados pela loteria. Sem dúvidas, áreas sociais 
importantes.

Entendendo que o esporte seja, tanto quanto as áreas acima con-
templadas, ferramenta de transformação social, uma vez que, por meio 
dele, crianças fortalecem laços afetivos e valores sociais como vencer e 
perder, bem como suas consequências, além de desenvolver o aspecto 
do respeito competitivo e da dedicação para alcance de resultados. 

A implementação da prática esportiva permite que jovens apren-
dem a valorização humana e a cidadania, sobretudo, daqueles em situa-
ção de maior vulnerabilidade, tendo em vista que podem se destacar, 
criando perspectivas de um futuro melhor e abrindo porta para concre-
tização de sonhos. 

O grande potencial de desenvolvimento social do esporte revela 
significado no fomento financeiro. É preciso destinar fontes de custeio 
para as mais diversas áreas esportivas, como bem esclarece o autor da 
propositura.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer à consti-
tucionalidade, a legalidade, a regimentalidade, a juridicidade e a ade-
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quada técnica legislativa da presente proposição, nos âmbitos formal 
e material. Referida análise far-se-á na ordem acima e, encontrando-se 
algum vício insanável, o mérito da matéria não poderá ser examinado, 
por mais relevante que seja.

O Estado do Maranhão em seu Poder Decorrente estabeleceu em 
sua Constituição Estadual, no art. 43, “a competência privativa do Che-
fe do Poder Executivo, dentre outras, a criação, estruturação e atribui-
ções das Secretarias de Estado ou órgãos equivalentes e outros órgãos 
da administração pública estadual”        

Nota-se que, o presente Projeto de Lei não está alterando normas 
estruturais e nem de competências (que no caso de órgãos administrati-
vos é chamado de atribuição) e sim alterando a Lei nº 11.389, de 21 de 
dezembro de 2020, no que diz respeito que Reinstitui o serviço público 
de Loteria no Estado do Maranhão.

Sendo assim, não vislumbro nenhuma inconstitucionalidade for-
mal no Projeto de Lei, ora em análise, pois pensar diferente é realizar 
uma interpretação ampliativa da reserva de iniciativa do Poder Execu-
tivo e assim resultar no esvaziamento da função de legislar do Parla-
mento Estadual. No tocante à análise da constitucionalidade material 
também não há nenhuma irregularidade.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pela fundamentação supramencionada, opi-

namos pela aprovação do Projeto de Lei nº 110/2022, por não possuir 
vício formal de inconstitucionalidade.

É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 110/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                                                                                                       

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Zé Inácio
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
                                      
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
P A R E C E R Nº147 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de legalidade, juridicidade, constitucionali-

dade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 549/2021 de autoria do 
Senhor Deputado Neto Evangelista que “Institui o projeto “Hora do 
colinho” na rede Pública de Saúde do Estado do Maranhão.”

Nos termos do projeto de lei em epígrafe, consiste no acolhimen-
to humanitário e afetivo de bebês recém-nascidos órfãos ou os que por 
algum motivo estejam privados da presença materna durante a hospi-
talização, por meio do Protocolo Operacional Padrão (POP), oferecido 
pela equipe multiprofissional competente.

Justifica o autor da propositura de lei em analise, que  o Protocolo 
Operacional Padrão (POP) de colo terapêutico consiste em proporcio-
nar momento de relaxamento e acolhimento para o recém-nascido, di-
minuir a ausência materno-paterna ou familiar, o estresse e a sensação 
de dor como também proporcionar ao recém-nascido e/ou lactente um 
cuidado mais humanizado e com condições que favoreçam a sua melhor 
recuperação.

Existem estudos capazes de analisar a técnica do colo em relação 
a melhorias na sensação da dor e de sua duração, na diminuição da 
frequência cardíaca com consequente sensação de relaxamento e até 
mesmo na ativação de genes envolvidos no metabolismo e no sistema 

imunológico.
Os bebês, por estarem em um ambiente hospitalar, muitas vezes 

se sentem desprotegidos e sozinhos, por impossibilidade de acompa-
nhamento ou de visitas, por terem sido abandonadas ou ficado órfãos. 
Dessa forma, a demonstração de afeto através do colinho terapêutico 
proporcionaria uma forma de amenizar o estresse e facilitar a recupera-
ção daqueles mais debilitados.

A separação dos poderes é um dos princípios fundamentais da 
República Federativa do Brasil se baseia na divisão de funções típicas 
para cada poder e funções atípicas. Neste contexto, cabe ao Legislativo 
criar leis, mas como forma de exceção a Constituição estabeleceu a 
reserva de iniciativa a outros Poderes e órgãos dotados de autonomia 
como Ministério Público, Defensoria e Tribunal de Contas em casos 
específicos. 

Então, a reserva de iniciativa de outros Poderes e órgãos como é 
uma exceção e regra de separação de funções não se interpreta de forma 
ampliativa e sim, de forma restrita. 

Sobre o assunto, também vale aqui citar José Horácio Meireles 
Teixeira em seu livro intitulado Curso de Direito Constitucional, veja-
mos: 

“’Regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legisla-
tivo; exceção é a atribuição de reserva a certa categoria de agentes, 
entidades e órgãos, e que, por isso, não se presume. Corolário é a de-
vida interpretação restritiva às hipóteses de iniciativa legislativa reser-
vada, perfilhando tradicional lição salientando que: “a distribuição das 
funções entre os órgãos do Estado (poderes), isto é, a determinação das 
competências, constitui tarefa do Poder Constituinte, através da Consti-
tuição.(J. H. Meirelles Teixeira. Curso de Direito Constitucional, Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1991, pp. 581, 592-593).6”

A Constituição Estadual em seu art. 43 estabeleceu os casos em 
que o chefe do poder executivo poderá deflagrar o processo legislativo, 
a Proposição não está criando atribuições e nem tratando da estrutura 
das secretarias, está apenas traçando linhas gerais para a criação e im-
plementação do Protocolo Hora do Colinho.

Neste sentido, destaca-se o entendimento do Supremo Tribunal 
Federal, in verbis: 

“[...] Não usurpa a competência privativa do chefe do Poder 
Executivo lei que, embora crie despesa para a administração pú-
blica, não trata da sua estrutura ou da atribuição de seus órgãos 
nem do regime jurídico de servidores públicos. Repercussão geral 
reconhecida com reafirmação da jurisprudência desta Corte. [ARE 
878.911 RG, rel. min. Gilmar Mendes, j. 29-9-2016, P, DJE de 11-10-
2016, Tema 917.]”

