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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
Deputado Edson Araújo
Deputada Ana do Gás
Deputado Adriano
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

Deputada Betel Gomes
Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Wellington do Curso
Deputado Adelmo Soares
Deputado Duarte Junior
Deputado Roberto Costa
Deputada Helena Duailibe

Suplentes

Deputada Thaiza Hortegal
Deputado Fabio Macedo
Deputado Jota Pinto
Deputado Edson Araújo
Deputado Prof. Marco Aurélio
Deputada Prof. Socorro Waquim
Deputado Pastor Cavalcante

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
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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 15 / 06 / 2022 – 4ª FEIRA
PROGRESSISTA – ........................................................... 09MINUTOS
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATA – (PSD).................... 06 MINUTOS
BLOCO PARL. INDEPENDENTE-(MDB/PV)...............06 MINUTOS
BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.............23 MINUTOS
BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO .PDT/-PL- PSC.........17 MINUTOS
ESCALA RESERVA
PODEMOS.............................................................05 MINUTOS
ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA – 15.06.2022 – (QUARTA-FEIRA)
I – MEDIDA PROVISÓRIA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
ÚNICO TURNO – REGIME DE PRIORIDADE
1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 386/2022, ENCAMINHADA
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 035/2022, ALTERA
A LEI Nº 10.690, DE 26 DE SETEMBRO DE 2017, QUE INSTITUI
SISTEMÁTICA DE TRIBUTAÇÃO, NO ÂMBITO DO IMPOSTO
SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO - ICMS.. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - RELATOR
DEPUTADO ARISTON SOUSA.
II – PROJETO DE LEI
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º E 2º TURNOS – REGIME DE URGÊNCIA (REQ.
151/22).
2. PROJETO DE LEI Nº 405/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, DENOMINA DE HOSPITAL DEPUTADO DR. JEAN CARVALHO O HOSPITAL DE URGÊNCIA E
EMERGÊNCIA DO ESTADO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO
DE PRESIDENTE DUTRA.. COM PARECER FAVORÁVEL DA
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA –
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES – COM PARECER
VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
3. PROJETO DE LEI Nº 514/2021, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE DIRETRIZES DO
PROGRAMA A VIDA FALA MAIS ALTO, DE PREVENÇÃO E DE
COMBATE AO SUICÍDIO, A SER IMPLEMENTADO PELO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRA PROVIDÊNCIAS. COM
PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO NETO
EVANGELISTA – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E
DAS MINORIAS – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO
CURSO.
4. PROJETO DE LEI Nº 517/2021, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CIRO NETO, INSTITUI AS DIRETRIZES PARA A
POLÍTICA ESTADUAL DE AGROECOLOGIA E PRODUÇÃO ORGÂNICA DO ESTADO DO MARANHÃO. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E
CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – COM
PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
5. PROJETO DE LEI Nº 055/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO CIRO NETO, ESTABELECE A RACIONALIZAÇÃO E A
DESBUROCRATIZAÇÃO DOS ATOS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO DEPARTAMENTO ESTADUAL
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DE TRÂNSITO DO MARANHÃO- DETRAN/MA E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RELATOR DEPUTADO ZÉ INÁCIO LULA – COM PARECER VERBAL E FAVORÁVEL DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÕES DO TRABALHO – RELATOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO.
III - PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
1º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº
028/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO GLALBERT CUTRIM,
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO
CONCEDE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO SR. ANDERSON GUSTAVO TORRES. COM PARECER FAVORÁVEL
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
– RELATOR DEPUTADO ARISTON SOUSA.
IV – REQUERIMENTO A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO
7. REQUERIMENTO Nº 166/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, SEJA ENVIADA À BANCADA
MARANHENSE NO SENADO, SOLICITAÇÃO PARA TOMADA
DE PROVIDÊNCIAS, NO SENTIDO DE TRATAR O ROL DE
PROCEDIMENTOS LISTADOS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE
SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS) COMO TAXATIVO. O PRESENTE REQUERIMENTO É DE SUMA IMPORTÂNCIA, VISTO QUE,
ESSA DECISÃO DO STJ DESOBRIGA OS PLANOS DE SAÚDE
A ARCAREM COM TRATAMENTOS OU MEDICAMENTOS QUE
NÃO ESTEJAM NO ROL DA ANS E TAL MEDIDA PREJUDICA
TODA SOCIEDADE E, ESPECIALMENTE, PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTOS PRESCRITOS POR PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS COMO NOVAS TERAPIAS COM BASE
EM AVANÇOS CIENTÍFICOS.
V – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA
8. REQUERIMENTO Nº 164/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 24, 25 E 26 DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR MOTIVO DE SAÚDE, CONFORME ATESTADO MÉDICO.
9. REQUERIMENTO Nº 165/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA, SOLICITANDO QUE, DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA AUSÊNCIA DAS
SESSÕES PLENÁRIAS DOS DIAS 17, 18 E 19 DE MAIO DO CORRENTE ANO, POR ESTAR NESSE PERÍODO EM SÃO PAULO REPRESENTANDO ESTE PODER..
