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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

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

I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
Titulares

Suplentes

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Ricardo Rios
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano Sarney
Deputado Ariston

Deputado Vinicius Louro
Deputado Helio Soares
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

II - Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Wellington do Curso
Deputado Neto Evangelista
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Zé Inácio Lula
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Carlinhos Florêncio

Suplentes

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Ariston
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Daniella

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

V - Comissão de Saúde
Titulares

Deputado Ciro Neto
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Helio Soares
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Antonio Pereira
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Deputado Ariston
Deputado Wellington do Curso
Deputado Helio Soares
Deputado Duarte Junior
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Dr. Yglésio
Deputada Ana do Gás
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Ricardo Rios

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Márcio Honaiser
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Adelmo Soares
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Roberto Costa
Deputado Wendell Lages

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 14:00
SECRETÁRIA

Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Ciro Neto
Deputada Ana do Gás
Deputado Adelmo Soares
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputado Neto Evangelista
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Wendell Lages

Suplentes

Deputada Mical Damasceno
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
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Deputada Ana do Gás
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Deputado Ricardo Rios

Suplentes
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Deputado Ricardo Rios
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Deputado Leonardo Sá

Deputado Helio Soares
Deputada Betel Gomes
Deputado Vinícius Louro
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
Deputada Mical Damasceno

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Vinícius Louro
Deputado Leonardo Sá
Deputado Neto Evangelista
Deputado Rafael Leitoa
Deputada Daniella
Deputada Betel Gomes
Deputado Pastor Cavalcante

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

Dep. Dr. Yglésio

Dep. Adelmo Soares

SECRETÁRIA
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Suplentes

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Márcio Honaiser
Deputado Edson Araújo
Deputado Duarte Junior
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Mical Damasceno

X - Comissão de Ética

PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Wellington do Curso
Deputado Ciro Neto
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputado Ricardo Rios
Deputado Ariston
Deputado Arnaldo Melo
Deputada Helena Duailibe

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Vinícius Louro
Deputado Pastor Cavalcante
Deputada Daniella
Deputado Carlinhos Florêncio
Deputado Adriano
Deputado Jota Pinto

XII - Comissão de Segurança Pública
PRESIDENTE

PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

VICE-PRESIDENTE

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30
SECRETÁRIA

Titulares

Deputado Márcio Honaiser
Deputado Pastor Cavalcante
Deputado Jota Pinto
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Edson Araújo
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Leonardo Sá

XIII - Comissão de Turismo
REUNIÕES:
Quintas-feiras | 08:30

Suplentes

VIII - Comissão de Obras e Serviços Públicos

XI - Comissão de Assuntos Econômicos
Titulares

Deputado Jota Pinto
Deputado Wendell Lages
Deputado Neto Evangelista
Deputado Antonio Pereira
Deputado Zé Inácio Lula
Deputado Adriano
Deputada Betel Gomes

Titulares

IX - Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável
Titulares

Deputado Helio Soares
Deputado Ciro Neto
Deputado Wellington do Curso
Deputado Ariston
Deputado Antonio Pereira
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputada Betel Gomes

VI - Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional

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

Suplentes

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

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

Deputado Márcio Honaiser
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Neto Evangelista
Deputado Dr. Yglésio
Deputado Duarte Junior
Deputado Arnaldo Melo
Deputado Prof. Marco Aurélio

Titulares

Suplentes

Suplentes

Deputado Vinícius Louro
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Neto Evangelista
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Daniella
Deputado Roberto Costa
Deputado Fabio Macedo