  
Sobre o assunto, também vale aqui citar José Horácio Meireles 

Teixeira em seu livro intitulado Curso de Direito Constitucional, veja-
mos: 

“Regra é a iniciativa legislativa pertencente ao Poder Legisla-
tivo; exceção é a atribuição de reserva a certa categoria de agentes, 
entidades e órgãos, e que, por isso, não se presume. Corolário é a de-
vida interpretação restritiva às hipóteses de iniciativa legislativa reser-
vada, perfilhando tradicional lição salientando que: “a distribuição das 
funções entre os órgãos do Estado (poderes), isto é, a determinação das 
competências, constitui tarefa do Poder Constituinte, através da Consti-
tuição.(J. H. Meirelles Teixeira. Curso de Direito Constitucional, Rio de 
Janeiro: Forense Universitária, 1991, pp. 581, 592-593).7”

Ampliar a interpretação da reserva iniciativa dos Poderes é 
resultar no esvaziamento da função de legislar do Poder Legislativo 

6 Disponível<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
Assessoria_Juridica/Controle_Constitucionalidade/ARQUIVAMEN-
TOS_PARECERES/ADINA-66.891.htm> acesso em 20/10/2021
7 Disponível<http://www.mpsp.mp.br/portal/page/portal/
Assessoria_Juridica/Controle_Constitucionalidade/ARQUIVAMEN-
TOS_PARECERES/ADINA-66.891.htm> acesso em 20/10/2021
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dos Estados Federados e com isso violar o princípio da separação de 
poderes.

Também não devemos olvidar que o Projeto dá concretude ao 
princípio da dignidade da pessoa humana, preceito basilar do Estado 
Brasileiro.

No caso da técnica legislativa sugerimos alterações na ementa e 
no texto do Projeto conforme sugestão em anexo. 

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, e pelas razões ora apresentadas, opinamos 

pela aprovação do Projeto de Lei nº 549/2021, na forma de substitu-
tivo anexo a este Parecer.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 549/2021, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022. 
                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

 SUBSTITUTTIVO AO PROJETO DE LEI 549/2021

Estabelece diretrizes a implemen-
tação do protocolo “Hora do colinho” 
na rede Pública de Saúde do Estado do 
Maranhão.

Art. 1º - Esta Lei visa, no âmbito da rede de saúde do Estado 
do Maranhão, estabelecer diretrizes para implementação do protocolo 
“Hora do Colinho”, que consiste no acolhimento humanitário e afetivo 
de bebês recém-nascidos órfãos ou os que por algum motivo estejam 
privados da presença materna durante a hospitalização, por meio do 
Protocolo Operacional Padrão (POP), oferecido pela equipe multipro-
fissional competente.

Art. 2º -  O acolhimento de que trata o art. 1º desta Lei, consiste 
em proporcionar momento de relaxamento ao recém-nascido, diminuir 
a ausência materno-paterna ou familiar, o estresse e sensações de even-
tuais dores, como também proporcionar ao recém-nascido e/ou lactente 
um cuidado mais humanizado e com condições que favoreçam a sua 
melhor recuperação, com acolhimento e afeto oferecido pelo colo do 
profissional.

Art. 3º A técnica do Protocolo Operacional Padrão (POP), uti-
lizada na hora do colinho, deverá ser difundida por meio de cursos e/
ou treinamentos ofertados pelas Unidades Hospitalares do Estado aos 
profissionais que lidam com recém-nascidos, a fim de que possam estar 
habilitados a executar o colo terapêutico para proporcionar relaxamento 
e bem-estar aos bebês, funcionando como uma prática integrativa com-
plementar gratuita e medida alternativa às intervenções clínicas e far-
macológicas em casos nos quais seja pertinente a utilização da técnica.

Parágrafo único. O Poder Executivo estadual poderá celebrar 
convênio com os municípios do Estado para a efetivação do Protocolo 
Operacional Padrão (POP), na rede municipal de saúde.

Art. 4º As Unidades Hospitalares poderão criar, conforme sua 
conveniência e possibilidade, uma sala específica, tecnicamente prepa-
rada e apta a proporcionar um ambiente silencioso, acolhedor, de re-
laxamento e conforto, destinada a recepção dos bebês recém-nascidos 
órfãos, ou os que necessitem do Protocolo Operacional Padrão (POP) 

da hora do colinho.
Art. 5º Os estabelecimentos que adotarem a técnica do Protocolo 

Operacional Padrão (POP) da “Hora do Colinho”, poderão anexar car-
tazes informativos e publicitários em suas dependências e em quaisquer 
outros locais públicos ou privados, a depender da autorização própria 
competente, se preciso, a fim de difundir o projeto e seus benefícios e 
torná-lo conhecido na sociedade em geral.

Art. 6º - O Poder Executivo estadual poderá regulamentar esta 
lei.

Art. 7º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 149 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

009/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Wellington do Curso, 
que Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
Doutor Marinel Dutra de Matos.

Registra a Justificativa do autor da propositura de Lei, que o Se-
nhor Marinel Dutra de Matos, Advogado nasceu em São Luís/MA, em 
22 de junho de 1961, casado há 35 anos com Jânia Natilda Sousa de 
Matos, pai, de duas filhas e um filho.

Cumpre mencionar que estudou no MARISTA, cursou Direito 
na Universidade CEUMA é Advogado com especialização em Direito 
Processual Civil;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

d) Audiência Pública para a discussão dos REPASSES DAS 
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS dos Servidores Públicos;
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e) Audiência Pública para discussão sobre a SANTA CASA DE 

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

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

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

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

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

A comenda é regulamentada no art. 139, alínea “a”, do Regi-
mento Interno, com nova redação dada pela Resolução Legislativa nº 
599/2010, em que determina que serão agraciadas com a Medalha do 
Mérito Legislativo, aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvi-
mento do Estado do Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos espe-
ciais ou ainda aos que proporcionarem algum feito considerado notó-
rio e forem considerados merecedores do recebimento da Comenda.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão da homenagem, notadamente os estabelecidos nos dispositivos 
legais acima citados.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 009/2022, de autoria do Senhor Deputado Wellin-
gton do Curso.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
009/2022, nos termos do voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                 
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 151 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise da constitucionalidade, regimentalidade, 

juridicidade e legalidade do Projeto de Lei nº 139/2021, de autoria 
do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Institui o Programa 
de Apoio Fiscal aos Bares, Restaurantes e demais Estabelecimentos Si-
milares, no âmbito do Estado do Maranhão.