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 14/06/2022 – TERÇA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
Não há proposições em primeira sessão.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não há proposições em segunda sessão.
ORDINÁRIA - 3ª 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 (RE-
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GIMENTO 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 - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
MOÇÃO Nº 015/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO
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.
Diretoria Geral de Mesa, 14 de junho de 2022.
Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
da no dia catorze de junho de dois mil e vinte e dois.

Lula
Rios

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zé Inácio
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ricardo

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as):
Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins Rezende,
Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, César Pires, Ciro Neto, Detinha,
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo,
Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Vinícius
Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Daniella, Doutora Thaíza Hortegal, Glalbert
Cutrim, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, Rildo Amaral e Roberto
Costa
I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – 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 ADRIANO SARNEY (lê texto bíblico e Ata) - Ata lida
Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES - Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o
Senhor Primeiro Secretário para a fazer a leitura do Expediente.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.
MENSAGEM Nº 042 /2022 				
São Luís, 08 de junho de 2022.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos art. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar integralmente, por padecer de vício de inconstitucionalidade, o Projeto de Lei n° 100/2022,
que garante ao ex-jogador de futebol profissional o ingresso gratuito
nos estádios de futebol de todo o Estado do Maranhão em dias de jogos.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
Veto integral ao Projeto de Lei n° 100/2022, que garante ao ex-jogador de futebol profissional o ingresso gratuito nos estádios de futebol
de todo o Estado do Maranhão em dias de jogos.
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto integral ao Projeto de Lei nº
100/2022.
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RAZÕES DO VETO
O presente Projeto de Lei pretende garantir ao ex-jogador de futebol profissional o ingresso gratuito nos estádios de futebol de todo o
Estado do Maranhão em dias de jogos. De acordo com a proposta legislativa (art. 1º), o direito à gratuidade será reconhecido ao ex-jogador de
futebol profissional, que tenha disputado o campeonato maranhense da
primeira divisão, por qualquer clube desta categoria, filiado à Federação
Maranhense de Futebol, por tempo igual ou superior a 3 (três) anos,
ininterruptos ou não.
Conforme art. 1º, § 1º, da proposta legislativa, para ter direito ao
referido benefício, o ex-jogador deverá obrigatoriamente ser filiado do
Sindicato de Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Maranhão
(SAPFEMA), entidade de classe, tendo direito:
a) a assento gratuito durante os jogos estaduais, nacionais e internacionais que se realizarem no Estado;
b) acesso por meio de portão exclusivo e direito de assento do
setor de cadeiras (art. 1º, § 2º);
Nos termos do art. 2º do Projeto de Lei nº 100/2022, a regra se
aplica também para os estádios particulares de propriedade dos clubes,
os quais deverão reservar até cinquenta lugares durante os dias de jogo
para os ex-jogadores de futebol profissional.
Por fim, o art. 4º da propositura impõe ao Sindicato de Atletas
Profissionais de Futebol do Estado do Maranhão (SAPFEMA) a responsabilidade para expedir carteira de gratuidade, as quais deverão
possuir “selo do ano em exercício”, bem como prazo de validade de
doze meses.
A despeito da intenção do legislador, há de ser negada sanção à
propositura pelas razões a seguir delineadas.
O art. 1º do Projeto de Lei nº 100/2022 estabelece que somente
terão direito à gratuidade os ex-jogadores de futebol profissional que
tenham disputado o campeonato maranhense da primeira divisão e que
estejam filiados à Federação Maranhense de Futebol (por tempo igual
ou superior a três anos, ininterruptos ou não), bem como ao Sindicato
de Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Maranhão (SPFEMA).
Além de criar distinção desarrazoada entre os ex-jogadores, o
que não é compatível com o princípio da isonomia previsto no art. 3º,
inciso IV, e no art. 5º da Constituição Federal, a exigência de filiação à
Federação Maranhense de Futebol e ao SPFEMA viola o art. 8º, inciso
V, da Constituição da República, segundo o qual ninguém será obrigado
a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato.
Nos termos do art. 217 da Constituição Federal e do art. 232 da
Constituição Estadual, o Estado fomentará práticas desportivas formais
e não formais, bem como assegurará a autonomia de entidades dirigentes e associações, quanto a sua organização e funcionamento. Desta
feita, quando se tratar de estádios privados de propriedade de clubes, o
estabelecimento de número de ingressos gratuitos (art. 2º) e de regras
de acesso (portão exclusivo), bem como a determinação de locais de
assento (setor de cadeiras) apontam nítida interferência na gestão das
entidades dirigentes e associações esportivas, além de interferirem na
arrecadação dos clubes desportivos.
Do mesmo modo, no que tange aos estádios sob gestão do Poder
Executivo, há de se pontuar que o estabelecimento de regras de acesso
(portão exclusivo) e a determinação de locais de assento (setor de cadeiras) também configuram interferência em matérias de organização
administrativa, o que viola a regra de competência legislativa prevista
no art. 43, inciso III, da Constituição Estadual e o princípio da reserva
de administração.