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 09 / 06 / 2022 – 5ª FEIRA
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 09.06.2022 – (QUINTA-FEIRA)
I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 384/2022, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 033/2022, ALTERA
A LEI Nº 6.839, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1986, QUE DISPÕE SOBRE A DESIGNAÇÃO DE POLICIAIS MILITARES DA RESERVA
REMUNERADA PARA A REALIZAÇÃO DE TAREFAS POR PRAZO CERTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER
FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO
AURÉLIO.
II - PARECER EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
EM REDAÇÃO FINAL
ÚNICO TURNO
2. PARECER Nº 299 /2022, DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, EM REDAÇÃO FINAL AO
PROJETO DE LEI Nº 535/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO
ARISTON SOUSA, QUE INSTITUI A CAMPANHA DE INCENTIVO À INSTALAÇÃO DE PAINÉIS FOTOVOLTAICOS NO ESTADO
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM SUBSTITUTIVO. RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA.
III – PROJETOS DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.
151,155,/22).
3. PROJETO DE LEI Nº 516/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE RECONHECE O MUNICÍPIO DE
SÃO DOMINGOS, NO ESTADO DO MARANHÃO, COM A HOMENAGEM QUE ESPECIFICA. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.
4. PROJETO DE LEI Nº 590/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, QUE INCLUI, NO CALENDÁRIO
OFICIAL DE EVENTOS DO ESTADO DO MARANHÃO, OS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO, PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE
PRESIDENTE DUTRA. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO MÁRCIO HONAISER.
IV – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.
148/22).
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
064/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE
CONCEDE TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SENHOR
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LUIZ FERNANDO RAMOS FERREIRA, NATURAL DE SANTOS
- SP. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO
MÁRCIO HONAISER.
V - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
037/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DETINHA, QUE CONCEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “SARGENTO
SÁ” AO POLICIAL MILITAR ADRIANO DA SILVA BRITO. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ADELMO
SOARES
VI– REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
7. REQUERIMENTO Nº 159/2022, DE AUTORIA DO
DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SOLICITANDO QUE,
DEPOIS DE OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA
ENVIADA À
BANCADA MARANHENSE DO SENADO, COMPOSTA PELOS
EXCELENTÍSSIMOS SENADORES WEVERTON ROCHA,
ELIZIANE GAMA E ROBERTO ROCHA, SOLICITAÇÃO PARA
QUE TRAMITE EM REGIME DE URGÊNCIA, O PROJETO DE
LEI Nº 4467/2020, DE INICIATIVA DA SENADORA ROSE DE
FREITAS (PODEMOS/ES), QUE ALTERA A LEI Nº 10.406, DE
10 DE JANEIRO DE 2002 (CÓDIGO CIVIL), PARA IMPEDIR
A PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS OU A PARTILHA DE BENS
ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO OU DA
UNIÃO ESTÁVEL, EM FAVOR DO CÔNJUGE OU COMPANHEIRO
AGRESSOR
VII – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DA MESA
8. REQUERIMENTO Nº 158/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA PROFESSORA SOCORRO WAQUIM, SOLICITANDO
QUE, DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA A SUA
AUSÊNCIA DA SESSÃO PLENÁRIA DO DIA 02 DE JUNHO DO
ANO EM CURSO.
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 08/06/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 29/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO).
PROJETO DE LEI Nº 280/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FILHOS DE NAZARÉ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 281/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE O MANUSEIO, A
UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO,
ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNICOS
DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
MOÇÃO Nº 015/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO
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WELLINGTON DO CURSO, QUE ENVIA MOÇÃO DE APLAUSOS, MANIFESTANDO EXTENSA ADMIRAÇÃO AO DESEMBARGADOR DR. PAULO VELTEN, POR ASSUMIR O GOVERNO
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM, QUE
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SR. ANDERSON GUSTAVO TORRES.
PROJETO DE LEI Nº 272/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA REZENDE, QUE DISPÕE SOBRE A COLOCAÇÃO DE BRINQUEDOS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA EM
PARQUES, PRAÇAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS QUE SÃO
DESTINADOS À PRÁTICA DE ESPORTES E LAZER NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 273/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA REZENDE, QUE INSTITUI, NO ÂMBITO DO
ESTADO DO MARANHÃO, A SEMANA ESTADUAL DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS E PESSOAS COM DOENÇAS RARAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 274/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PÁRA FIGUEIREDO, QUE PROÍBE A PESSOA JURÍDICA
QUE TENHA SIDO CONDENADA PELA PRÁTICA DE TRABALHO ANÁLOGO À ESCRAVIDÃO DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 275/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO PÁRA FIGUEIREDO, QUE DISPÕE SOBRE A DESTINAÇÃO ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA,
DE 5% DAS UNIDADES DE PROGRAMAS DE LOTEAMENTOS
SOCIAIS E DE HABITAÇÃO POPULAR NO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI Nº 276/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE ASSEGURA ÀS MULHERES DEPENDENTES QUÍMICAS O PROCEDIMENTO DE
LAQUEADURA OU A COLOCAÇÃO DE CONTRACEPTIVO DE
LONGA DURAÇÃO.
PROJETO DE LEI Nº 277/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA O INSTITUTO CRESCER LAGO AÇU, CONCEIÇÃO DO
LAGO – AÇU/MA.
PROJETO DE LEI Nº 278/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL, EDUCACIONAL E BENEFICENTE DA VILA ELIZEU MATOS- TIBIRI, SÃO LUÍS - MA.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há proposições em terceira sessão.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE LEI N° 263/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE DECLARA DE UTILIDADE
PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DOS PRODUTORES RURAIS DO SÃO
RAIMUNDO GAPARA.
PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº264/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA HELENA DUALIBE, QUE INSTITUI A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ÀS MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA
QUANTO A SOLTURA DO AGRESSOR NO CURSO DO PROCESSO JUDICIAL OU DA INVESTIGAÇÃO POLICIAL, BEM COMO
POR CONCESSÃO DE QUALQUER BENEFÍCIO OU CUMPRIMENTO DE PENA.
PROJETO DE LEI N° 265/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DISPÕE SOBRE A DISPENSA DA
OBRIGATORIEDADE DA APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO
PERICIAL QUE ATESTA SÍNDROMES GENÉTICAS E INSTITUI O
EXAME CARIÓTIPO COMO DOCUMENTO COMPROBATÓRIO
PARA ATESTAR ALTERAÇÕES CROMOSSÔMICAS DE QUAL-
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QUER NATUREZA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE LEI N° 266/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ZÉ INÁCIO, CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA O
INSTITUTO LEONEL TEIXEIRA NUNES – ILTN.
PROJETO DE LEI N° 267/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE DETERMINA A IMPLANTAÇÃO DE
SISTEMA DE VÍDEO E ÁUDIO NAS VIATURAS AUTOMOTIVAS
E AERONAVES QUE SERVEM AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA E DE DEFESA CIVIL DO ESTADO DO MARANHÃO, BEM
COMO MONITORAMENTO E REGISTRO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS DOS AGENTES DE SEGURANÇA PÚBLICA ATRAVÉS DE
CÂMERAS CORPORAIS, NA FORMA QUE MENCIONA.
PROJETO DE LEI N° 268/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE CRIA PROGRAMA PERMANENTE DE
REFORÇO ESCOLAR PARA OS ALUNOS MATRICULADOS NAS
UNIDADES ESTADUAIS DE ENSINO NO ESTADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.
PROJETO DE LEI N° 269/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, DISPÕE SOBRE A RESPONSABILIDADE DE OS CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS AFIXAREM, NAS ÁREAS COMUNS E DE CIRCULAÇÃO
DE CONDÔMINOS, CARTAZES OU PLACAS PARA DIVULGAÇÃO DOS CANAIS OFICIAIS DE DENÚNCIA DE VIOLÊNCIA E
NEGLIGÊNCIA CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES.
PROJETO DE LEI N° 270/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, ASSEGURA SOBRE O
DIREITO À CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA À UNIDADE CONSUMIDORA HABITADA POR
PORTADOR DE DEFICIÊNCIA OU DOENÇA CRÔNICA QUE NECESSITA DE TRATAMENTO OU PROCEDIMENTO MÉDICO, REQUEIRA O USO CONTINUADO DE APARELHOS E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI N° 271/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, RECONHECE AS PESSOAS
COM DOENÇAS RENAIS CRÔNICAS COMO PORTADORES DE
DEFICIÊNCIA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, NO ÂMBITO
DO ESTADO DO MARANHÃO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 026/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO WENDELL LAGES, QUE CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE A JOSIMAR NUNES ROSENDO FILHO.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 027/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JUNIOR, QUE CONCEDE A MEDALHA MARIA FIRMINA DOS REIS A ANA CRISTINA BRANDÃO FEITOSA.
Diretoria Geral de Mesa, 08 de junho de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia oito de junho de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Wellington do Curso.
Primeiro Secretário, em exercício, Deputado Jota Pinto.
Segundo Secretário, em exercício, Deputado César Pires.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho,
Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Glalbert
Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé
Inácio Lula e Zito Rolin. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as):
Antônio Pereira, Ciro Neto, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutora
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Thaíza Hortegal, Edson Araújo, Fábio Macedo, Hélio Soares, Othelino
Neto, Pastor Cavalcante, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral e
Roberto Costa.
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Em nome do povo e invocando a
proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, o
Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do texto bíblico e da Ata
da sessão anterior.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
WELLINGTON DO CURSO – Ata lida e considerada aprovada. Com a
palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOTA PINTO – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 280 /2022
Considera de Utilidade Pública a
Associação Educacional Filhos de Nazaré, e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO DECRETA:
Art. 1º - É considerada de Utilidade Pública a Associação Educacional Filhos de Nazaré, com sede e foro na cidade de São José de
Ribamar, Maranhão.
Art. 2º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manoel Bequimão” em 1º de junho de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 281 / 2022
Dispõe sobre o manuseio, a utilização, a queima, a soltura e a proibição de
comercialização de fogos de artifício de
estampido, assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito sonoro ruidoso no Estado do Maranhão, e dá outras
providências.
Art. 1º - Fica proibida a queima, a soltura, o manuseio, a utilização e a comercialização de fogos de artifícios de estampido, assim
como de quaisquer artefatos pirotécnicos festivo de efeito sonoro ruidoso, que ultrapasse os 100 decibéis à distância 100(cem) metros de sua
deflagração, no Estado do Maranhão, estabelecendo normas de proteção principalmente: à vida animal, nos termos do artigo 225, parágrafo
1º, inciso VII, da Constituição Federal (proteger a fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco sua função
ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os animais à
crueldade); ao Idoso, nos termos da Lei nº 10.741, de 2003, que dispõe
sobre o Estatuto do Idoso, art. 19, incisos, e parágrafos; e à Pessoa com
Deficiência, nos termos da Lei nº 13.146 de 2015, que dispõe sobre o
Estatuto da Pessoa com Deficiência, art. 5º.
§1º - A proibição prevista neste artigo se estende a todo o Estado
do Maranhão, incluindo recintos fechados e ambientes abertos em áreas
públicas ou locais privados.
§2º- Excetuam-se da regra prevista no caput deste artigo os fogos
de vista assim denominados aqueles que produzem efeitos visuais sem
estampido, assim como os dispositivos de uso moral e sonoro de utilização policial e de segurança.
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Art.2º O descumprimento ao disposto nesta Lei acarretará ao infrator a imposição de multa na monta de 102 (cento e dois) vezes o
valor da Unidade Fiscal de Referência – UFIR a 512 Unidade Fiscal
de Referência – UFIR, conforme a quantidade de fogos utilizados, o
valor será dobrado na hipótese de reincidência, entendendo-se como
reincidência o cometimento da mesma infração num período inferior a
30(trinta) dias.
Parágrafo único. Os valores serão depositados no Fundo Estadual
de Saúde.
Art. 3º - As despesas decorrentes da execução desta lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.
Art. 4º - Ficarão a cargo dos órgãos competentes da Administração Pública Estadual, a fiscalização do cumprimento dos dispositivos
constantes desta Lei e a aplicação das multas decorrentes da infração.
Art.5º - É lícito o transporte que tenha como origem e destino
outros Estados da Federação, desde que apenas circule no Estado do
Maranhão, não podendo ser armazenado, ainda que temporariamente
no território estadual.
Art. 6º - O poder executivo regulamentará a presente lei no prazo
de 90 (noventa) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 7º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A evolução da sociedade passa pela ordenação do espaço de convivência entre todos os seres, e qualquer ação que prejudique outra pessoa ou ser vivo deve ser revista, repensada e reorganizada.
Assim, o presente projeto não tem por objetivo vedar os tradicionais espetáculos pirotécnicos, que ganham destaque em grandes festividades, mas tão somente coibir a poluição sonora que deles podem
advir, e que causam graves perturbações para uma série de indivíduos,
em especial para os animais, que são submetidos a níveis altíssimos de
estresse em decorrência dos estouros, idosos e pessoas com deficiência, mais precisamente a pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA).
Sabe-se que a mera vedação à poluição sonora advinda dos espetáculos pirotécnicos com fogos de estampido, apesar de necessária,
ainda assim é insuficiente para oprimir a soltura dos artefatos. Nesse
sentido, mostra-se medida mais eficaz de controle social em prol da coletividade, a vedação para comercialização deles, no âmbito do Estado
do Maranhão.
Em algumas cidades como São Paulo (SP), Santos (SP), Campinas (SP), Belo Horizonte (MG), dentre outras, leis análogas já foram
aprovadas e o resultado tem sido positivo.
Há, nas redes sociais, milhares, senão milhões de relatos e súplicas de pessoas que fazem parte dos grupos afetados e que lutam para
uma mudança nos hábitos culturais da sociedade brasileira e mundial.
Ações promovidas pelas sociedades de proteção aos animais, associadas a organizações de pessoas com Transtorno do Espectro Autista
(TEA) e aos idosos com mal de Alzheimer, vem promovendo campanhas em defesa do bem estar coletivo.
A comemoração de datas ou eventos festivos pode ser feita de
maneira que não agrida parte significativa do meio ambiente. Fogos de
vista, apenas com efeitos visuais, belos e agradáveis, podem substituir
perfeitamente os estouros que maltratam pessoas e animais.
Todos os anos, sublinhe-se aqui, milhares de pessoas também
sofrem acidentes ao soltar ou manusear rojões, morteiros. Muitos casos são graves e terminam em amputações de membros ou internações.
Conforme números da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, acidentes com fogos resultaram em 122 mortes nos últimos vinte
anos. Deste total, 24% eram menores de 18 anos.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Para quem pensa que os dados são frágeis, basta lembrar que pacientes com autismo também são vítimas dessa cultura e somam hoje,
no Brasil, mais de dois milhões de pessoas.
Sobre os perigos e as principais consequências dos fogos aos animais, abaixo listamos as maiores ocorrências:
• Fugas e, perdidos, eles são atropelados ou podem provocar acidentes;
• Mortes, enforcando-se na própria coleira quando não conseguem rompê-la para fugir, ou mesmo ao tentarem passar por vãos pequenos, atirando-se de janelas, atravessando portas de vidro, batendo a
cabeça contra paredes ou grades;
• Ferimentos, quando atingidos ou quando abocanham rojão
achando que é algum objeto para brincar;
• Traumas emocionais, resultando na mudança de temperamento
para agressividade;
• Ataques contra os próprios donos e outras pessoas;
• Brigas com outros animais com os quais convivem, inclusive;
• Mutilações, no desespero de fugir, atravessando grades e portões;
• Convulsões;
• Morte e alteração do ciclo reprodutor dos animais da fauna silvestre;
• Aves se assustam e abandonam os ninhos, com a morte de filhotes;
• Mamíferos fogem das matas desorientados e acabam sendo
atropelados nas rodovias;
• Outros animais, pela grande sensibilidade auditiva, também ficam surdos;
• Afogamento em piscinas;
• Quedas de andares e alturas superiores;
• Aprisionamento indesejado em lugares de difícil acesso, na tentativa de se protegerem;
• Paradas cardiorrespiratórias e morte.
Para finalizar, toda mudança de hábito, a princípio, desperta
receio e desconforto, porém esquivar-se de reconhecer os problemas
sociais gerados pela queima de fogos, deixando de reprimir a comercialização dos mesmos apenas perpetua graves danos sociais a saúde dos
cidadãos, e sanidade animal, tendo em vista fugas e agitações desnecessárias deles nos períodos festivos comemorados com artefatos explosivos de estampido.
A adaptação, acreditamos, será em curto espaço de tempo e aprovada, sem dúvida, por toda a população.
Por todos esses motivos e por estar dentro dos limites de iniciativa e competência do Poder Legislativo, solicitamos o apoio dos demais
deputados para o êxito deste importante projeto.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 0 de junho de 2022. - NETO EVANGELISTA
- Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 029 / 2022
Altera a Resolução Legislativa nº
449 de 24 de junho de 2004 (Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão).
Art. 1º O §2º, do artigo 129, da Resolução Legislativa nº
449/2004, que dispõe sobre o Regimento Interno da Assembleia do
Maranhão, passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 129. (...)
§2º - Não será objeto de deliberação do Plenário projeto
declaratório de utilidade pública em favor de entidade que não tenha,
pelo menos, 6 (seis) meses de registro de seus estatutos em cartório e
não seja registrada no Conselho Nacional de Serviço Social.
(...)”
Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de
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sua publicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís 03 de junho de 2022. - ADRIANO - Deputado
Estadual – PV
INDICAÇÃO Nº 4169 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo Senhor Governador do
Estado do Maranhão, Carlos Brandão, e ao Excelentíssimo Secretário de Saúde, o Senhor Thiago Fernandes, solicitando providências
para doação de 01 (uma) Ambulância tipo A para o município de São
João Batista/MA, sobretudo para a zona rural, em especial visando o
povoado de Olinda dos Aranhas.
A presente indicação visa atender uma necessidade do município, que precisa fazer deslocamentos de pacientes em estado grave para
hospitais regionais da rede estadual de saúde, bem como para atender
as emergências locais.
O Direito a saúde é previsto na Constituição Federal e dela também decorre a obrigação do Estado em promover ações para que os
cidadãos possam contar cada vez mais com um atendimento célere, humanizado e permanente, razão pela qual, apresento a presente matéria
contando com o apoio do Ex. Governador Carlos Brandão, e do ilustre
Sr. Secretário de Saúde, no acolhimento da presente reivindicação.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
Bequimão”, em São Luís, 03 de junho de 2022. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual - 1º Vice-Presidente
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4170 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa,
seja encaminhado oficio ao EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, FLÁVIO DINO
DE CASTRO E COSTA, e ao Excelentíssimo Senhor Secretário de
Infraestrutura, o Senhor Clayton Noleto, solicitando urgentes providências no sentido de que seja feita a recuperação, recapeamento e
sinalização asfáltica da MA 014 que liga o município de Vitoria do
Mearim ao município de Pinheiro - MA.
Solicitamos por meio desta Indicação a recuperação, recapeamento e sinalização asfáltica da MA-014, no trecho aproximadamente
de 166 km que interliga os municípios de Vitoria do Mearim, Viana,
Matinha, Olinda Nova do Maranhão, São João Batista, São Vicente Ferrer, São Bento e Pinheiro.
Devido ao grande fluxo de tráfego de veículos e as chuvas intensas, essa MA se encontra com vários buracos e caratecas em sua
extensão, o que tornou o asfalto irregular em diversos pontos, deixando
essa rodovia com uma frágil locomoção e sem segurança.
A proposição que trata esta Indicação visa atender uma solicitação de moradores da referida área objetivando reduzir os índices de
incidentes ocorridos, melhorar o tráfego de veículos e obtenção de um
trânsito seguro, que somente ocorrerá com a perfeita estrutura e organização.
Por fim, destaca-se a seriedade com que o atual Governo trata de
questões concernentes a infraestrutura pública e a boa vontade do atual
Governo em melhorar o Maranhão.
Plenário “Deputado Nagib Haickel” do Palácio “Manoel
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Bequimão”, em São Luís, 06 de junho de 2022. - GLALBERT
CUTRIM - Dep. Estadual - 1º Vice-Presidente
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4171 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício
Bandeira, solicitando a recuperação da estrada que liga Porto Novo
à Iguaíba, saindo da MA 106 em Alcantara/MA, trata-se de uma estrada vicinal, que liga os povoados ao centro urbano, facilitando assim
o tráfego de pessoas.
Dada a importância dessa intervenção no processo de urbanização da cidade, a comunidade de Alcantara/MA espera que a presente
propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência, o secretário Estadual de Infraestrutura.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 07 de junho de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4172 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Secretário de Infraestrutura do Estado, o Senhor Aparício Bandeira, solicitando a recuperação da Rua 6 e da Avenida C, no Bairro
Cidade Verde 1 no município de Paço do Lumiar/MA, devido as
condições precárias que se encontram atualmente as ruas demandadas,
e com o período chuvoso a situação ficou ainda pior, com muitos buracos e acumulo de lama, dificultando o transito de pessoas e veículos.
Dada a importância dessa intervenção no processo de urbanização da cidade, a comunidade de Paço do Lumiar/MA espera que a presente propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua
Excelência, o secretário Estadual de Infraestrutura.
Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 07 de junho de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4173 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que a presente Indicação seja encaminhada ao secretário de infraestrutura, Senhor Aparício Bandeira, solicitando a construção de um Sistema Simplificado de Abastecimento
de Água para a Comunidade Peru, a Comunidade Quilombola San-
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to Inácio e para a Comunidade Iguaíba, no município de Alcantara/
MA, no intuito de beneficiar, garantir direitos básicos e fundamentais
para a população daquela cidade.
Dada a importância dessa intervenção no processo de urbanização da cidade, a comunidade de Alcantara/MA espera que a presente
propositura seja aceita por essa mesa diretora e acatada por sua Excelência, o secretário Estadual de Infraestrutura.
Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 07 de junho de 2022. - Jota Pinto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4174 /2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno deste Parlamento,
requeiro à Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Governador do Estado - Dr. Carlos Brandão, bem como ao
Sr. Secretário de Saúde do Estado do Maranhão – Dr. Thiago Fernandes, solicitando a implantação do Centro de Hemodiálise na cidade de
Chapadinha – MA.
Esta solicitação visa atender uma necessidade da região do Baixo
Parnaíba com a missão de desenvolver a missão de cuidar dos pacientes
renais, reduzindo o deslocamento deles até outras cidades para acesso
ao tratamento.
O Centro de Hemodiálise conta com uma estrutura de triagem,
bem como assistência ambulatorial, consultas com nutricionistas, entre
outros profissionais. Pode-se citar como exemplo a eficácia que este
Centro tem trazido para a Baixada Maranhense após sua instalação no
município de Pinheiro, aumentando assim a eficácia do tratamento,
gerando aos pacientes segurança e tranquilidade a todos que utilizam
desse serviço. Vale destacar a importância de levar mais serviços especializados para uma região tão necessitada de atenção em saúde.
Atualmente, Chapadinha concentra-se como um polo da saúde,
atendendo não somente os chapadinhenses como também todos os municípios adjacentes como Mata Roma, Anapurus e entre outros.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”,
em São Luís, 07 de junho de 2022. – Dra. Thaíza Hortegal - Deputada
Estadual - PDT
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4175 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARRA DO
CORDA, o(a) Senhor(a) RIGO ALBERTO TELIS DE SOUSA, para
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
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 estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4176 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BARREIRINHAS, o(a) Senhor(a) AMÍLCAR GONÇALVES ROCHA, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4177 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BELA VISTA
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSE AUGUSTO SOUSA VELOSO FILHO, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de
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28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4178 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BELÁGUA,
o(a) Senhor(a) HERLON COSTA LIMA, para que tome ciência e a
faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4179 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BENEDITO
LEITE, o(a) Senhor(a) RAMON CARVALHO DE BARROS, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4180 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BEQUIMÃO,
o(a) Senhor(a) JOAO BATISTA MARTINS, para que tome ciência e
a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO

10
10

QUINTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2022

MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4181 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BERNARDO DO MEARIM, o(a) Senhor(a) ARLINDO DE MOURA XAVIER
JUNIOR, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de
28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4182 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOA VISTA
DO GURUPI, o(a) Senhor(a) DILCILENE GUIMARAES DE MELO
OLIVEIRA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de
28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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
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sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4183 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM JARDIM,
o(a) Senhor(a) CHRISTIANNE DE ARAÚJO VARÃO, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4184 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM JESUS
DAS SELVAS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO LOPES COELHO,
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (
que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
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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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4185 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BOM LUGAR,
o(a) Senhor(a) MARLENE SILVA MIRANDA, para que tome ciência
e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4186 / 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 encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BREJO, o(a)
Senhor(a) JOSÉ FARIAS DE CASTRO, para que tome ciência e a faça
cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que
“ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4187 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BREJO DE
AREIA, o(a) Senhor(a) FRANCISCO ALVES DA SILVA, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
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PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4188 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITI, o(a)
Senhor(a) JOSÉ ARNALDO ARAUJO CARDOSO, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4189 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITI
BRAVO, o(a) Senhor(a) LUCIANA BORGES LEOCADIO, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
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Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4190 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITICUPU,
o(a) Senhor(a) JOAO CARLOS TEIXEIRA DA SILVA, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4191 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de BURITIRANA,
o(a) Senhor(a) TONISLEY DOS SANTOS SOUSA, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
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 estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4192 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CACHOEIRA GRANDE, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO CESAR CASTRO DE
SOUSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de
28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4193 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAJAPIÓ,
o(a) Senhor(a) MARCONE PINHEIRO MARQUES, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue

QUINTA-FEIRA, 09 DE JUNHO DE 2022

13

em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4194 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAJARI, o(a)
Senhor(a) CONSTANCIO ALESSANCO COÊLHO DE SOUZA, para
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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
Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4195 / 2022

putado Estadual

Senhor Presidente,

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

Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAMPESTRE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FERNANDO OLIVEIRA
DA SILVA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de
28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4196 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CÂNDIDO
MENDES, o(a) Senhor(a) JOSE BONIFÁCIO ROCHA DE JESUS,
para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (
que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-