A proposição de Lei, em análise, tem por objeto, a isenção de 
impostos e taxas estaduais para bares, restaurantes e demais estabele-
cimentos similares afetados pelas medidas de restrições de circulação, 
bem como mitigar os efeitos econômicos da emergência de saúde públi-
ca de importância internacional decorrente do Novo Coronavírus (CO-
VID-19), objetivando manter o seu funcionamento e operação destes 
estabelecimentos, resguardando empregos e salvando vidas.

Por último dispõe que terá eficácia até o dia 31/12/2021, podendo 

ser prorrogada enquanto houver medidas de restrição decorrentes dos 
efeitos da pandemia do Novo Coronavírus.

A Constituição do Estado do Maranhão de 1989 (arts 40 a 49) 
preveem procedimentos a serem seguidos rigorosamente pelo legisla-
dor estadual quando da atuação legiferante, sob pena de declaração de 
inconstitucionalidade formal da norma.

Em sintonia com isso, a iniciativa reservada (privativa) do Chefe 
do Poder Executiva encontra-se no art. 43 da Constituição Estadual. 
Senão vejamos:

“São de iniciativa privativa do Governador do Estado as leis que 
disponham sobre: (...) III – organização administrativa e matéria orça-
mentária. (...) Parágrafo único- A iniciativa parlamentar sobre proje-
tos envolvendo matéria tributaria só será permitida a projetos dos 
quais não decorra renuncia de receita. (acrescido pela Emenda à 
Constituição nº 068, de 28/08/2013).”

Segundo o §1° do art.14 da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), 
“A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumi-
do, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou 
modificação de base de cálculo que implique redução discriminada 
de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a 
tratamento diferenciado”.

Oportuna, como sempre, a lição de CARRAZA (2011, p. 304-
305, Curso de Direito Constitucional Tributário):

Ora, só o chefe do Poder Executivo – Senhor do Erário e de suas 
conveniências – reúne condições objetiva para aquilatar os efeitos que, 
leis deste tipo, produzirão nas finanças públicas sob suas guarda e su-
perior responsabilidade. Assim, nada poder ser alterado, nesta matéria, 
sem sua prévia anuência. (...)

Logo sentimo-nos autorizados a proclamar que só o chefe do 
executivo é que pode apresentar projetos de leis tributárias bené-
ficas, uma vez que só ele tem como saber dos efeitos das isenções, 
anistias, remissões, subsídios etc., que envolva, tal matéria.

Nesse contexto, o legislador diante da margem de atuação con-
ferida pelo poder constituinte derivado decorrente e, visando preservar 
o equilíbrio orçamentário, inseriu o parágrafo único do art. 43, da 
Constituição do Estado do Maranhão, com fito de evitar o próprio es-
vaziamento do orçamento público diante de uma eventual enxurrada de 
renúncias fiscais, inviabilizando a execução dos programas de governo.

Ademais, notemos que o §6°, do art. 165, da CF/88, determina 
que o Projeto de Lei Orçamentária deverá ser “acompanhado de de-
monstrativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e despesas, 
decorrente de isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de 
natureza financeira, tributária e creditícia”.

Outrossim, vale ressaltar, que a atividade legislativa opera tipi-
camente no plano da abstração e da generalidade, e não pode avançar 
até o detalhamento da ação executiva ou questões técnicas, se afastando 
da natureza de norma diretiva, prescrevendo a implantação de política 
fiscal e orçamentária, fato que esvazia a atuação institucional do Poder 
Executivo e, principalmente, e viola o Princípio da Separação dos Po-
deres, fundamento do Estado Democrático de Direito previsto no art. 2º, 
da Constituição da República.

Por tais razões, o parlamentar só possui competência para ini-
ciar o processo legislativo estadual em matéria tributária, quando 
não implicar em renúncia fiscal, ou seja, indicada a fonte de recursos 
para suportar a desoneração tributária (princípio do equilíbrio orçamen-
tário), conforme inteligência do art. 43, parágrafo único da Constituição 
do Estado do Maranhão.

Além disso, não podemos olvidar que a concessão ou revogação 
de benefícios e incentivos fiscais concernentes ao ICMS, devem obede-
cer ao disposto no art. 155, §2°, XII, g, da CF/88, em virtude do caráter 
Nacional do ICMS e consequente preservação do equilíbrio do pacto 
federativo. Senão vejamos:

Art. 155 – [...] XII – Cabe à lei complementar: g) regular a 
forma como, mediante deliberação dos Estados e do Distrito Fe-
deral, isenções, incentivos e benefícios fiscais serão concedidos e 
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revogados.[...]  

Nesse diapasão, todos os benefícios fiscais relativos ao ICMS 
devem respeitar o disposto na Lei Complementar nº 24/75, veículo 
normativo apto a regulamentar as desonerações fiscais em matéria de 
ICMS, e recepcionadas pela Constituição Federal de 1988, que, por sua 
vez, dispõe:

Art. 1º - As isenções do Imposto Sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias serão concedidas ou revogadas nos ter-
mos de Convênios celebrados e ratificados pelos Estados e pelo Dis-
trito Federal, segundo esta Lei: 

Parágrafo Único – O disposto neste artigo também se aplica: [...] 
I - à redução da base de cálculo; [...] IV – a quaisquer outros incen-
tivos ou favores fiscais ou financeiro-fiscais, concedidos com base no 
Imposto de Circulação de Mercadorias, dos quais resulte redução 
ou eliminação, direta ou indireta, do respectivo ônus; [...];

Art. 2º - Os convênios a que alude o art. 1º, serão celebrados em 
reuniões para as quais tenham sido convocados representantes de todos 
os Estados e do Distrito Federal, sob a presidência de representantes do 
Governo federal.[...] § 2º - A concessão de benefícios dependerá sem-
pre de decisão unânime dos Estados representados; a sua revogação 
total ou parcial dependerá de aprovação de quatro quintos, pelo menos, 
dos representantes presentes.