O princípio constitucional da reserva de administração constitui limite material à intervenção normativa do Poder Legislativo, pois,
como princípio fundado na separação orgânica e na especialização funcional das instituições do Estado, caracteriza-se, no sistema constitucional, pela identificação de um conjunto de reservas funcionais específicas
do Governo e insuscetíveis de “expropriação” por parte do Parlamento.
Por fim, o art. 4º do Projeto de Lei nº 100/2022, ao determinar que
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o Sindicato de Atletas Profissionais de Futebol do Estado do Maranhão
(SAPFEMA) expeça a carteira de gratuidade, acaba por impor nova
atribuição para a entidade sindical, interferindo em sua organização,
o que é incompatível com o art. 8º, inciso I, da Constituição Federal.
Em razão dos vícios de inconstitucionalidade acima delineados,
oponho veto integral à proposta legislativa em comento.
Interpretação diversa conflitaria com o texto constitucional vigente e implicaria desrespeito ao Princípio da Superioridade Normativa
da Constituição cuja ideia central consiste na soberania do texto constitucional no ordenamento jurídico vigente, bem como na obrigatoriedade de adequação de todas as demais leis e atos normativos a essa.
Entende-se, entretanto, apresentar a iniciativa pertinência com o
direito à memória através da possibilidade de convivência intergeracional entre atletas, o que pode fomentar boas práticas esportivas. Diante
do exposto, será comunicada a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer
para realizar estudo técnico sobre a matéria, visando a edição de futuro
projeto de lei, tudo em colaboração com o Exmo. Sr. Deputado que teve
a iniciativa do projeto de lei e demais pares.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar integralmente o Projeto de Lei 100/2022.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE JUNHO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA E 134º DA REPÚBLICA.
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
MENSAGEM Nº 043 /2022
São Luís, 08 de junho de 2022.
Senhor Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que, nos termos dos arts. 47, caput,
e 64, IV, da Constituição Estadual, decidi vetar totalmente, por padecer
de vício de inconstitucionalidade formal, o Projeto de Lei nº 449/2021,
que dispõe sobre o prazo de validade de laudo médico-pericial que ateste impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual
ou sensorial, para os fins que especifica, no âmbito do Estado do Maranhão.
Ao fazer-lhe a presente comunicação, passo às mãos de Vossa
Excelência as razões do veto, as quais, como há de convir essa Augusta
Assembleia, justificam-no plenamente.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência e aos seus ilustres
pares meus protestos de consideração e apreço.
Atenciosamente,
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
Veto integral ao Projeto de Lei n° 449/2021, que dispõe sobre o
prazo de validade do laudo médico-pericial que ateste impedimento de
longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, para os
fins que especifica, no âmbito do Estado do Maranhão.
No uso das atribuições que me conferem os arts. 47, caput, e 64,
IV, da Constituição Estadual, oponho veto total ao Projeto de Lei nº
449/2021.
RAZÕES DO VETO
A proposta legislativa objetiva tornar a validade de laudos médicos, que atestem impedimento de longo prazo que sejam de natureza
física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com urna ou
mais barreiras, impeça a plena participação social da pessoa, por tempo
indeterminado.
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Para tanto, esse laudo deverá ser emitido por equipe multiprofissional, da rede pública ou privada, mediante avalição biopsicossocial,
no qual deverão constar, o nome completo da pessoa com deficiência,
o nome social da pessoa com deficiência, quando utilizar, a natureza
da deficiência, uma descrição pormenorizada do impedimento de longo
prazo, informação acerca do uso órtese ou prótese, quando for o caso
a assinatura e carimbo de pelo menos dois profissionais que tenham
atuado na avaliação, constando o número de registro no conselho profissional competente e a condição de irreversibilidade da deficiência.
A despeito da nobilíssima intenção do legislador na tentativa de
tornar possível a dispensa de reiterados laudos médicos em situações de
mobilidade reduzida continuada, o texto extrapola a competência do legislativo estadual, invadindo seara privativa da União, na forma do art.
22, inciso XVI, da Constituição Federal 1, por se tratar de ato médico,
portanto, tema de regulamentação de profissão.
A Lei Federal define o que é ato médico, sendo o laudo médico
um deles, não podendo ser o tema tratado em lei estadual:
Art. 43.  São de iniciativa privativa do Governador do Estado
as leis que disponham sobre:
[...]
IV - servidores públicos do Estado, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e
transferência de militares para a inatividade;
[...].
(Grifo nosso).
Por outro lado, o veto também se impõe porque os laudos médicos, no âmbito do Poder Público, são prática de atos administrativos cabendo, em princípio e normalmente, aos órgãos executivos. Assim, não
cabe ao Poder Legislativo Estadual, sob pena de usurpar a iniciativa de
lei do Poder Executivo e infringir o Princípio da Separação dos Poderes
e o postulado constitucional da reserva da Administração, disciplinar
matérias afetas à própria gestão de políticas públicas, versando sobre
organização administrativa e estruturação e atribuições das Secretarias
de Estado ou órgãos equivalentes.
É o que se depreende da redação contida nos incisos 111 e V da
Constituição do Estado do Maranhão, in vebis:
Art. 43. São de iniciativa privativa do Governador do Estado as
leis que disponham sobre:
[...]