INDICAÇÃO Nº 4197 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CANTANHEDE,
o(a) Senhor(a) JOSÉ MARTINHO DOS SANTOS BARROS, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4198 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAPINZAL
DO NORTE, o(a) Senhor(a) ANDRE PEREIRA DA SILVA, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 (que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
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Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4199 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAROLINA, o(a) Senhor(a) ERIVELTON TEIXEIRA NEVES, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4200 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CARUTAPERA,
o(a) Senhor(a) AIRTON MARQUES SILVA, para que tome ciência e
a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4201 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CAXIAS,
o(a) Senhor(a) FABIO JOSE GENTIL PEREIRA ROSA, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4202 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CEDRAL,
o(a) Senhor(a) FERNANDO GABRIEL AMORIM CUBA, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
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FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4203 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRAL
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CLEUDILENE GONÇALVES
PRIVADO BARBOSA, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei
n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS
NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO
DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4204 / 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 encaminhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de CENTRO
DO GUILHERME, o(a) Senhor(a) JOSE SOARES DE LIMA, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, 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 Farmácias 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 problema 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 cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO 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 4205 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Sr.
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado da Infraestrutura (SINFRA),
o Sr. Aparício Bandeira, solicitando pavimentação asfáltica no trecho
que liga a Rodovia MA-245 ao Povoado Centro dos Limas, localizado
no município de Bom Lugar.
A referida pavimentação é de grande importância, pois facilitará
as condições de trafegabilidade aos moradores que lá residem e aos
condutores de veículos que trafegam na região e convivem diariamente
com a dificuldade de acesso.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 07 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4206 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor
Flávio Dino e ao Secretário de Estado da Saúde - SES, o Senhor Carlos Lula, solicitando 01 (uma) ambulância para o Hospital Regional
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Alarico Nunes Pacheco, localizado no Município de Timon - MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 15 de março de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4207 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regime Interno desta Casa, requeiro a
Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado Ofício ao
Senhor Prefeito Eduardo Braide, no sentido de verificar a viabilidade
de construir uma GALERIA DE CÓRREGO, na Rua Bom Sucesso,
Quadra 64, localizada no Bairro do Anjo da Guarda.
Justificamos que no decorrer de vários anos, inúmeros pedidos
já terem sido feitos às autoridades competentes, sem nunca ter havido
atendimento.
Vale ressaltar que a referida comunidade e adjacências, vêm sofrendo muito com sérias inundações em suas residências em virtude das
chuvas ao longo dos anos, onde vivenciamos vários deslizamentos de
terras, onde alguns moradores perderam suas casas.
Plenário Deputado Nagib Haickel em 06 de junho de 2022. HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4208 /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 Brandão, bem como ao
senhor Aparício Bandeira, Secretário de Infraestrutura - SINFRA solicitando, em caráter de urgência, a recuperação asfáltica do trecho que
liga o Povoado Enseada dos Bezerros a sede do município de São João
Batista- MA.
A presente solicitação, veio por meio do vereador Chico de Nhozinho, onde constatamos em decorrência das fortes chuvas na região,
danificações em diversos trechos dessa rodovia, conforme oficio e relatório fotográfico que foram encaminhados ao meu gabinete, de modo
que com a recuperação asfáltica, garantiremos melhores condições e
segurança, bem como o correto fluxo dos veículos, dessa importante
região pesqueira e produtora agrícola do nosso município.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 07 DE JUNHO DE 2022DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL.
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA PRESENTE INDICAÇÃO.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO JOTA PINTO – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação.
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III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Deputado Wellington do
Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, nosso mais cordial bom
dia. Eu quero cumprimentar, de forma especial, hoje, os candidatos
que estudaram para passar no concurso da Polícia Militar do Estado
do Maranhão e que hoje, inclusive, estão no nosso gabinete, são os
remanescentes. Hoje, recebemos a visita ilustre desses homens e
mulheres aprovados no concurso e que estão na luta pela nomeação.
Então, um abraço a todos os remanescentes, a todos os sub judice, a
todos do cadastro de reserva, a todos que estão lutando para serem
nomeados na Polícia Militar do Estado do Maranhão. A luta também nos
remanescentes que ficou muito mais forte no ano de 2022. Inclusive, nós
temos um projeto de lei que está tramitando na CCJ, vou até pedir em
caráter de urgência para que possa ser discutido mais rápido. Ele trata da
cláusula de barreira para facilitar a vida de quem estuda para concurso,
para que eles possam ser nomeado sem obstáculo, sem empecilhos e,
principalmente, não fiquem à mercê da administração, sendo jogados
para um lado e para outro. O projeto de lei de cláusula de barreira é
muito importante para os concursos da Polícia Militar, da Polícia Civil
e de outros concursos do estado do Maranhão. Além disso, nós ontem
tivemos um requerimento de nossa autoria aprovado, um requerimento
para ouvirmos o secretário de Segurança Púbica sobre o aumento da
criminalidade, o aumento da violência, o baixo efetivo da Polícia Militar,
da Polícia Civil, a possibilidade de nomeação de mais aprovados, a
possibilidade de realização de outro concurso público, melhorias na
qualidade de vida dos policiais, promoções dos oficiais e praças na
Polícia Militar. Então, teremos uma grande reunião com o secretário
de Segurança Pública, já mandamos mensagem para ele hoje, de forma
oficial, pela Assembleia para que possa definir a data, provavelmente
na próxima terça ou quarta-feira da próxima semana, 14 ou 15 de
junho da próxima semana. A luta permanente do professor e Deputado
Wellington do Curso em defesa dos policiais militares e policiais civis,
em defesa dos aprovados em concursos, pela nomeação e também pela
realização de novos concursos para que todos possam ter oportunidade
de ingressar no serviço público. Que Deus abençoe a todos. Senhor
Presidente, a denúncia com relação ao caos no ferryboat no estado do
Maranhão continua. Ontem recebi vários vídeos e denúncias de pessoas
querendo atravessar, que estavam desde as 5h da manhã, desde 8h da
manhã, o dia todo esperando, já era meia-noite, e não conseguiram
atravessar, o caos que se instalou no ferryboat no Estado do Maranhao,
na semana passada fizemos uma visita de fiscalização, inspeção em um
ferry que chegou do Pará e que vai operar no Estado do Maranhão,
estamos aguardamos o relatório da Capitania dos Portos, e também uma
fiscalização de trafegabilidade, vamos fazer uma visita de inspeção de
trafegabilidade, sair do Porto da Ponta da Espera até o Cujupe, para
ver como esse ferry vai se comportar, além disso, estamos coletando
assinaturas para a CPI do Ferry, para moralizar, para melhorar, para
que os baixadeiros, a população que utiliza o serviço de ferry possam
realmente ter o serviço adequado, de qualidade, com segurança, sem
fila de espera, e que a população possa ser transportada, possam viajar,
a hora que quiser, sem depender desse caos que se instalou no Ferryboat
no Estado do Maranhão, além disso, solicitamos também ao governo
do Estado que possa revogar a portaria de intervenção na Serviporto,
chega! o governo do Estado já mostrou incompetência, fez a intervenção
estatal numa empresa privada, não teve competência para administrar,
estamos solicitando ao governo do Estado, que revogue a portaria de
intervenção estatal, e que devolva os ferries da companhia Serviporto.
Senhor presidente, o último minuto que me falta, que me resta, fizemos
uma grave denúncia ontem, de um marginal, de um bandido, de um
delinquente, porque para fazer aquilo, não pode ser diferente desses
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adjetivos que eu mencionei, o cidadão trafegando na sua moto, na
cidade de Caxias atropelou um animal, o animal estava agonizando, ele
ficou com raiva porque atropelou o animal, o animal estava agonizando,
ele ficou com raiva porque atropelou o animal, voltou, esfaqueou o
animal até a morte. Não satisfeito com tanta ira, com tanta maldade,
ele foi 20 metros à frente e esfaqueou um outro animal, esfaqueou um
outro cavalo. Um absurdo! Já entramos em contato com a Secretaria
de Segurança Pública, com a Delegacia de Meio Ambiente para que
possa identificar esse marginal. Tem que entender que cometer esses
delitos é crime, maus-tratos a animais é crime, e aqui, nesta Casa, tem
um deputado que defende os animais, eles não falam, mas têm direitos.
Tem que respeitar sim, os animais, e nós estamos na luta em defesa dos
animais, também na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há mais oradores inscritos.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Não há quórum para deliberação.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Zé Inácio, por 30 minutos, com
direito a apartes.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO (sem revisão do orador)
- Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, galeria, imprensa,
todos que nos acompanham pelo sistema de comunicação da TV
Assembleia. Quero, antes de iniciar o meu pronunciamento tratando
do tema principal que vou abordar nesta manhã, fazer referência,
Senhor Presidente Glalbert, da vinda do Governador em exercício,
desembargador Paulo Velten, aqui na Assembleia Legislativa. A seu
convite, veio aqui, dialogou com nós deputados e, mais uma vez, tanto
ele como nós destacamos a importância da harmonia entre os poderes
Executivo, Legislativo e também Judiciário, para que possamos, assim,
fortalecer nossa democracia e garantir direitos e oportunidades ao povo
maranhense. Quero destacar ainda, me referindo ao Poder Judiciário, as
duas mensagens do Poder Judiciário que foram aprovadas ontem, dois
projetos de lei que a Casa deu agilidade não só na CCJ, em que eu tive
a oportunidade ser relator de um dos projetos, como aprovou o pedido
de tramitação de urgência e aprovamos no Plenário dois importantes
projetos. Projetos estes que reorganizam comarcas no Estado do
Maranhão. Projeto que garante a criação de mais uma vara civil na
comarca de Codó. Projeto que garante a criação de uma vara civil na
comarca de São José de Ribamar, e uma vara da Fazenda Pública na
comarca de São José de Ribamar. Aqui na região metropolitana, só
contamos com comarcas da Fazenda Pública na capital São Luís. E esta
medida amplia a possibilidade tanto de a comarca de Codó como a de
São José de Ribamar, Deputado Jota Pinto, oportunizar o maior acesso
à justiça aos cidadãos que moram nessa região, nessas cidades e, assim,
garantindo também maior celeridade ao atendimento da justiça. Assim
como reorganizou esses dois projetos de lei, reorganizou a estrutura do
Judiciário na comarca de Pinheiro, Lago da Pedra e Barra do Corda.
Então essas medidas são cobradas por nós deputado. Lembro aqui que,
quando veio a mensagem criando novas vagas de desembargador, nós
pedimos vistas, mas exatamente para discutir a necessidade de se criar
novas vagas de desembargador, mas também reestruturar as comarcas
do interior, criando novas varas, nomeando novos juízes e também
estruturando com o corpo técnico e administrativo. Mas, Deputado
Adelmo, subo a esta tribuna também para destacar o encontro de
tática eleitoral do Partido dos Trabalhadores que ocorreu neste final de
semana, sábado e domingo. Ia trazer este tema maqui para a tribuna,
ontem, mas, infelizmente, eu tive que me ausentar após a reunião da
CCJ e, quando retornei, já foi no final da sessão. Dizer que o encontro
de táticas do Partido dos Trabalhadores faz parte de nosso rito. O PT é
um partido organizado por forças e essas forças, muito embora divirjam
no debate político, porque têm posicionamentos divergentes, mas, ao
final, o partido tem o propósito de sair unificado como aconteceu no
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último encontro no final de semana. Muito embora tivéssemos lá três
teses registradas, entre elas, duas nos apontavam como candidato a vicegovernador para representar o PT na chapa majoritária, liderada pelo
Governador Carlos Brandão, e que tem como candidato a senador o
Ex-governador Flávio Dino, nós fizemos todo um debate, durante o dia
de sábado, e entramos no dia de domingo fazendo também importantes
debates sobre teses que melhor representariam o entendimento, o
pensamento do PT neste momento, mas nós entendemos que o PT
sai unido, levando em conta a importância que tem hoje o projeto
nacional liderado pelo Partido dos Trabalhadores, que tem o Presidente
Lula como principal líder, que precisa ter uma boa reconstrução de
relações entre os partidos para que possa iniciar a campanha que será
vencedora com todos os partidos que hoje estão alinhados ao projeto de