Em sintonia com isso, a não observância do consentimento de 
todos os estados membros acarretará a nulidade do crédito fiscal, bem 
como aquele tomado por um estabelecimento que receber mercadoria 
oriunda de um contribuinte que tenha benefício fiscal, cujo processo 
para concedê-lo não tenha atendido ao disposto na Lei Complementar.8

Posta dessa maneira a questão, qualquer incentivo concedido 
pelos Estados e Distrito Federal sem a observância da Lei Comple-
mentar nº 24/75 será considerado inconstitucional.9

Portanto, apesar do nobre intuito da proposição legislativa, resta 
cristalino que a concessão unilateral de qualquer isenção, benefício ou 
incentivo fiscal que resulte em desoneração de ICMS, sem o consen-
timento do CONFAZ, afigura-se eivada de inconstitucionalidade, 
comprometendo o equilíbrio do pacto federativo e ferindo o disposto 
nos art. 150, §6° c/c 155, §2°, XII, “g” da Constituição Federal de 
1988.

VOTO DO RELATOR:
Sendo assim, opina-se pela rejeição do Projeto de Lei nº 

139/2021, por encontra-se eivado de inconstitucionalidade formal e 
material.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela rejeição do Projeto de Lei Ordinária nº 139/2021, nos 
termos do voto do Relator.

8  Art. 8º - A inobservância dos dispositivos desta lei acarretará, 
cumulativamente: 

I – a nulidade do ato e a ineficácia do crédito fiscal atribuído ao estabe-
lecimento recebedor da mercadoria; 
II – a exigibilidade do imposto não pago ou devolvido e a ineficácia da 
lei ou ato que conceda remissão do débito correspondente.

9  Em decorrência do enorme número de demandas acerca do 
assunto, o STF possui Proposta de Súmula Vinculante (PSV) n° 69, 
visando coibir a concessão unilateral de benefícios ou incentivos fis-
cais perpetrados pelos entes federados sem a observância dos ditames 
constitucionais. Vejamos: “Qualquer isenção, incentivo, redução de 
alíquota ou de base de cálculo, crédito presumido, dispensa de pa-
gamento ou outro benefício fiscal relativo ao ICMS, concedido sem 
prévia aprovação em convênio celebrado no âmbito do CONFAZ, é 
inconstitucional”. 

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

em 27 de abril de 2022.                                                              

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

P A R E C E R Nº 153 /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de constitucionalidade, juridicidade, lega-

lidade e técnica legislativa do Projeto de Lei nº 169/2022, de autoria 
do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar com a 
União contrato de confissão e refinanciamento de dívidas, com esteio 
no art. 23 da Lei complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021, e no 
art. 9º-A Da Lei Complementar Federal nº 159, de 19 de maio de 2017.  

Nos termos do presente Projeto de Lei, fica o Estado do Mara-
nhão autorizado a celebrar com a União contrato de confissão e refinan-
ciamento de dívidas, com esteio no art. 23 da Lei complementar nº 178, 
de 13 de janeiro de 2021, e no art. 9º-A Da Lei Complementar Federal 
nº 159, de 19 de maio de 2017.  

O Projeto de Lei prevê ainda que fica autorizada a vinculação ao 
contrato de que trata o caput, em garantia à União, em caráter irrevo-
gável e irretratável, pelas obrigações por ela assumidas no contrato a 
ser firmado, das receitas de que tratam os arts. 155, 157, 159, inciso I, 
alínea “a”, e inciso II, e art. 167 §4º, da Constituição Federal.

A LC 159/2017 instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos 
Estados e do Distrito Federal, e a LC 178/2021 estabelece o Programa 
de Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promo-
ção do Equilíbrio Fiscal.

Como mencionado acima, analisar-se-á neste parecer a constitu-
cionalidade, a juridicidade e a legalidade do projeto de lei apresentado, 
nos âmbitos formal e material.

O presente projeto de lei trata da autorização a celebrar com a 
União contrato de confissão e refinanciamento de dívidas.

O Projeto de Lei é baseado nos seguintes normativos, art. 23 
da Lei complementar nº 178, de 13 de janeiro de 2021 (Programa de 
Acompanhamento e Transparência Fiscal e o Plano de Promoção 
do Equilíbrio Fiscal) e LC 159/2017(Regime de Recuperação Fis-
cal).

O art. 23 da LC 178/2021 estabelece que: “É a União autorizada 
a celebrar com os Estados, em até 90 (noventa) dias da publicação desta 
Lei Complementar ou da homologação da adesão ao Regime de Re-
cuperação Fiscal, o que ocorrer por último, contratos específicos com 
as mesmas condições financeiras do contrato previsto no art. 9º-A da 
Lei Complementar nº 159, de 19 de maio de 2017, com prazo de 360 
(trezentos e sessenta meses), para refinanciar os valores inadimplidos 
em decorrência de decisões judiciais proferidas em ações ajuizadas até 
31 de dezembro de 2019 que lhes tenham antecipado os seguintes bene-
fícios da referida Lei Complementar”.

Art. 9º-A da LC 159/2017 estabelece que: “é a União autorizada 
a celebrar com o Estado cujo pedido de adesão ao Regime de Recu-
peração Fiscal tenha sido aprovado, nos termos do art. 4º, contrato de 
refinanciamento dos valores não pagos em decorrência da aplicação do 
art. 9º e do disposto na alínea “a” do inciso II do art. 4º-A.   (Incluído 
pela Lei Complementar nº 178, de 2021).

O presente Projeto de Lei segue os ditames dos normativos acima 
ao autorizar o Estado a celebrar contrato com a União de confissão e 
refinanciamento de dívida.
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VOTO DO RELATOR:
Diante das razões acima expostas, opinamos pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 169/2022, podendo adentrar no ordenamento jurídi-
co.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 169/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022. 
                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº   157 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Lei nº 130/2022, de autoria do 

Senhor Deputado Cesár Pires, que  institui o Dia Estadual da Abelha 
Tiúba no Maranhão.

Nos termos do Projeto de Lei, fica instituído o “Dia Estadual da 
Abelha Tiúba”, a ser comemorado, anualmente, no dia 09 de setembro

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Para proceder ao exame da competência legislativa do Estado-
-membro para dispor sobre a instituição de data comemorativa, é im-
portante considerar alguns dispositivos da Constituição Federal. 

De acordo com a Constituição da República, o art. 22 enumera 
as matérias sobre as quais cabe à União legislar privativamente, em que 
predomina o interesse nacional, e o art. 30, inciso I, relaciona os assun-
tos que cabem aos Municípios, de interesse local.  Ao Estado-membro, 
segundo o § 1º do art. 25, estão reservadas as matérias que não se en-
quadram no campo privativo da União ou do Município.