III - organização administrativa e matéria orçamentária;
[...]
V - criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado
ou órgãos equivalentes e outros órgãos da administração pública estadual.
Por todo o exposto, forçoso reconhecer a necessidade de veto
integral à proposta legislativa em apreço haja vista o vício de inconstitucionalidade formal.
Estas, portanto, Senhor Presidente, são as razões que me fizeram
vetar integralmente o Projeto de Lei n° 449/2021.
GABINETE DO GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, EM SÃO LUÍS, 08 DE JUNHO DE 2022, 201º DA INDEPENDÊNCIA, 134º DA REPÚBLICA.
PAULO SÉRGIO VELTEN PEREIRA
Governador do Estado do Maranhão, em exercício
PROJETO DE LEI Nº 282 / 2022
Dispõe sobre a implantação e regulamentação dos procedimentos ambulatoriais e hospitalares gratuitos no Hospital
Veterinário da Universidade Estadual do
Maranhão - Campus - São Luís-MA.
Art. 1º Para efeito desta lei, considera-se Hospital Veterinário
Universitário (HVU) aquele especializado no Ensino, Pesquisa e Exten-
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são, integrado ao projeto pedagógico do curso destinado a formação teórico-prática do médico veterinário. (Resolução CFMV Nº 1137/2016);
Art. 2º O Hospital Veterinário Universitário de Ensino, Pesquisa
e Extensão deverá contar com profissionais docentes qualificados para
as seguintes especialidades essenciais destinadas a formação teórico-prática do médico veterinário. (Resolução CFMV Nº 1137/2016);
I - Clínica Médica;
II - Clínica Cirúrgica;
III - Oftalmologia;
IV - Cardiologia;
V - Dermatologia;
VI - Bioquímica;
VII - Anestesiologia;
VIII - Patologia;
IX - Microbiologia;
X - Radiologia;
XI - Ginecologia e Obstetrícia;
XII - Endocrinologia;
XI - Odontologia;
XII - Ortopedia;
XIII - Reprodução animal.
Art. 3º O Hospital Veterinário Universitário da Universidade Estadual do Maranhão foi criado pelo Decreto nº 13.819, de 25 de abril de
1994, itens 15 e 16, da alínea “f”, do inciso IV, do Art.2º, a que se refere
o § 3º do Art. 27, 76 e 77, do Estatuto da UEMA e o Art. 40 do Regimento dos Centros de Ciências e Estudos Superiores são órgãos complementares do Centro de Ciências Agrárias - CCA e têm por finalidade
dar apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão universitária.
(Regimento interno - HVU);
Art. 4º Compete ao Hospital Veterinário Universitário:
I - Colaborar com as diversas Áreas Técnicas do Curso de Medicina Veterinária /CCA/UEMA no que se refere aos Programas de Ensino de Graduação, Pós-Graduação e de Pesquisa;
Il - Implementar o Programa de Educação Permanente voltado
para a qualificação dos profissionais da Medicina Veterinária (Especialização, Mestrado, Doutorado) e na formação de discentes do Curso
de Medicina Veterinária da Universidade Estadual do Maranhão e de
outras Instituições de Ensino Superior de Medicina Veterinária;
III - Implantar Plano de Ação para Prestação de Serviços Veterinários Ambulatoriais e Hospitalares de forma gratuita para atendimento exclusivo de CÃES E GATOS da população inscrita nos
Programas Sociais do Governo (CadÚnico), Protetores Independentes e Organizações Não Governamentais de Proteção Animal,
inserindo-os nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; (1º Opção).
IV - Implantar Plano de Ação para Prestação de Serviços Veterinários Ambulatoriais e Hospitalares de forma gratuita para atendimento exclusivo dos ANIMAIS da população inscrita nos Programas Sociais do Governo (CadÚnico), Protetores Independentes e
Organizações Não Governamentais de Proteção Animal, inserindo-os nas atividades de ensino, pesquisa e extensão; (2º Opção).
§ 1º O Plano de Ação descrito no inciso III, deverá contemplar 70
% do total de Atendimentos Ambulatoriais e Hospitalares de CÃES
E GATOS realizados pelo Hospital Veterinário Universitário a cada
ano e deverá ser aprovado pelo Conselho Hospitalar, Conselho de Centro de Ciências Agrárias e referendado pelo Conselho de Administração
conforme Art.189 do estatuto da Universidade Estadual do Maranhão
podendo ser alterado à qualquer tempo de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira (Regimento interno - HVU); (1º Opção).
§ 1º O Plano de Ação descrito no inciso III, deverá contemplar 70
% do total de Atendimentos Ambulatoriais e Hospitalares de ANIMAIS realizados pelo Hospital Veterinário Universitário a cada
ano e deverá ser aprovado pelo Conselho Hospitalar, Conselho de Centro de Ciências Agrárias e referendado pelo Conselho de Administração
conforme Art. 18º do estatuto da Universidade Estadual do Maranhão
podendo ser alterado à qualquer tempo de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira (Regimento interno - HVU); (2º Opção).