reconstrução nacional. Portanto, nós não poderíamos deixar de entender
que seria importante também construir essa harmonia, essa unidade
aqui no Maranhão. Nós fazemos parte do Partido dos Trabalhadores,
que compõe a federação PT, PCDB e PV, que hoje é a base principal da
candidatura presidencial do Presidente Lula. Aqui no Maranhão, esses
três partidos também estão unificados na base do Governador Carlos
Brandão, somando-se a outros partidos que também compõem essa
base de governo e que vão atuar e trabalhar na reeleição do Governador
Carlos Brandão. Nós tivemos o entendimento de que a melhor saída para
o partido era estar unificado no propósito e se somar àqueles 11 partidos
que já estão na base do Governador Carlos Brandão defendendo a sua
reeleição. Eu aproveito aqui a oportunidade para agradecer a todos os
delegados que nos apoiaram, durante esta caminhada, e contribuíram
com debates das teses que foram apresentadas no encontro estadual
do PT. Quero também reconhecer e agradecer a todos os militantes
do partido, espalhados em todo Maranhão, dirigentes de diretórios,
militantes que defenderam também o nosso nome pra que pudesse estar
representando o PT na chapa majoritária, que entenderam o momento,
entenderam o nosso gesto de unidade. Quero fazer um agradecimento
especial ao movimento petista de base que debateu a importância do PT
ser protagonista, fazer parte da chapa majoritária e também defendeu o
nosso nome e ao final do encontro teve a compreensão da importância
da construção da unidade. Quero também agradecer ao nosso amigo
companheiro Augusto Lobato pela firmeza de ter não só a todo momento
ter ficado ao nosso lado, nos apoiado, como nome a representar o
partido na chapa majoritária, como também ao final ter compreendido
o momento político da necessidade que foi retirarmos o nosso nome e
apoiar, de forma unitária, a candidatura do nosso companheiro Felipe
Camarão pra que ele possa representar o Partido dos Trabalhadores
nessa aliança PT/PSB. Então, quero agradecer a todos que tiveram
essa compreensão, aos demais companheiros que fazem parte de outras
correntes que debateram, em algum momento, divergiram, mas ao final
entenderam todos que era importante que o melhor caminho para o PT
no Maranhão era sair unido pra que possamos, Deputado Arnaldo Melo,
ganhar as eleições deste ano com Brandão governador, Felipe Camarão
vice-governador e Flávio Dino senador, e sem esquecer da importância
do projeto nacional que é Lula presidente para derrotar o Bolsonaro para
que o Brasil possa novamente retomar um ciclo de desenvolvimento
econômico com inclusão social. É nesse sentido que subo a esta tribuna
com a firmeza de quem ao longo de toda a sua trajetória política sempre
fez parte do quadro do Partido dos Trabalhadores, sempre fizemos o
bom debate e nós tivemos a compreensão que o melhor momento que,
neste momento, era de se fazer um gesto para que o partido pudesse sair
unido e todos nós caminharmos juntos na construção de uma grande
aliança que será vitoriosa, aqui no Estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO - Deputado Zé Inácio
me permite um aparte?
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO - Um aparte ao deputado
Jota Pinto.
O SENHOR DEPUTADO JOTA PINTO (aparte) - Deputado Zé
Inácio, ontem eu usei o Pequeno Expediente para fazer com uma breve
saudação à decisão do PT esse encontro tático que houve no final de
semana. Eu dizia que o PT só é PT quando há esse encontro mesmo para
discutir. Eu dizia ao deputado Arnaldo Melo aqui recentemente que eu
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tive alegria de ter como companheiro de chapa na eleição de prefeito
de Ribamar um companheiro do PT, e foram vinte e três encontros para
poder tomar, sair um candidato. Então, isso dentro do PT essa discussão
ela é normal e o mais importante foi a forma como foi discutida essa
decisão, eu quero parabenizá-lo pela sua decisão, pela grandeza de ver o
projeto macro, maior. E vocês do PT escolheram um nome qualificado,
um nome preparado, um nome tem uma folha de serviço prestado ao
Estado do Maranhão, que é do Filipe Camarão. Não tenho a menor
dúvida que o Felipe vai contribuir muito na chapa do Governador Carlos
Brandão, e eu não tenho a menor dúvida que, com o Felipe Camarão na
chapa do Brandão, consolida aquilo que era o desejo também, eu tenho
certeza, da maioria dos membros e delegados do PT. Importante é que
chegou a um consenso maduro. E eu tenho certeza que quem ganha com
isso é o PT, quem ganha é a população do estado do Maranhão, que terá
um vice qualificado na chapa do Carlos Brandão. Parabéns a você e a
todos os delegados por essa decisão madura.
O SENHOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO – Agradeço o seu aparte,
Deputado Jota Pinto. E só esclarecendo isso que Vossa Excelência
destaca, que o nosso partido é formado por várias correntes em nível
nacional, em nível estadual. No PT do Maranhão, nós temos 10
correntes organizadas, inicialmente, nesta caminhada. Eu cheguei a
ter apoio de 9 dessas 10 correntes para que eu representasse o partido,
mas nós entendemos como é que se dá a dinâmica da política. Nós
entendemos a importância dessa construção de unidade em torno de
um nome que pudesse estar, de fato, representando o partido sem
maiores divergências. E nós sempre lutamos pelo fortalecimento do
nosso Partido, do nosso glorioso Partido dos Trabalhadores e sempre
lutamos pela garantia da unidade partidária, entendemos que não era
só importante fazer um debate entre vencedores ou derrotados. O
importante era que o partido saísse unido. Esse gesto que fizemos não
foi simplesmente pelo fato de termos perdido, por conta de uma decisão
da direção estadual, 33 delegados. O que acabou desequilibrando a
disputa. Nós não retiramos o nosso nome. Não foi em função disso,
mas retiramos, sim, pela compreensão de que o mais importante, neste
momento, para que o partido saísse forte, para que o partido saísse
unido, era que a gente tivesse um nome unificado para que o PT, de fato,
venha ter o protagonismo que o partido merece no estado do Maranhão.
É nesse sentido que também destaquei lá no plenário do auditório, onde
fizemos o nosso encontro, a importância do pré-candidato agora a vicegovernador Felipe Camarão ter a compreensão da importância que tem
agora ele representar o PT na chapa. Por isso que desejei sorte ao Felipe
Camarão nessa nova jornada e que ele olhe sempre para o nosso partido
todos os dias, entendendo que ele tem agora um compromisso não só
com todo o povo do Maranhão, mas tem um compromisso com os
militantes, com os filiados do Partido dos Trabalhadores. De tal forma
que nós temos que passar esse processo eleitoral, ganhar a eleição
e continuar na luta trabalhando para que o PT, daqui a alguns anos,
possa também governar o estado do Maranhão. É nesse sentido que eu
julgo que foram importantes esses meses, esses últimos dias de debate,
colocando posições divergentes, mas, ao final, saindo com a unidade
necessária para que possamos eleger Carlos Brandão, reeleger Carlos
Brandão governador, Felipe Camarão vice-governador, o Flávio Dino
senador da República e Lula presidente, para o Brasil voltar a sorrir.
Meu muito obrigado.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Faço o registro que hoje nós temos dois
deputados aniversariando: Deputado Arnaldo Melo completa mais um
ano de vida e o Deputado Neto Evangelista, que participa remotamente,
também completa aniversário. Eu vou suspender a sessão para que
possamos parabenizar o Deputado Arnaldo. Reaberta a Sessão. Bloco
Parlamentar Unidos Pelo Maranhão. Declina. Bloco Parlamentar
Democrático PDT, PL, PSC?
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Senhor Presidente, nosso líder não se encontra. O Deputado Wellington
vai usar cinco minutos do tempo do nosso bloco, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Cinco minutos para o Deputado Wellington
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do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(sem revisão do orador) – Senhor Presidente e demais membros da
Mesa, senhoras e senhores deputados, internautas, galeria, imprensa,
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia,
o nosso mais cordial bom dia, que Deus seja louvado, que Deus
estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão. Senhor
Presidente, quero destacar, mais uma vez, as nossas andanças pelo
Maranhão, acompanhando a Caravana da Esperança, com o médico Dr.
Lahesio Bonfim, pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão,
nosso partido, o PSC. Quero cumprimentar de forma especial também
nosso Presidente do Partido Deputado Aluísio Mendes, Deputado
atuante, Presidente da Comissão de Segurança da Câmara Federal que
inclusive realizaremos uma audiência pública no Estado do Maranhão,
uma audiência externa da comissão de segurança. Já encaminhamos a
solicitação, já encaminhamos o ofício para comissão, também para o
Deputado Aluísio Mendes, encaminhamos o ofício para comissão de
segurança, encaminhamos o ofício para o Deputado Aluísio Mendes e
eu quero neste momento destacar também as ações de nosso Presidente
do PSC, Deputado atuante, deputado que tem reconhecimento do
Brasil. Então, mais uma vez, eu quero destacar as ações do Deputado
Aluísio Mendes como Presidente de nosso partido e como Deputado
Federal atuante em defesa do nosso Brasil. Senhor Presidente, hoje
eu faço destaque que as nossas ações, viagens com a caravana da
esperança, percorrendo o Maranhão, levando o nome de Dr. Lahesio
Bonfim para que as pessoas possam conhecer, para que as pessoas
possam verificar que nós temos hoje uma possibilidade de mudança,
ela é real, por meio da esperança depositada no Dr. Lahesio Bonfim.
E é por isso que o Deputado Wellington do Curso tem se empenhado,
tem se dedicado, tem empenhado a sua palavra, o seu nome e em todo
os lugares onde percorro, todos os lugares onde meu pé direito toca e
logo em seguida meu pé esquerdo toca é levando o nome de nossos
pré-candidato ao Governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim, e assim tem
sido em São Luís na capital, assim tem sido na região metropolitana,
assim tem sido no interior do Estado nas cidades do Maranhão levando
a esperança à população com o nome do pré-candidato ao Governo do
Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Nós temos coletado, nós temos ouvido a
população, coletado dados, coletado informações para montagem de um
plano de Governo, então Dr. Lahesio Bonfim vai apresentar um plano
de Governo que vai contemplar os anseios da sociedade, os anseios
da população, um plano de Governo que vai melhorar de verdade a
vida dos maranhenses. E é por isso que nós apostamos, nós apoiamos,
nós estamos vivenciando esse projeto com muita alegria, com muita
satisfação, com muita determinação levando o nome do nosso précandidato ao Governo do Estado Dr. Lahesio Bonfim. E é por isso que
nós estamos aqui hoje para agradecer, agradecer a população que tem
dado o seu apoio, que tem confiado no nome do Dr. Lahesio Bonfim
para disputar o Governo do Estado do Maranhão, e é tão importante
destacar isso que as pessoas precisam compreender que as pessoas que
conhecem Dr. Lahesio Bonfim passam a apoiar e que, com certeza,
nós estaremos no segundo turno, a partir do dia 02 de outubro, quando
as urnas forem abertas e oito horas da noite quando for sacramentado
o nome do Dr. Lahesio Bonfim. Vamos para o segundo turno e com
certeza a partir de 01 de janeiro com a graça de Deus e o voto, e o apoio
da população do Estado do Maranhão nós teremos um governador
sensível, um governador preocupado com a população competente e,
com certeza, vai fazer as transformações que o Maranhão precisa, e é
por isso que eu apoio, que eu destaco e faço a divulgação das ações do
Dr. Lahesio Bonfim, pré-candidato ao Governo do Estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, questão de Ordem. Eu gostaria de usar o restante do tempo
do bloco.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, por 10 minutos
com direito a aparte.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor
Presidente, eu acho que ficou só de o Bráulio consertar o tempo, porque
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nós temos 17 e aí está 15.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Então são doze minutos, um pouquinho mais
de que os cinco, na tolerância do Deputado Wellington sempre tem uns
dois minutos a mais.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Eu lhe agradeço.
E gostaria já de me inscrever para o tempo da liderança.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
GLALBERT CUTRIM – Deputado Vinícius Louro, por doze minutos,
no tempo do bloco e, logo em seguida, mais cinco minutos sem apartes
pela liderança do bloco.
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, primeiramente, quero lhe agradecer
pela benevolência, haja vista que hoje eu pedi esses dois momentos
justamente para falar um pouco, aqui na tribuna da Assembleia, sobre as
nossas andanças pelo estado do Maranhão, principalmente nesse final
de semana. E, graças a Deus, nós temos cumprido com toda a agenda,
com todo um trabalho, com toda perspectiva popular que estamos
lutando, trazendo melhorias, qualidade de vida em prol de toda a
população. E nós começamos a semana, essa rodada na sexta-feira, dia
03, quando fomos para a cidade de Poção de Pedras. Lá estivemos com
a Vereadora Daniela Brasil; estivemos com o presidente do Sindicato
dos Trabalhadores Rurais daquela cidade, o Manuel Gouveia; a diretora
Mary Uchoa; os diretores sindicais Francinaldo e Hélia e o empresário
Leão, daquela cidade de Poção de Pedras. E eu fico muito feliz pela
receptividade, pelo carinho, pela forma com que nós fomos recebidos
naquela cidade. Estamos conversando, dialogando justamente para
tratar sobre o anseio e o que precisa na cidade de Poção de Pedras, que
é uma cidade abandonada pela gestão municipal, uma cidade que não
tem nenhum feito na área da agricultura, justamente na questão das
estradas vicinais e outros atos administrativos que venham beneficiar o
agricultor rural. E nós escutamos bastante o anseio daquele povo, do
sindicato, que precisa realmente trabalhar, que está lá abandonado sem
nenhuma, vamos dizer assim, atenção ou cuidado nem do Estado do
Maranhão nem da Prefeitura municipal de Poção de Pedras. O que eu