Note-se que nenhum deles diz respeito - direta ou indiretamente 
- à medida consubstanciada na proposição, qual seja, a instituição de 
data comemorativa. Daí a conclusão de que o poder de legislar sobre o 
estabelecimento de data comemorativa é residual dos Estados-membros 
da Federação.

No mesmo sentido, parecer da Advocacia-Geral da União na ADI 
3069/DF acerca da instituição do Dia do Comerciário: 

A Advocacia-Geral da União, em sua manifestação (fls. 23/30), 
salientou que a criação, por si só, de uma data comemorativa local 
que represente uma homenagem à categoria dos comerciários não 
afronta a Carta Magna, sendo certo que tal iniciativa está inserida 
na autonomia que possuem os entes da Federação de “prestar home-
nagens a tudo que se revele especial”, havendo, nesse sentido, várias 
datas que festejam fatos ou personagens históricos, direitos funda-
mentais, categorias profissionais, pessoas, coisas, instituições etc.

Afirma, todavia, que a fixação de data de comemoração não 
se confunde com a criação de feriado, iniciativa esta que “ocasiona 
reflexos nas relações de trabalho devido à obrigatoriedade do paga-
mento de salários” (fl. 28), além de provocar a interrupção de outras 
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atividades públicas e privadas. Conclui, dessa forma, que a expressão 
“e feriado para todos os efeitos legais”, contida no art. 2º do ato nor-
mativo ora em exame, invade a competência privativa da União para 
legislar sobre direito do trabalho

Portanto, torna-se notório que o processo de produção legiferante 
exige a observância estrita das regras constitucionais e legais, porquan-
to são requisitos essenciais indispensáveis, sendo evidente que seus 
desrespeitos ensejam vício formal à norma jurídica editada.

Ao examinar a matéria verifica-se que a mesma é de natureza 
legislativa e, quanto à iniciativa não se inclui dentre as de iniciativa 
privativa, constantes do art. 43, da CE/89. 

Assim, no caso em tela, a observância da reserva de iniciativa 
ao Projeto de Lei torna evidente por não haver qualquer vício formal à 
norma jurídica a ser editada.

VOTO DO RELATOR:
Desta feita, não há qualquer vício a macular o Projeto de Lei, es-

tando em consonância com as disposições legais e constitucionais, por-
tanto, concluímos pela aprovação do Projeto de Lei, ora em comento.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 130/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 
em 27 de abril de 2022.      

                                                                                                                                
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Wendell Lages
                                                           
Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 159 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 162/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Márcio Honaiser, que Declara de Utilidade Pública a União dos Mo-
radores do Parque Bob Kennedy, com sede e foro no Município de 
Paço do Lumiar, Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

A União dos Moradores do Parque Bob Kennedy, sediado em 
Paço do Lumiar - MA, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, 
e tem como finalidades: Proporcionar aos sócios e seus dependen-
tes, atividades voltadas para educação e desenvolvimento da cul-
tura, defesa da saúde e da assistência médica e social; Promover 
o desenvolvimento social através de obras e melhoramentos com 
recursos próprios ou obtidos através de projetos, doações, subven-
ções e auxílios; Integrar as pessoas da comunidade no mercado de 
trabalho; Proporcionar a melhoria do convívio entre moradores da 
comunidade, através da interação dos seus associados; Desenvolver 
ações de proteção junto às famílias, à infância, à maternidade, à 

adolescência e à velhice; Defesa, preservação e conservação do meio 
ambiente e promoção da agricultura familiar; Prestar atendimento 
e assessoramento aos beneficiários da Lei Orgânica da Assistência 
Social e garantir seus direitos; Participar em todos os espaços de 
discussões nos mais variados seguimentos sociais no município e 
onde se fizer necessário; Garantir a geração de emprego e de renda 
com formação e capacitações para os sócios e os seus dependentes, 
entre outras.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 162/2022, nos termos do 
voto do Relator.

É o parecer.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
em 27 de abril de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  160  /2022
RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 007/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo Doutor Fernando Fillipe Santos Mar-
ques, pela posse como Delegado de Polícia Civil no Estado do Ma-
ranhão. 

Cumpre mencionar que Fernando Fillipe Santos Marques 
é formado pela Universidade Federal do Maranhão e ex-servidor 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tendo exercido 
suas funções com competência e eficiência durante o tempo em que 
esteve servidor desta Casa Legislativa, ao passo em que aguardava 
a nomeação para o tão almejado cargo de Delegado de Polícia Civil 
em que obteve êxito no último concurso público realizado no ano de 
2018, demonstrando toda sua capacidade técnica exigida para exer-
cício do cargo e que agora realizará suas atividades no Município 
de Mirinzal-MA, como bem esclarece o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
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Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 007/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 007/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 161/2022
 RELATÓRIO:
Trata-se da análise de Moção nº 005/2022, de autoria do Se-

nhor Deputado Edson Araújo, que propõe Moção de Pesar ao jo-
vem João Carlos Marques, advogado e assessor jurídico, que inte-
gra a equipe de assessores de apoio às atividades parlamentares do 
meu gabinete, extensivo à sua família, nos seguintes termos:

Consternado e solidário, manifesto com profundo pesar, mi-
nhas condolências pela irreparável perda do seu genitor Antônio 
Marques, falecido dia 15 de fevereiro de 2022, vítima da violência ur-
bana, aos 52 anos de idade, policial militar, com 30 anos de exercício 
no cargo, dos quais dois deles, foram prestados ao Gabinete Militar 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, onde exerceu com 
isenção, dedicação, zelo e responsabilidade suas atividades profissio-
nais, marca indelével na essência de sua trajetória, deixando para 
a sociedade ludovicense  um grande legado como servidor público, 
trabalhador íntegro e honrado,   que com certeza deixará uma grande 
lacuna no âmbito da Policia Militar do Estado do Maranhão.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando, (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Por outro lado, o art. 158, IX, do Regimento Interno, deixa claro 
que em tais situações a proposição deve ser um “Requerimento” sujeito 
à deliberação da Mesa Diretora”, in verbis:

“Art. 158 Será escrito, despachado pelo Presidente, ouvida a 
Mesa e publicado no Diário da Assembleia o Requerimento que so-
licite:

(...)
IX - manifestação por motivo de luto nacional oficialmente de-

clarado, ou de pesar por falecimento de autoridade ou altas persona-
lidades”.