§ 2º Os recursos orçamentários e financeiros destinados para
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os atendimentos ambulatoriais e hospitalares realizados pelo Hospital
Veterinário Universitário de forma gratuita, serão provenientes das
dotações do Governo do Estado, emendas parlamentares impositivas,
doações e auxílios financeiros a qualquer título;
Art. 5º 0 Hospital Veterinário Universitário (HVU) disponibiliza
a prestação dos seguintes serviços para pequenos e grandes animais:
I - Cirurgias;
Il - Odontologia;
III - Exames Laboratoriais;
IV - Consulta;
V - Internação;
VI - Diagnóstico por Imagem;
VII - Laboratório de Patologia Animal;
VIII - Laboratório De Microbiologia Clínica;
IX - Laboratório De Análises Clínicas.
Art. 6º O Poder Público poderá celebrar convênios com instituições ou empresas públicas e privadas.
Art. 7º Esta Lei entrará em vigor após a sua publicação.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 / 06 / 2022 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
JUSTIFICATIVA
A conexão animal percorre toda a história humana e se conecta
a outros grandes saltos evolutivos, incluindo a criação de ferramentas
de pedra, a linguagem e a domesticação, fazendo com que os humanos aprendessem a cuidar de criaturas diferentes deles mesmos (SHIPMAN, 2010). Acredita-se que a domesticação de animais selvagens
teve início há mais de 30 mil anos atrás, intensificando-se depois que o
homem deixou de ser nômade e passou a viver em um mesmo local por
muito tempo. Desenvolveu a agricultura como meio de obter alimento
e, com o tempo, surgiu também o comércio e as feiras de troca. Assim,
os animais passaram a ser treinados para o uso do homem, inicialmente por sua força bruta, como tração para o transporte e o arar. Desde
então, outras espécies foram domesticadas dando origem às diversas
raças que hoje conhecemos, resultando na convivência entre homens e
animais, dotadas de amizade, carinho, cuidado e companheirismo. Hoje
chamamos nossos animais domésticos de PET, expressão em inglês
com origem na Escócia, que significa “animal preferido”. Com esse
processo evolutivo, proporcionar saúde e bem-estar para os animais de
estimação, de guarda ou guia, tornou-se uma necessidade. Atualmente,
em quase todas as residências existem bichos de estimação, e os veterinários representam para eles o mesmo que o dico representa para nós.
Considerando as dificuldades socioeconômicas da população brasileira,
é necessário que o Poder Público estabeleça um amplo sistema público
de atendimento à saúde e bem estar-animal, de forma a estancar o sofrimento de milhares de animais e confortar a população de São Luís
carente de assistência médica veterinária para seus animais de estimação. É sabido que a saúde humana está diretamente relacionada à saúde
animal. O aumento da população de animais domésticos nas residências
amplia o risco de contágio das zoonoses, doenças transmissíveis dos
animais aos homens e vice-versa. Como se não bastasse, milhares de
famílias presenciam o sofrimento de seus cães ou gatos doentes, que necessitam de diagnósticos, medicamentos ou cirurgias sem poder propiciar um tratamento que cure ou minimize este sofrimento. Dessa forma,
a proteção e defesa da saúde que, nos termos do art. 24, XII, da Constituição Federal, é de competência concorrente da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, já que a eles é dado suplementar
a legislação federal e estadual, no que couber, nos limites do interesse
local (art. 30, I e II). A legislação específica que trata do assunto em tela
é a Resolução nº 1275, de 25 de junho de 2019 do Conselho Federal de
Medicina Veterinária - CFMV, que dispõe sobre os conceitos e estabelece condições para o funcionamento de Estabelecimentos Médico-Veterinários. Em seu artigo Art. 10º, conceitua os Hospitais Veterinários
como sendo estabelecimentos destinados ao atendimento de animais
para consultas, tratamentos clínico-ambulatoriais, exames diagnósticos,
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cirurgias e internações, com atendimento ao público em período integral (24 horas), sob a responsabilidade técnica, supervisão e a presença
permanente de médico-veterinário. O município de São Luís muito embora não tenha feito nenhum inquérito canino censitário, temos as campanhas de vacinação antirrábica que nos servirão de parâmetros, foram
alcançados nos anos de 2016 cento e seis mil novecentos e nove cães
(106.909), em 2017 chegamos a marca de cento e oito mil setecentos e
quarenta e três (108.743), portanto se levarmos em consideração os últimos cinco anos a média de vacinados é de cento e quatro mil e noventa três cães (104.093), valores que se aproximam do que Organização
Mundial de Saúde preconiza que a população canina fica estimada entre
10 a 15% da população humana. Já a população de gatos tem crescido
no município de São Luís, números estes também representados pelas
campanhas de vacinação antirrábica: No ano de 2016 foram cinquenta
e dois mil e setenta e três gatos (52.073), 2017 foram cinquenta e quatro mil duzentos e vinte e quatro gatos (54.224), ou seja, uma média
de cinquenta mil quatrocentos e oitenta e nove gatos (50.489), temos
uma população de gatos que representa 50% da população canina em
São Luís. (Poderá ser ampliado para a ilha de São Luís) e seguir a
mesma lógica do universo de cães e gatos). A população de São Luís
estimada segundo o (IBGE-2020) é de 1.109.000, ainda segundo o instituto (IBGE- 2018), o salário médio mensal dos trabalhadores formais
em São Luís era de 3.2 salários mínimos, correspondendo 38,8% da
população. A proporção de pessoas ocupadas em relação à população
total era de 33.8%. Desta forma o Hospital Veterinário Universitário
da Universidade Estadual do Maranhão tem como objetivo principal e
social, atender os (1º opção) (cães e gatos) (2º opção) (animais) dessa população inserida nos Programas Sociais do Governo (CadÚnico),
assim como das Organizações Não Governamentais e Protetores independentes relacionadas à Proteção a Animal. (Poderá ser ampliado para
a ilha de São Luís) e seguir a mesma lógica do IBGE).