acho um ato de grande irresponsabilidade, haja vista que esses senhores
e senhoras que são dos sindicatos, as pessoas, os produtores rurais são
que vão ali na zona rural trabalhar para colocar o alimento nas nossas
mesas. Então quero aqui agradecer também pelo apoio do sindicato,
pelo apoio da Vereadora Daniela Brasil à nossa pré-candidatura a
deputado estadual. Nós temos um trabalho intenso voltado ao município
de Poção de Pedras e esse trabalho não vai parar. Sempre iremos estar
trabalhando bastante para trazer a qualidade de vida esperada nos
nossos projetos sociais voltados para aquelas cidades que nós
precisamos. Agradeço também o apoio a nossa pré-candidata, a Maiana
Freitas, como também o seu esposo, Leandro, do Léo 13, o seu pai que
fizemos ali uma composição, um grupo político, para que pudéssemos
alcançar a compreensão, mostrando todo o nosso trabalho, mostrando
porque nós somos o melhor para aquela cidade e para o povo realmente.
Nós já temos o reconhecimento de toda a reeleição, mas agora iremos
trabalhar mais ainda para galgar e trazer ali o nosso trabalho para a
população, que a população entenda que nós somos o melhor para
Poção de Pedras e para a região do Médio Mearim. Ainda, Senhor
Presidente, senhoras e senhores deputados, membros da galeria,
internautas, telespectadores da TV Assembleia, na sexta-feira, tivemos
uma grande reunião em nossa residência no município de Pedreiras,
onde eu quero agradecer a todo o grupo político que esteve presente, às
lideranças e ressaltar, em nome de todos esses grupos políticos, em
nome do empresário, ex-prefeito, ex-deputado estadual, Raimundo
Loro, essa liderança forte da região do Médio Mearim e por que não
dizer também do estado do Maranhão, onde fez um belíssimo trabalho
como prefeito, como deputado estadual. O Ex-prefeito Antônio França,
também o ex-prefeito humanitário, o Ex-prefeito Antônio França, uma
pessoa que trabalhou bastante na cidade de Pedreiras, principalmente na
saúde, no social e tem sua marca na infraestrutura. Então, o Antônio
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Franca foi um gestor de palavra, de compromisso e, justamente num
momento de muita dificuldade que o Brasil estava passando, deu a sua
cara a tapa indo para cima para resolver, solucionar os problemas da
sociedade e das pessoas. Quero aqui saudar o Ex-prefeito Antônio
França, que está aqui no nosso gabinete, neste exato momento, como
também o empresário, Ex-prefeito Paulo Maratá, da cidade de Trizidela
do Vale, que participou dessa reunião com uma comitiva do município
de Trizidela do Vale, já que vamos colocar para a população de Trizidela
do Vale, vamos fazer o momento da cidade de Trizidela do Vale. Então,
foi muito importante essa reunião ali em nossa residência. Esteve
presente também a empresária Priscila Louro, minha irmã, foi candidata
à prefeita, foi candidata à vice-prefeita do município de Pedreiras.
Como também a minha tia Lucia Louro, que é da cidade de Trizidela do
Vale com muitos apoiadores. Então, eu fico muito feliz por uma reunião
que nós trouxemos ali para esse grupo político o nosso trabalho, o que
nós temos feito na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. São inúmeras
obras que nós conseguimos, como asfaltamento, restaurante popular,
asfalto no povoado Marianópolis. Trouxemos também ali várias
reivindicações como a implantação do IFMA Pedreiras. São inúmeras
obras e reivindicações que ligam a cidade de Trizidela do Vale a São
Luís Gonzaga, que até hoje lá o povo está sendo enganado, porque
prometem, já assinaram a ordem de serviço, o asfalto e o maquinário
foram para lá, aliás, o maquinário foi para lá, mas só foi assinar a ordem
de serviço, retiraram o maquinário e o povo está à mingua lá, sofrendo.
Então, nós mostramos ali para o nosso grupo político, conversando com
ele, que o nosso trabalho não vai parar e iremos mais ainda intensificar
nossa gestão aqui como deputado estadual, trazendo benefícios também
e qualidade de vida ao povo da Princesa do Mearim que é uma cidade
que está lá abandonada uma cidade lá que hoje a gente vê o povo triste
por pessoas que tratam com ignorância, com desprezo, com prepotência,
com arrogância e não é isso que o povo da nossa querida Princesa do
Mearim precisa e quer, querem pessoas trabalhadoras, pessoas que
estão voltadas para trabalhar diuturnamente em prol da população
como, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, nós estivemos
também, na cidade de Açailândia onde eu quero parabenizar aqui a
minha amiga Luiza, da Friago, que lançou a sua pré-candidatura a
deputada federal, um evento grandioso com todo o seu grupo político,
os populares da cidade de Açailândia prestigiando esse momento vê na
Luiza o trabalho, a perseverança, a imagem, deputada Betel, de uma
mulher empoderada, de uma mulher trabalhadora, empresária e foi
muito grande o evento ali a gente vendo a população querendo realmente
uma deputada federal que possa corresponder com o anseio daquele
povo, possa trabalhar de forma intensificada em prol da sociedade de
Açailândia e nós estivemos presentes nesse grande evento como
também o senador Weverton Rocha, o deputado federal Josimar de
Maranhãozinho, o pré-candidato a vice-governador, Hélio Soares, e
outras lideranças políticas que foram lá como o prefeito e presidente da
FAMEM, Erlânio Xavier, representando todos os prefeitos e também na
ocasião no dia já no domingo tivemos uma grande reunião com a précandidata à deputada federal Luiza da Friago onde também tivemos o
seu apoio político, na cidade de Açailândia, então, foi muito importante,
estou satisfeito vendo ali aquele grupo político com responsabilidade,
com compromisso ali, declarando apoio a nossa pré-candidatura a
deputado estadual, e lá em Açailândia, nós temos também serviços
prestados do meu primeiro mandato, já em 2017, quando fizemos
visitas, lá na cidade de Açailândia, principalmente no tocante, do
momento difícil que Açailândia vivia, que era a questão dos
desempregos, e das obras abandonadas, fomos através da Comissão de
Obras e Serviços Públicos desta Casa, e tivemos lá, a presença, vendo
em loco, as obras inacabadas no governo do Estado, como era o caso lá
do Batalhão de Açailândia, e depois visitando as aciarias que são essas
grandes indústrias que estavam ali no momento difícil, e desempregando
por falta de apoio e incentivo do Estado, do governo do Estado do
Maranhão, e fiquei ali, vendo uma cidade daquele naipe, daquele porte,
justamente vivendo onde a gente precisa gerar empresa e renda
desempregando, na ocasião, senhores e senhoras deputados também,
estivemos no Açaifolia, prestigiando ai, vamos dizer aí, uma festa, que
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também era em comemoração aos 41 anos de emancipação política
daquela cidade, onde eu quero parabenizar a todo povo do município de
Açailândia, um município lá que a gente vê, que são pessoas de bem,
pessoas hospitaleiras, pessoas que realmente sabem receber as pessoas,
e eu fico muito feliz de ser recebido com tanto carinho, pela aquela
gente e pessoas trabalhadoras, pessoas que realmente buscam o
progresso da cidade, buscam trabalhar em prol de toda sobrevivência,
mas da sociedade , e ali a gente vê que é uma cidade próspera, de uma
das cidades grandiosas do nosso Estado do Maranhão. E aí, Senhor
Presidente, a gente fez toda essa movimentação política nesse final de
semana, mas já iniciamos a semana, na segunda-feira, trabalhando
muito. Pelo que eu quero, aqui, senhoras e senhores deputados,
membros da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia,
chamar a atenção de um grande evento político na segunda-feira, depois
dessa grande rodada, que foi no município de Trizidela do Vale. Nós
fizemos lá um grande trabalho, ainda vindo das doações do Dia das
Mães, que nós fizemos em toda a região e fora da região. E não poderia
faltar essa cidade tão querida, tão amada que sempre me recebeu com
muito carinho. Fui vice-prefeito daquela cidade onde trabalhei bastante,
onde todos lá da cidade de Trizidela do Vale e fora da cidade de Trizidela
do Vale sabem do nosso trabalho, da implantação do Corpo de
Bombeiros, do nosso trabalho em prol do asfaltamento que foram 90%
de asfalto que nós conseguimos para aquela cidade e hoje é uma cidade
que está toda asfaltada. Vem de um trabalho de um deputado da terra, de
um deputado que nasceu e se criou dentro da cidade de Pedreiras e
Trizidela do Vale. E eu fico muito feliz de estar contribuindo de forma
socialmente, eu, o empresário Raimundo Louro, o empresário Paulo
Maratá, a presença do Antônio França, todos os nossos amigos,
lideranças políticas que estiveram lá também na colaboração voluntária,
para que esse evento pudesse ser realizado de forma magnífica, de
forma esplendorosa, que foi a entrega das cestas básicas no município
de Trizidela do Vale. Foram mais duas mil cestas básicas que foram
entregues naquela cidade, beneficiando muitas pessoas, porque
realmente nesse momento de muita dificuldade, de desemprego no
estado mais pobre da federação, que nós temos que atender de social,
trazendo o alimento para nosso povo, para nossa gente, como foi o caso
lá no município de Trizidela do Vale. Meu muito obrigado, Senhor
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOTA PINTO – Mais cinco minutos pela liderança, Deputado Vinícius
Louro.
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, depois de proferir aqui nosso trabalho
como deputado estadual em todo o estado do Maranhão, principalmente
na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale, eu venho agora, de forma
triste, relatar um pouco o que está acontecendo na cidade de Pedreiras.
A gente está vendo que agora, nesse período eleitoral, as pessoas estão
perdendo seu valor, principalmente na cidade de Pedreiras, onde nós
temos representatividade como deputado estadual, nós temos um
trabalho de valorização social, de valorização das pessoas com uma
infraestrutura implantada naquele município, um trabalho intenso
de desenvolvimento, de assistência social e sempre pensando no
nosso povo, na nossa gente da cidade de Pedreiras, região do estado
do Maranhão. O que acontece é que agora, nesse momento eleitoral,
as pessoas que têm compromisso com o povo, as pessoas que têm
capacidade de gerir, de trabalhar pela população e, principalmente,
filhos da cidade de Pedreiras estão sendo, Deputado Ariston, colocadas
pra fora do seu seio familiar, da sua labuta, do seu emprego? Eu digo
isso porque nesses acontecimentos de ontem, na cidade de Pedreiras,
foram colocadas, tanto na URI como também na administração do
Parque Ambiental da cidade de Pedreiras, pessoas que não são da
cidade de Pedreiras. E as pessoas que estavam lá eram pessoas da
cidade de Pedreiras. Vou dar como exemplo o Parque Ambiental, uma
obra que está ali beneficiando uma população, mas tem também como
símbolo a cidade de Pedreiras, a cidade do maranhense do século, a
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cidade de João do Vale, um poeta compositor do estado do Maranhão
que levou o nome de Pedreiras, o nome do estado para fora, para o
Brasil e outros países. Então, o que eu fico triste é que lá o filho do João
do Vale tinha seu cargo, vamos dizer assim, estava na administração
cuidando daquele parque ambiental, lotado pelo governo do Estado do
Maranhão naquele parque ambiental, porém, por questões políticas, foi
agora exonerado do cargo. E aí importaram uma pessoa de outra cidade
para assumir esse cargo no município de Pedreiras. Isso tanto nesse
parque ambiental, ali na Sucam, que todos conhecem, como também
na URI, onde foi colocado outro cidadão. Eu peço aqui licença, mas
não vou citar o nome dessas duas pessoas, mas foram colocadas por
uma pessoa que está lá querendo aparecer usando a máquina pública,
querendo aparecer usando a estrutura governamental, num momento de
eleição, para tentar angariar votos. Diga-se de passagem, uma pessoa
totalmente ignorante, alheia ao povo e à realidade de Pedreiras, pois
traz gente de fora para trabalhar na cidade de Pedreiras, Deputado Jota
Pinto. Então, mostra que esse cidadão faz um desfavor ao município de
Pedreiras quando tira o filho do João do Vale e coloca uma pessoa lá
da cidade de Poção de Pedras para administrar um órgão em Pedreiras.
Mostra que ele não tem compromisso com o povo de Pedreiras.
Realmente ele está lá comprando as lideranças políticas para ter uma
votação e esquece que a cidade de Pedreiras tem pessoas honestas,
pessoas compromissadas, pessoas trabalhadoras que realmente podem
gerir qualquer cargo, qualquer órgão público na cidade de Pedreiras.
Deputado Ariston, V. Ex.ª que é um deputado municipalista, vejo que
tem vários municípios, sei que jamais iria tirar uma pessoa de uma
determinada lotação daquela cidade, ainda mais um do filho do João do
Vale, para usar o cargo como política, poder de barganha, para trazer e
lotar nesse parque ambiental. E o que me chama mais a atenção ainda,
só para concluir, Senhor Presidente interino Jota Pinto, o que me chama
mais a atenção ainda é ele tirar um cidadão da URI, um cidadão que
tem ali todo um trabalho e também de forma truculenta, passando por
cima de tudo e de todos, para dizer que tem prestígio no estado do
Maranhão coloca uma pessoa que também não é da cidade de Pedreiras,
mas não para por aí, senhoras e senhores deputados, o que me chama
também e de forma assim indignada é agora colocar seu motorista na
direção do Ciretran da cidade de Pedreiras, deputado Jota Pinto, para
você ver ou esse cidadão que é o ex-prefeito da cidade de Poção de
Pedras, o Cascaria, ou ele é o rei que estão passando, está passando
até por cima do povo de Pedreiras ou o Governo ou esse cidadão que
vem agora chegando como rei passando por cima de tudo e de todos,
vem usar agora uma máquina pública como Governo do Estado que
mostra justamente a sua inoperância, incompetência e justamente falta
de compromisso, porque o Governo do Estado do Maranhão, deputado
Jota Pinto, é do povo, são de pessoas que têm capacidade de trabalhar e
não agora usando puxadinho político para beneficiar B e C lá na cidade
no momento eleitoral na cidade de Pedreiras no momento eleitoral. O
que me chama mais atenção ainda que o senhor ex-prefeito Cascaria,
ele não olha para o próprio umbigo, volto aqui agora que está lá Poção