Nestes termos, sugerimos que a matéria seja aprovada, na forma 
de Requerimento, submetido à deliberação da Mesa Diretora, nos ter-
mos do dispositivo regimental, acima citado.

VOTO DO RELATOR:
Ante o exposto, opino favoravelmente pela aprovação da Pro-

posição nº 005/2022, na forma de Requerimento sujeito à deliberação 
da Mesa Diretora. 

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:

Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 
votam pela aprovação da Moção nº 005/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  162 /2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 006/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Excelentíssimo Doutor Gustavo Amorim, pela nomea-
ção ao Tribunal Regional Federal.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 006/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 006/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                              
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     
                                               
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-

NIA
PARECER Nº 163/2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 008/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Senhor BIANKILLES SANTOS FREITAS, SOLDADO 
DA POLÍCIA MILITAR, pelo ato de bravura ao evitar um assalto 
e capturar os bandidos em uma área dominada por facções crimi-
nosas.
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O policial militar acima mencionado, lotado no Batalhão de 

Polícia Militar Rodoviária, ao circular pelo Bairro Miritiua, se de-
parou com um indivíduo praticando assaltos em um veículo rouba-
do, momento em que os assaltantes efetuaram disparos de arama de 
fogo e o soldado utilizou a força necessária para coibir a ação e teve 
êxito ao recuperar os objetos roubados e dar voz de flagrante aos 
indivíduos que estavam praticando os assaltos, como bem esclarece 
o autor da propositura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 008/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 008/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº  164/2022
 RELATÓRIO:
Cuida-se de Moção de Aplausos nº 009/2022, proposta pelo 

Senhor Deputado Wellington do Curso, manifestando extensa ad-
miração ao Sindicato dos Radialistas do Maranhão – SINRAD-MA, 
através de seu Presidente José dos Santos Freitas, pelo Dia Mundial 
do Rádio, comemorado em 13 de fevereiro.

Cumpre mencionar que o objetivo de conscientizar os gran-
des grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância 
do acesso à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro 
deste setor da comunicação, como bem esclarece o autor da proposi-
tura.

Com efeito, Moção é a proposição em que é sugerida a manifes-
tação da Assembleia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando (Art.148, do Regimento Interno da Casa).

Ao examinar a matéria, verifica-se, portanto, preenchidos os re-
quisitos do art. 149, do mesmo Regimento, o qual determina que “a 
moção deverá ser redigida com clareza e precisão, concluída, necessa-
riamente pelo texto que será objeto de apreciação do Plenário”. 

VOTO DO RELATOR:
Desta forma, não existindo óbices no âmbito do que nos cabe 

analisar, manifestamo-nos favoravelmente pela aprovação da Moção 
nº 009/2022 e, pela sua consequente apreciação em Plenário.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação da Moção nº 009/2022, nos termos do voto do 
Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                                                                                                           
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 165/2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 160/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Núcleo Educa-
cional Creche Escola Anália Franco no Estado do Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Núcleo Educacional Creche Escola Anália Franco no Es-
tado do Maranhão, é pessoa jurídica de direito privado, sem fins 
lucrativos e tempo indeterminado de duração, e foi constituída 
para prestar assistência social e educacional a crianças carentes, na 
faixa etária de 2 a 5 anos de idade.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal que rege a matéria.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 160/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             

Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     
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COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 166 /2022
RELATÓRIO:
Tramita nesta Comissão Técnica, para análise e emissão de pa-

recer, o Projeto de Lei nº 159/2022, de autoria do Senhor Deputado 
Edson Araújo, que Considera de Utilidade Pública o Centro Espírita 
Caminho, Verdade e Vida, no Município de São Luís, Estado do 
Maranhão.

Verifica-se inicialmente, que a tramitação da Proposição de De-
claração de Utilidade Pública, no âmbito desta Casa está restrita ao dis-
posto no art. 30, I, alínea “n”, da Resolução Legislativa nº 449, de 24 
de junho de 2004 (Regimento Interno).          

Com efeito, às Comissões, em razão da matéria de sua compe-
tência, cabe: discutir e votar Projeto de Lei que dispensar, na forma do 
Regimento Interno, a competência do Plenário, salvo se houver, para 
decisão deste recurso de um décimo dos Membros da Assembleia (Art. 
32, §2º, inciso I, da CE/89).

O Centro Espírita Caminho, Verdade e Vida no Estado do 
Maranhão é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos 
e tempo indeterminado de duração, de caráter religioso, com sede e 
foro no município de São Luís e tem como finalidades: promover o 
estudo, a divulgação e a experimentação do espiritismo como reli-
gião, filosofia e ciência; promover a prática da caridade espiritual e 
moral por todos os meios que estiverem ao seu alcance etc.

Examinando a documentação apresentada, podemos constatar 
que a Entidade em questão preenche os requisitos estabelecidos pelo 
Diploma Legal.

Ademais, o Projeto de Lei em consideração obedece aos ditames 
da boa técnica legislativa.

VOTO DO RELATOR:
A proposição sob exame está redigida de acordo com o que pre-

ceitua a legislação específica, assim sendo, votamos pela sua aprova-
ção, presente os pressupostos de ordem constitucional, legal e regimen-
tal.

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 159/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.                                                             
                                                                                             
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 168 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise do Projeto de Resolução Legislativa nº 

013/2022, apresentado pelo Senhor Deputado Professor Marco Auré-
lio, que Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Gilson 
Ramalho de Lima.

Registra a justificativa do autor da proposição, que o Senhor Gil-
son Ramalho de Lima, é natural de Juazeiro do Norte, Ceará, Gilson 
Ramalho de Lima. Chegou ao Maranhão na década de 70 acompa-
nhado pelos pais, o motorista Francisco Feitosa de Lima e a dona de 
casa Maria do Socorro Ramalho de Lima, além de cinco irmãos. Em 