Diante do exposto e em face da importância da matéria, peço o
apoio dos ilustres membros desta Casa para a aprovação do Projeto de
Lei em tela.
Sala das Sessões da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 / 06 / 2022 - HELENA DUAILIBE - DEPUTADA ESTADUAL
PROJETO DE LEI Nº 283 / 2022
Considera de Utilidade Pública a
ACALANTO - CASA DE VIVÊNCIA
E INFORMAÇÃO AOS PACIENTES
DO TRATAMENTO DE CÂNCER,
com sede no Município de Balsas, Estado do Maranhão.
Art.1°- Fica considerada de utilidade pública a ACALANTO
- CASA DE VIVÊNCIA E INFORMAÇÃO AOS PACIENTES DO
TRATAMENTO DE CÂNCER, com sede no Município de Balsas, Estado do Maranhão.
Art.2°- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de junho de 2022. - Andreia
Martins Rezende - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
A presente proposta pretende considerar utilidade pública ACALANTO - Espaço de Acolhimento e Informação para Pessoas em
Tratamento de Câncer, pessoa jurídica de direito privado, com CNPJ
sob Nº: 35.697.446/0001-00, sem fins lucrativos, de duração indeterminada, com personalidade jurídica própria, com sede provisória e foro na
cidade de Balsas no Estado do Maranhão e se localiza na Rua Antônio
Jacobina nº 1000 centro.
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Fundada em 11 de Novembro de 2019, com finalidade de idealizar e executar programas educativos que proporcionem prevenção e esclarecimento sobre o câncer para os pacientes, familiares e comunidade
em geral, dentro das possibilidades financeiras.
Busca promover a ética, a paz, a cidadania, os direitos humanos,
a democracia e outros valores universais. Possui a promoção de voluntários e assistência social.
O Espaço na busca de suas finalidades tem por escopo ainda prestar colaboração efetiva as pessoas acometidas de câncer, promovendo:
busca de parcerias com a comunidade civil, bem como incentivar a participação de outros cidadãos que tenham interesse, busca por doações
de materiais e equipamentos necessários para os pacientes e voluntários
capacitados e qualificados. Além de materiais, procura promover também o apoio psicológico, fisioterápico e outras formas de suporte.
Por fim, de posse da documentação apresentada pela Entidade Civil, documentos em anexo, podemos constatar que a pessoa jurídica em
questão preenche os requisitos estabelecidos pela legislação vigente.
Diante do exposto, e devido à importância da presente proposta para assegurar direitos às pessoas em tratamento de câncer e seus
familiares, peço o devido apoio aos nobres amigos parlamentares e a
consequente aprovação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 08 de junho de 2022 - Andreia
Martins Rezende - Deputada Estadual
PROJETO DE LEI Nº 284 /2022
Declara de utilidade pública a Associação do Grupo da 3ª Idade Vitalidade
- AGIV, com sede no município de São
Luís/MA.
Art. 1º Declara-se de utilidade pública à Associação do Grupo da
3ª Idade Vitalidade - AGIV, com sede e foro no município de São Luís/
MA, no Estado do Maranhão.
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
A Associação do Grupo da 3ª Idade Vitalidade - AGIV, inscrita no
CNPJ sob nº 05.116.998/0001-08, constituída em 20 de março de 2002,
é pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, com duração
por tempo indeterminado e com sede na Rua 205, Qd. 10F, n° 42, Cidade Operária, CEP: 65058-060, São Luís/MA.
A instituição tem por finalidade e objetivos principais: I – Promover ações sociais, através de projetos que beneficie a qualidade de vida
nas áreas de saúde, educação e cultura; podendo para tanto credenciar,
contratar ou firmar convênios com entidades estabelecidas nesta cidade e/ou qualquer parte do território nacional; II – Desenvolver ações
de proteção à família e a velhice; III – Estimular a vida associativa e
participativa dos membros, promovendo palestras, cursos, encontros,
seminários, e outros eventos em benefícios dos mesmos; IV – Adotar
medidas e providências, visando fomentar o lazer e a recreação dos
associados; V – Promover confraternizações e congraçamentos entre
os associados, objetivando divulgar as suas ideias, em datas e locais
a serem definidos pela Diretoria; VI – Manifestar-se sobre as políticas
públicas de interesse dos associados; VII – Atendimento e assessoramento aos beneficiários da LOAS, para a defesa e garantia dos direitos.