de Pedras uma cidade totalmente abandonada, passou por complicações
agora como a enchente, a gente viu lá os bueiros, os lagos todos
sujos sem manutenção e aí a gente ver as estradas vicinais precárias,
a cidade esburacada, o povo não tendo atenção que necessita de uma
gestão irresponsável, mas eu vejo agora esse cidadão fazendo o que
eu acho que eu nunca vi nessa Assembleia Legislativa, num momento
eleitoral, aproveitando do momento agora que nós temos aí vedado
pela Justiça Eleitoral 3 anos, 3 meses antes, 3 meses depois que não
podem empregar ninguém ou exonerar. E aí trazendo pessoas de fora,
esquecendo o povo de Pedreiras, esse povo que está ali na Princesa do
Mearim, na terra do João do Vale, acontecendo essas atrocidades na
cidade de Pedreiras. Mas eu quero falar com o povo de Pedreiras para
não se assustar, porque isso tem prazo de validade. E o que esse cidadão
está fazendo, querendo passar sebo na boca de jumento, enganando as
pessoas. Então chegando lá tentando enganar a sociedade pedreirense
e trizidelense, comprando lideranças políticas e nunca fez nada pelo
povo de Pedreiras e Trizidela do Vale, é o que ele está fazendo antes
da eleição. Imaginem depois, quando lá ele tentar galgar esse campo
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político, esse espaço dentro da Assembleia Legislativa, com o poder
que ele mesmo não sendo deputado, mas já está fazendo porque apoia
o candidato do governo do Estado do Maranhão. Eles vão realmente
tirar as pessoas ali que necessitam, trabalham, dão seu suor e sua labuta
para melhorar a cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale. Isso é que
nós não podemos aceitar na cidade de Pedreiras e Trizidela do Vale,
essas atrocidades que vêm acontecendo. Meu muito obrigado, senhor
presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOTA PINTO – Deputada Betel, pelo Bloco Independente MDB/PV,
por 6 minutos.
A SENHORA DEPUTADA BETEL GOMES (sem revisão da
oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, senhores Deputados,
senhoras Deputadas, TV Assembleia, imprensa e todos que nos
acompanham pelas plataformas digitais. Toda honra e glória sejam
sempre para o Senhor. Hoje venho a essa tribuna com o coração cheio
de alegria para informar à população de Buriticupu e, especialmente,
ao povo do Segundo Núcleo, que há muito tempo vem sofrendo com
escassez de água, que já foi dado início à perfuração de um poço para
aquela comunidade, fruto de emenda parlamentar de minha autoria.
Estou muito feliz em poder contribuir com essa comunidade lutadora
que tanto sofre com problema de água, mas posso garantir que, muito
em breve, será resolvido. Buriticupu, ao longo de sua história, sempre
sofreu com a falta de água. Na gestão do ex-prefeito Zé Gomes houve um
avanço significativo. Ele implantou muitos sistemas de abastecimento
de água nas comunidades rurais e perfurou muitos poços na cidade,
mas não conseguiu resolver na sua totalidade. Nesse sentido tenho dado
prioridade para continuar ajudando a suprir essa demanda indispensável
para a sobrevivência. Vale destacar, Deputada Socorro, que muitas
famílias comprometem a segurança alimentar e nutricional de seus
filhos para poderem comprar água a um custo elevadíssimo. Uma
carrada de água chega a 120 reais e faz toda a diferença no orçamento
dessas famílias. Quero também me dirigir à população de Santa Luzia
e, em especial, à comunidade de Santo Onofre, a qual também destinei
uma emenda parlamentar para a perfuração de um poço. E ontem estive
vistoriando a obra com um de seus representantes, o senhor Arnaldo,
um homem bastante comprometido com a comunidade. Aproveito
a oportunidade para agradecer ao Governador Carlos Brandão e à
Secretária das Cidades Joslene pela parceria. Não poderia deixar de
registrar o quanto nos realiza poder contribuir com o povo maranhense.
Quero, mais uma vez, agradecer a confiança e dizer que, até o último dia
de meu mandato, estarei lutando para dar uma resposta positiva ao povo
maranhense. Contem sempre comigo, obrigada.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOTA PINTO – O Partido Podemos declina.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
JOTA PINTO – Não há oradores. Nada mais havendo a tratar, declaro
encerrada a presente Sessão.
Ata da Quadragésima Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão, realizada no dia sete de junho de dois mil e vinte
e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto,
Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo,
Glalbert Cutrim, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical
Damasceno, Neto Evangelista, Professora Socorro Waquim, Rafael
Leitoa, Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do
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Curso, Wendell Lage, Zé Inácio Lula e Zito Rolin. Ausentes os (as)
Senhores (as) Deputados (as): Ana do Gás, Antônio Pereira, Arnaldo
Melo, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Edson Araújo,
Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Professor Marco
Aurélio e Rildo Amaral. 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 destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as)
Deputados (as): Wendell Lages, Ciro Neto, Jota Pinto, Daniela e Professor Socorro Waquim. Não havendo mais oradores inscritos neste turno
dos trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, quando foi
aprovada em único turno, regime de prioridade a Medida Provisória nº
385/2022, encaminhada pela Mensagem Governamental nº 034/2022,
que altera a Lei nº 10.691 de 26 de setembro de 2017, que institui o
“Programa Cartão Transporte Universitário” no âmbito da Secretaria
de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular - SEDIHPOP
e da Secretaria de Estado Extraordinária da Juventude – SEEJUV, com
parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
(CCJC). Em redação final, único turno foi aprovado o Parecer nº 272
/2022, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei nº 096/2022, de
autoria do Deputado Wendell Lages, que estabelece diretrizes para o
atendimento preferencial aos profissionais da contabilidade no âmbito
das repartições públicas no Estado do Maranhão. Sendo o citado projeto de lei encaminhado à sanção governamental. Em segundo turno,
tramitação ordinária, foi aprovado e também encaminhado à sanção
governamental o Projeto de Lei nº 508/2021, de autoria da Deputada
Andreia Rezende, que institui, no âmbito no Estado do Maranhão, a
Semana Estadual de Combate ao Tráfico de Pessoas, com parecer favorável da CCJC. Ainda em segundo turno, tramitação ordinária o Plenário aprovou: Projeto de Resolução Legislativa nº 172/2019, de autoria
da Deputada Helena Duailibe, que concede o título de Cidadão Maranhense ao Doutor Gelson Soeira e o Projeto de Resolução Legislativa
nº 006/2020, de autoria do Deputado Zé Inácio Lula, que concede a
medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Senhor Dimas
Salustiano Da Silva. Com pareceres favoráveis da CCJC ambos os Projetos de Resolução foram encaminhados à promulgação. Sujeitos à deliberação do Plenário foram aprovados os Requerimentos nºs: 148, 149,
150 e 151/2022, todos de autoria do Deputado Ciro Neto, solicitando
que sejam discutidos e votados, em regime de urgência, em uma Sessão
Extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão o Projeto de
Resolução Legislativa nº 064/2021; o Parecer da CCJC sobre o veto ao
Projeto de Lei nº 326/2021, de sua autoria e os Projetos de Lei nºs 177,
181, 277, 515, 560, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 405, 514, 516, 517e 590/2021, todos de sua autoria.
Em seguida, o Plenário aprovou contra os votos dos Deputados: Andreia Martins Rezende, Ariston, Cleide Coutinho, Fabio Macedo, Jota
Pinto, Rafael Leitoa e Socorro Waquim, o Requerimento nº 129/2022,
de autoria do Deputado Wellington do Curso, solicitando que seja encaminhado convite ao Secretário de Segurança Pública do Estado do Maranhão, Senhor Sílvio Leite para comparecer ao plenarinho desta Casa
em data e hora a ser definida, para tratar sobre o déficit do efetivo dos
policiais militares em todo o Estado do Maranhão. Na sequência foram
aprovados: Requerimento nº 146/2022, de autoria do Deputado César
Pires, solicitando que seja enviado convite ao Secretário de Segurança
Pública do Estado para prestar informações sobre o aparelhamento do
sistema de segurança do Estado; Requerimento nº 155/2022, de autoria do Deputado Adriano, solicitando que seja discutido e votado, em
regime de urgência, em uma Sessão Extraordinária, a realizar-se logo
após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 468/2021, de sua autoria;
Requerimento n° 160/2022, de autoria do Deputado César Pires, solicitando que seja discutido e votado, em regime de urgência, em uma
Sessão Extraordinária, a realizar-se logo após a presente sessão, o Projeto de Lei nº 279/22 e o Projeto de Lei Complementar nº 010/22, ambos de autoria do Poder Judiciário. Sujeito a deliberação da Mesa, foi
deferido o Requerimento nº 156/2022, de autoria do Deputado César
Pires, solicitando que seja enviada mensagem de pesar a esposa, filhos
e demais familiares do Senhor Nilton César Monteiro Braga, funcioná-
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rio da Assembleia Legislativa do Maranhão, lotado na Diretoria Geral
Da Mesa-DGM, falecido dia 31 de maio do corrente ano. Por força de
acordo das Liderança, foram apreciados na presente Ordem do Dia, em
primeiro e segundo turno, regime de urgência o Projeto de Lei Complementar nº 010/2022, de autoria do Poder Judiciário, que altera dispositivos do Código de Divisão e Organização Judiciárias do Maranhão,
Lei Complementar nº 14, de 17 de dezembro de 1991 e Projeto de Lei
nº 279/202, de mesma autoria, dispõe sobre as centrais de serviços eletrônicos compartilhados no Estado do Maranhão, disciplina as formas
de pagamentos eletrônicos para os serviços notariais e de registro dos
emolumentos, acréscimos legais, dívidas e/ou demais despesas, dentre
os quais boleto bancário, transferência bancária, cartão de débito e crédito, inclusive mediante parcelamento, a critério do usuário. Com pareceres favoráveis das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania;
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e Administração Pública,
Seguridade Social e Relações do Trabalho, foram estes projetos aprovados e encaminhados à sanção governamental. No primeiro horário do
Grande Expediente, não houve orador inscrito. No tempo destinado aos
Partidos ou Blocos, não houve indicação de Deputados. No Expediente
Final, falou o Deputado Wellington do Curso. 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 Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 07
de maio de 2022.
Deputado Glalbert Cutrim
Presidente, em exercício
Deputado César Pires
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Ciro Neto
Segundo Secretário, em exercício
EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000028
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
1871/2022-AL. CREDOR: ANDERSON LOURENÇO MIRANDA,
CPF: 646.927.012-34. OBJETO: Ministrar curso de planejamento
estratégico. Informações Complementares: Contratação de professor
credenciado. NÚMERO DA NOTA EMPENHO: 2022NE000028.
VALOR: R$ 5.280,00 (cinco mil, duzentos e oitenta reais). DATA REFERÊNCIA: 07/06/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Esfera:
fiscal. Unidade Orçamentária: 01901. Programa de Trabalho: 01
128 0318 4938 000016. Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 128 –
Formação de recursos humanos. Programa: 0318 – Gestão Legislativa.
Ação: 4938 – Capacitação de recursos humanos - FUNDEG. Subação:
000016 – Capacitação de recursos humanos no Estado do Maranhão
(CAPACITAÇÃO). Fonte de Recurso: 0.1.07.000000 – Receitas operacionais a fundos - 0107000000. Natureza Despesa: 33.90.36.28 –
Serviços de Seleção e Treinamento. BASE LEGAL: Art. 25, da Lei
8.666/93, Edital de credenciamento nº 001/2021-CPL/ALEMA e Processo Administrativo nº 1871/2022-AL. ASSINATURA: Valney de
Freitas Pereira Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão.
São Luís–Ma, 08 de junho de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão.
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DADE SOCIAL/INSS, CNPJ: 29.979.036/0074-04. OBJETO: Pagamento de INSS – Serviços de Terceiros. Informações Complementares:
Pagamento de contribuição previdenciária de professor credenciado. NÚMERO DA NOTA EMPENHO: 2022NE000029. VALOR:
R$ 1.056,00 (mil e cinquenta e seis reais). DATA REFERÊNCIA:
07/06/2022. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Esfera: fiscal. Unidade Orçamentária: 01901. Programa de Trabalho: 01 128 0318 4938
000016. Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 128 – Formação de
recursos humanos. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4938
– Capacitação de recursos humanos - FUNDEG. Subação: 000016 –
Capacitação de recursos humanos no Estado do Maranhão (CAPACITAÇÃO). Fonte de Recurso: 0.1.07.000000 – Receitas operacionais a
fundos - 0107000000. Natureza Despesa: 33.90.47.18 – Contribuições
previdenciárias – Serviços de terceiros – Pessoa física. BASE LEGAL:
Art. 25, da Lei 8.666/93 e Processo Administrativo nº 1871/2022-AL.
ASSINATURA: Valney de Freitas Pereira, Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. São Luís–Ma, 08 de junho
de 2022. Tarcísio Almeida Araújo – Procurador-Geral da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral
P O R T A R I A Nº 643/2022
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art.
291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta do Memorando nº 317/2022-DA e Processo nº 3640/2021-AL.,
R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro
de Preços nº 007/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e a empresa FORTEWS COMERCIO E SERVIÇOS
LTDA., cujo objeto refere-se a contratação de empresas especializadas
no fornecimento de materiais e serviços comuns de engenharia para
eventuais demandas, visando atender às necessidades de serviços essenciais de manutenção predial, corretiva e preventiva, incluindo reparos,
adequações e ampliações do conjunto de edificações para atender as
necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e
o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de junho de
2022.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