Imperatriz, onde passou a morar desde então, cursou o ensino funda-
mental e parte do ensino médio nas escolas Nascimento de Moraes e 
Graça Aranha, respectivamente, concluindo o segundo grau no Colé-
gio Ideal de Belém (PA). Em 1991, de volta a Imperatriz, ingressou no 
curso de Bacharel em Direito da Universidade Federal do Maranhão. 
Em 1997, logo após a aprovação no exame de ordem da OAB, fundou 
o escritório Sodré, Ramalho, Lopes, Roquette e Advogados Associados, 
no qual segue atuando até os dias de hoje com atuação profissional no 
estado do Maranhão e outras unidades da federação, bem como nos 
Tribunais Superiores (TRF1, STJ, STF e TCU). Entre os anos de 1993 
e 1996, Gilson Ramalho de Lima atuou como Assessor Parlamentar da 
Câmara Municipal de Imperatriz. Em 1995/1996 atuou Professor da 
Secretaria de Estado de Educação do Estado do Maranhão, no Com-
plexo Educacional de 1.º e 2.º Grau Amaral Raposo. Em seguida, atuou 
como professor Pró-Labore da Universidade Federal do Maranhão/
Imperatriz (Campus II), ministrando a disciplina Direito Tributário 
para o 7.º período do Curso de Ciências Contábeis da turma de 1996. 
Ainda em 1996, foi Conciliador do Juizado Especial Cível da Comar-
ca de Imperatriz, onde permaneceu até o ano 2000. Dois anos depois 
atuou como professor da Faculdade de Imperatriz (FACIMP), minis-
trando a disciplina Direito Usual e Legislação Aplicada para o Curso 
de Ciências Econômicas. Foi conselheiro da OAB-MA, no triênio 2007 
a 2009, Procurador Geral do Município de Imperatriz no período entre 
2009 e 2016 e compôs a Lista Sêxtupla na vaga do Quinto Constitucio-
nal, reservada à classe dos advogados para o Tribunal de Justiça do 
Estado do Maranhão em 2013, além de presidir a Comissão de Direito 
Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção de Imperatriz, 
no triênio 2019 a 2021. Atualmente mantêm-se na advocacia – com 
atuação nas áreas de Direito Empresarial, Direito de Família, Direito 
Público, Direito Eleitoral, Direito do Consumidor, Direito Criminal, 
Direito Tributário e Parecerista. É membro do Instituto Brasileiro de 
Direito de Família (IBDFAM), desde 2018 e, também, membro substi-
tuto do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), na cate-
goria jurista (2021 a 2023). Essa justificativa por si só atende a perti-
nência da matéria.

Acerca da matéria, dispõe o art. 138, inciso V, alínea “h”, da Re-
solução Legislativa n.º 449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno 
desta Casa:

Art. 138. Os projetos compreendem:
[...]
V – os projetos de resolução destinados a regular com eficácia de 

lei ordinária, matéria de competência privativa da Assembleia Legis-
lativa e os de caráter político-processual legislativo ou administrativo, 
ou quando a Assembleia deva-se pronunciar em casos concretos, tais 
como:

[...]
h) concessão de título de cidadão maranhense a pessoas que 

tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, re-
ligiosa, esportiva, política ou de assistência social e desenvolvimento 
econômico, comprovados mediante currículo.

A justificativa apresentada pelo autor do Projeto de Resolução 
Legislativa demonstra que o homenageado se enquadra, efetivamente, 
nas hipóteses autorizadoras da concessão do título.

Tem-se, pois, por preenchidos os requisitos exigidos para a con-
cessão do título mencionados pelo art. 138, V, h, do Regimento Interno 
desta Assembleia Legislativa, com nova redação dada pela Resolução 
Legislativa nº 599/2010.

VOTO DO RELATOR:
Em face do exposto, opino pela constitucionalidade, legalidade e 

juridicidade e, por conseguinte, pela aprovação do Projeto de Resolu-
ção Legislativa n.º 013/2022, de autoria do Senhor Deputado Professor 
Marco Aurélio.

 É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidada-

nia votam pela aprovação do Projeto de Resolução Legislativa nº 
013/2022, nos termos do voto do Relator.

 É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIM”, 
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em 27 de abril de 2022.

                                                                        
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADA-
NIA

PARECER Nº 172 / 2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de constitucionalidade, legalidade e juridici-

dade do Projeto de Lei nº 192/2022, de autoria da Mesa Diretora, que 
Dispõe sobre a extinção e criação de cargos em comissão no Quadro 
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão, incorpora Vantagem Pessoal e dá outras providências.

 Nos termos do presente Projeto de Lei, fica extinto do Quadro 
de Pessoal Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, na forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do 
Maranhão, o cargo comissionado de Diretor Institucional, Sem Sim-
bologia.

Prevê ainda a propositura, que fica criado no Quadro de Pessoal 
Temporário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na 
forma do art. 31, inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, 
01 (um) cargo comissionado de Assessor Chefe da Mesa Diretora, 
Sem Simbologia.

Por fim, fica criado no Quadro de Pessoal Temporário da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na forma do art. 31, 
inciso III, da Constituição do Estado do Maranhão, 01 (um) cargo 
comissionado de Subdiretor de Registro Legislativo, Simbologia ISO-
LADO 1.

Vale ressaltar, que a presente propositura de Lei, não implicará 
em aumento de despesas e sua execução ocorrerá à conta do orça-
mento próprio da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.

Com efeito, a Magna Carta Estadual no seu art. 31, inciso III, 
preceitua que é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa 
dispor sobre a sua organização administrativa, in verbis:

Art. 31 É da competência exclusiva da Assembleia Legislativa: 
III - dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, 

criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções 
de seus servidores e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias;

E com base no dispositivo constitucional supramencionado, o art. 
12, do Regimento Interno desta Casa Legislativa, determina que com-
pete privativamente a Mesa Diretora dispor sobre a sua organização, 
extinção de cargos senão vejamos:

 
“Art. 12. À Mesa compete, privativamente, dentre outras 

atribuições estabelecidas em lei, neste Regimento Interno ou por 
resolução da Assembléia, ou delas implicitamente resultantes:

XV - propor, privativamente, à Assembléia projetos de reso-
lução dispondo sobre sua organização, funcionamento, regime jurí-
dico do pessoal, criação, transformação, ou extinção de cargos, em-
pregos e funções e fixação da respectiva remuneração, observados 
os parâmetros estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias.”

O assunto tratado no presente Projeto de Lei é matéria que en-
quadra-se no âmbito do poder Discricionário da Mesa Diretora (conve-
niência e a oportunidade), pois diz respeito a organização da estrutura 
administrativa da Assembleia, ou seja que Dispõe sobre a extinção e 
criação de cargos em comissão no Quadro de Pessoal Temporário da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, incorpora Vantagem 
Pessoal.

No caso em tela, não há qualquer vício a macular o projeto, estan-
do ele em consonância com as disposições constitucionais e regimentais 
desta augusta Casa.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto 

de Lei, em face de sua constitucionalidade, legalidade e juridicidade, na 
forma do texto original

É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

votam pela aprovação do Projeto de Lei nº 192/2022, nos termos do 
voto do Relator.