Nestes termos, fundado nos relevantes serviços que esta Instituição vem prestando à sociedade, submeto à consideração do Plenário
desta Casa Legislativa a presente proposição e conto com o apoio dos
meus ilustres pares para a aprovação deste Projeto de Lei, por se tratar
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de medida de relevante interesse social.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
PROJETO DE LEI N° 285 / 2022
Dispõe sobre a proibição de celebração de contratos ou posse em cargo
público, no âmbito do Estado do Maranhão, por pessoas condenadas por crime
de maus-tratos de animais.
Art. 1º - As pessoas condenadas pelo crime de maus-tratos de animais,
ficam proibidas de celebrar contratos de qualquer natureza com o Estado do Maranhão, bem como tomar posse em cargo público de caráter
efetivo ou em comissão, pelo prazo de 8 (oito) anos após o cumprimento da pena.
§ 1º - A previsão do caput deste artigo se aplica após o trânsito
em julgado de sentença penal condenatória pela prática dos crimes
previstos nos Arts. 29 e 32 da Lei Federal nº 9.605/98.
§ 2º - As pessoas jurídicas de direito privado cujo sócios tiverem
incorrido no disposto no § 1º, ficam de igual forma impedidas de
celebrar contratos com o Estado do Maranhão.
Art. 2º - O Poder Executivo poderá regulamentar a fiscalização
do disposto na presente Lei, com intuito de garantir sua fiel execução.
Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de junho de 2022. - MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual – PDT
JUSTIFICATIVA
O presente projeto de lei visa proibir a celebração de contratos ou
posse em cargo público, no âmbito do Estado do Maranhão, por pessoas
condenadas por crime de maus-tratos de animais, visando assim combater o aumento da prática desses crimes, que lamentavelmente, tem indicador crescente nos últimos anos, fazendo-se necessário implementar
medidas que visem impedir essa pratica intolerante.
Cumpre mencionar a série de avanços feitos no Brasil, no que
se refere à proteção dos animais, seja na edição leis, decretos, e outros
normativos que criam regras específicas no intuito de redução dos índices de maus-tratos, contudo ainda nos deparamos com episódios graves
dessa pratica delituosa, o que aponta para o dever de união de esforços
para mudar essa terrível realidade.
No ano de 2021, a Polícia Civil do Estado do Maranhão, registrou
39 ocorrências de casos de maus-tratos no estado, isso sem falar das
ocorrências que não chegam ao conhecimento das autoridades policiais,
não sendo contabilizadas nas estatísticas oficiais, o que torna ainda mais
preocupante esse aumento dos casos de maus-tratos aos animais.
Por todo o exposto, espera o autor a tramitação regimental e apoio
dos nobres colegas na aprovação do Projeto de Lei, que atende aos pressupostos de constitucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO, 14 de junho de 2022. - MÁRCIO HONAISER - Deputado Estadual – PDT
PROJETO DE LEI Nº 286 /2022
Considera de Utilidade Pública o
“INSTITUTO DE GESTÃO DE PROJETOS SOCIAIS - IGPS” e dá outras
providencias.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o “Instituto de
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Gestão de Projetos Sociais” - IGPS
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman, em São Luís (MA), 09 de junho de 2022. - OTHELINO NETO
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 287/2022
Considera de Utilidade Pública
a “UNIÃO DOS ESTUDANTES RIBAMARENSES” e dá outras providencias.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública a “União dos Estudantes Ribamarenses
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman, em São Luís (MA), 09 de junho de 2022. - OTHELINO NETO
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 288 /2022
Considera de Utilidade Pública o
“INSTITUTO SOCIAL ALIANÇA ISA” e dá outras providencias.
Art. 1º - Fica considerada de Utilidade Pública o “Instituto Social Aliança – ISA.
Art. 2º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio Manuel Beckman, em São Luís (MA), 09 de junho de 2022. - OTHELINO NETO
- Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 030 /2022
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Kenaz
Cristian Souza Veiga
Art. 1º - É concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel
Beckman” ao Dr. Kenaz Cristian Souza Veiga
Art. 2º- Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua
publicação.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de junho de 2022. DEPUTADA DANIELLA - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Kenaz Cristian é maranhense de São Luís, nasceu em 28.04.1979.
Estudou no Colégio Batista e na escola Dom Bosco. Cursou Engenharia
Elétrica no IFMA (antigo CEFET) se graduando em 2003, fez parte
da primeira turma de Mestrado de Engenharia de Materiais do IFMA
(antigo CEFET). Alcançou a formação docente pela UEMA, se licenciando em Matemática e Física, em 2007. Se especializou em Docência
Superior pela Faculdade Darwin-DF. Cursou Direito na Universidade
CEUMA e se graduou em 2014, sendo aprovado na OAB ainda no início do 9º período. Se formou em Teologia em 2016 pela ISTUCOM.
É advogado, com atuação na área do direito criminal,
previdenciário e direito público. Foi procurador municipal no
período de 2017 a 2019. É assessor parlamentar de 2019, sendo
responsável pela escrita de várias proposições, que já viraram leis.