Deputado GLALBERT CUTRIM
Presidente, em exercício

EMPENHO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

P O R T A R I A Nº 644/2022

EXTRATO DA NOTA DE EMPENHO Nº 2022NE000029
REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º
1871/2022-AL. CREDOR: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURI-
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R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores GERALDO OLIVEIRA JÚNIOR,
matrícula nº 1646314 e DANIELSON VIANA PEREIRA, matrícula nº
1392364, ambos lotados na Diretoria de Administração, para atuarem,
respectivamente, como Gestor e Gestor Substituto, da Ata de Registro de Preços nº 008/2022, firmado entre a Assembleia Legislativa do
Estado do Maranhão e a empresa PHB SANTANA COMERCIO E
SERVIÇOS LTDA., cujo objeto refere-se a contratação de empresas
especializadas no fornecimento de materiais e serviços comuns de engenharia para eventuais demandas, visando atender às necessidades de
serviços essenciais de manutenção predial, corretiva e preventiva, incluindo reparos, adequações e ampliações do conjunto de edificações
para atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão, conforme determina o Art. 20 da Resolução Administrativa
nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.
Art. 2º O Gestor e o Gestor Substituto deverão realizar todos os
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em conformidade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas
nas resoluções e nos processos administrativos.
Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de junho de
2022.
Deputado GLALBERT CUTRIM
Presidente, em exercício
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Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão
Instalada em 16 de fevereiro de 1835
Diretoria de Recursos Humanos
P O R T A R I A Nº 076/2022

O DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo
em vista o que consta do Processo GED nº 000128/2022-AL.,

R E S O L V E:

CONCEDER a servidora TANIA CASTRO DE OLIVEIRA, matrícula
nº 380659 deste Poder, 45 (quarenta e cinco) dias de licença para tratamento de saúde em
prorrogação a que vinha gozando, de acordo com o Art. 123 da Lei nº 6.107/94 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis do Estado do Maranhão), devendo ser considerada a partir do dia
20 de abril do ano em curso.
DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRA-SE.
GABINETE DO DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 09 de junho de
2022.

LUANA SABOIA A. LOUREIRO
Diretora Adjunta de RH
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