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

em 27 de abril de 2022.  
Presidente: Deputado Ariston Sousa
Relator: Deputado Ariston Sousa
                                                           
 Vota a favor                                                             Vota contra
Deputado Wendell Lages                                            
Deputado Professor Marco Aurélio                            
Deputado Adriano                                                      
Deputado Wellington do Curso                                  
Deputado Zé Inácio                                                     

RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REA-
LIZADA AOS 26 DIAS DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2022, ÀS 
09:00 HORAS , NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO 
FRANKLIN” DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO MARANHÃO.

                                                                                                                      
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
PROFESSOR MARCO AURÉLIO
ZÉ INÁCIO 
VINICIUS LOURO 
WELLINGTON DO CURSO 
                                                               
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 120/ 2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI 

Nº 207/2021, que Dispõe sobre a Instituição das Centrais de Serviços 
Compartilhadas no Estado do Maranhão, e criação de tarifa para utili-
zação dos serviços prestados eletronicamente e instituição da taxa de 
fiscalização das centrais.

AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO  
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº083/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI Nº 

116/2022, que Incorpora Rodovia à Malha Rodoviária Estadual, o Tre-
cho da Rodovia compreendido entre os Municípios de Passagem Franca 
e Colinas e dá outras providências.

AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 150/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Cel. QOPM Marcos Aurélio 
Lindoso de Brito.

AUTORIA: DEPUTADO RILDO AMARAL
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 128/2022 – Emitido ao PROJETO DE RESO-

LUÇÃO LEGISLATIVA Nº 011/2022, que Concede a Medalha do 
Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Joaquim Washington 
Luiz de Oliveira.

AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 
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voto do Relator.

PARECER Nº 139/2022 – Emitido ao PROJETO DE 
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 012/2022, que Concede o Título 
de Cidadão Maranhense ao Lahesio Rodrigues do Bonfim, natural de 
Marcos Parentes no Piaui.

AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.
PARECER Nº 167/2022 – Emitido ao PROJETO DE 

RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 015/2022, que Concede o Título 
de Cidadã Maranhense à Senhora Maria Francisca Gualberto de Galiza.

AUTORIA: DEPUTADO OTHELINO NETO
RELATORIA:  Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do 

voto do Relator.

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’ 
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, em 26 de abril de 2022.

DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N º 319/2022

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e em 
conformidade com o disposto no Regimento Interno e considerando o 
deferimento do Requerimento n º 091/2022, de autoria do Deputado 
Fábio Braga,

RESOLVE:
CONCEDER 121 (cento e vinte e um) dias de licença ao Depu-

tado Fábio Braga, sendo 03 dias a contar do dia 11 a 13 de abril para tra-
tamento de saúde de 118 (cento e dezoito) dias para tratar de interesses 
particulares a contar de 14 abril a 11 de agosto de 2022.

Publique-se e Cumpra-se.
Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio Manuel Beckman, 

em 19 de Abril de 2022.
Deputado OTHELINO NETO

Presidente

Deputada Andréia Martins Rezende
Primeira Secretária

Deputada Dra. Cleide Coutinho
Segunda Secretária

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 27.04.2022

FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ORDEM DE SERVIÇO Nº 04/2022 referente 
a ARP nº 23/2021. OBJETO: Serviços de suporte logístico e operacio-
nal de eventos. FORNECEDOR: MARKA SERVIÇOS E LOCAÇÃO 
LTDA-ME, CNPJ: 13.278.683/0001-95. VALIDADE: 06/12/2022. 
VALOR: R$ 14.296,50 (quatorze mil, duzentos e noventa e seis reais 
e cinquenta centavos). NOTA DE EMPENHO: n.º 2022NE000833 
de 22/04/2022 no valor de R$ 14.296,50 (quatorze mil, duzentos e 
noventa e seis reais e cinquenta centavos). PRAZO PARA ENTRE-
GA DO SERVIÇOS: até 24 horas contados da data de assinatura da 
Ordem de Serviço. BASE LEGAL: Lei Federal 8.666/93 e Processo 
Administrativo nº 1253/2022-AL. ASSINATURAS: Valney de Freitas 
Pereira – Diretor Geral da Assembleia Legislativa e Geraldo Oliveira 
Júnior- Fiscal do contrato pela parte contratante e Marcos André Vieira 
da Silva, CPF: 444.520.123-53, representante da contratada. DATA DA 
ASSINATURA: 26/04/2022.  São Luís–MA, 27 de abril de 2022. Tar-
císio Almeida Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador-Geral 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; 
do artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, 
da Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Ad-
ministrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Adminis-
trativa nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrôni-
co nº 030/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da 
Procuradoria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Admi-
nistrativo nº 3029/2020-ALEMA, autorizando a celebração do contra-
to com a empresa JUDAH SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, 
CNPJ nº 03.335.973/0001-44, no valor de R$ 340.495,88 (Trezentos e 
quarenta mil, quatrocentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito 
centavos) nos termos do Edital, seu anexo e das propostas vencedoras. 
Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura da despesa. São Luís–
MA, 25 de abril de 2022. Deputado Othelino Nova Neto. Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 
Nº 020/2022-CPL/AL PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 
0510/2022-ALEMA

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO – ALEMA torna público que realizará licitação, na modalidade 
Pregão Eletrônico, no dia 10 de maio às 09:30h, pelo sitio www.gov.br/
compras para “contratação de empresa especializada no fornecimento e 
instalação de cerca/gradil em painel nylofor e portão pivotante nylofor, 
composto de quadro, painéis e acessórios nas portarias principal e se-
cundária bem como a remoção dos referidos gradis e portões existentes 
na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão”. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sítios gov.br/compras/
pt-br/ (aba consultas, posteriormente em pregões agendados) e www.al.
ma.leg.br (na aba gestão, depois em Licitações e por último clique em 
pregões) podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CPL/ALEMA, 
localizada na avenida Jerônimo de Albuquerque, Térreo – Palácio Ma-
nuel Beckman, através da apresentação de dispositivo de armazenagem 
eletrônica (cd, pen drive, etc.), durante os dias úteis, das 08:00 às 18:00. 
São Luís, 25 de abril de 2022 Fabio Alex Dias. Pregoeiro da ALEMA



VITTOR CUBA
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FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 