É professor desde os 19 anos de idade, iniciando sua carreia no
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instituto de Matemática que era preparatório para concursos e seletivos,
e na escola Bueno Aza, localizada no Monte Castelo, foi professor
das Escolas Dom Bosco, Crescimento, Literato, Colégio Solução e
Escolas Públicas da Rede Municipal e Estadual. Foi professor de vários
cursos preparatórios, ministrando aulas de Direito Constitucional,
Administrativo e Eleitoral.
Foi professor substituto na UFMA nos cursos de Engenharia Elétrica e Ciências da Computação nos biênios de 2005-2007 e 2011-2013.
Foi professor substituto na UEMA nos cursos de Engenharia Mecânica
e da Computação no biênio 2010-2012. Professor da Faculdade Florence no curso de Direito, nos anos de 2015 e 2016.
É um líder religioso desde os 17 anos de idade, sendo consagrado
pastor em 2018 e desenvolve vários projetos sociais na cidade de São
Luis, entre eles, o JUVENTUDE SEM DROGAS e MISSÕES AMOR.
Atualmente, é professor da Rede Estadual de Educação (desde
2007), assessor parlamentar, consultor jurídico e advogado.
Plenário Deputado Nagib Haickel, em 08 de junho de 2022. - Deputada Daniella - Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031 /2022
Concede o Título de Cidadão
Maranhense ao Pastor Cleber Moraes
Gonçalves.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor
Cleber Moraes Gonçalves, natural de João Neiva – ES.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 08 de junho de 2022. - Deputada Daniella - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 138, “h”, Título de Cidadão Maranhense, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.
Nascido em 03 de junho de 1984, na cidade de João Neiva – ES,
Cleber Moraes Gonçalves é filho de Alair Vieira Gonçalves e Maria de
Fátima Moraes Gonçalves.
Aos 16(dezesseis) de idade, se converteu ao Evangelho de Cristo,
na igreja Casa da Benção na cidade de João Neiva, iniciando seu trabalho como obreiro evangelista. Em 2002 foi para a cidade de Vitória/ES,
onde foi ordenado pastor, dirigindo 05 igrejas, chegando a ser Supervisor de 13 igrejas na mesma cidade.
Em 2017, aceitou o desafio proposto por seu Apóstolo, de ser superintendente no Estado do Maranhão, assumindo 09 igrejas na cidade
de São Luís do Maranhão. Chegando ao Maranhão e como vontade de
trabalhar e com a característica de ser um ótimo construtor, resolveu
alargar as tendas e expandir as igrejas não somente na capital como
também no interior.
Hoje a Igreja Casa da Benção já está presentes em todos os municípios da grande ilha de São Luís(São Luis, Paço do Lumiar, Raposa e
São José de Ribamar), além de Imperatriz, Davinópolis e Pinheiro, congregando mais de mil pessoas semanalmente e muitos outros visitantes.
Recentemente a igreja adquiriu uma nova sede que fica em Avenida Cajazeiras em frente ao supermercado Mateus, com capacidade
para 800 pessoas e também um terreno na zona rural de São Luís, onde
será construído um centro social para reabilitação de pessoas dependentes químicos e alcoólatras.
Em todas extensões da grande ilha (Sede, Anjo da Guarda, Divinéia, Vila Janaina, Vila Isabel, João Paulo, Sá Viana, Alto da Espe-
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rança, Recanto do Olho D’água, Iguaíba, Vila Vitória, Vila São Pedro,
São Raimundo, J. Câmara e Turiúba), desenvolve um trabalho social e
assistencialista na medida do possível com certa frequência.
Ao longo desses cinco anos de moradia e residência fixa em São
Luís, onde até o mesmo já tem casa própria e já sem sente um maranhense nato, o pastor Cleber Moraes, vem contribuindo para desenvolvimento espiritual, cultural, social e emocional de muitos maranhenses,
lhe fazendo merecedor do Título de Cidadão Maranhense.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 08 de junho de 2022. - Deputada Daniella - Deputada Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor Romualdo Fernandes
da Silva.
Art. 1º Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Pastor
Romualdo Fernandes da Silva, natural de Ribeirão – PE.
Art. 2º Este Projeto de Resolução entrará em vigor na data de sua
publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 08 de junho de 2022. - Deputada Daniella - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão
dispõe, em seu artigo 138, “h”, Título de Cidadão Maranhense, concedido a pessoas que tenham prestado relevantes serviços nas áreas cultural, científica, religiosa, esportiva, política ou de assistência social e
desenvolvimento econômico, comprovados mediante currículo.
Nascido em 18 de setembro de 1965, na cidade de Ribeirão – PE,
Romualdo Fernandes da Silva é filho de Eurico Fernandes da Silva e
Maria José de Carvalho da Silva e irmão do Radialista Roberto Fernandes(in memorian) dentre outros irmãos.
Ainda na adolescência, chegou ao Maranho em Residência no estado do Maranhão, meados de dezembro de 1977, terminou os estudos
na Escola Meng Maranhense. E logo após iniciou o trabalho no antigo
Banco Econômico, na capital São Luís. No mesmo período, se converteu ao Evangelho na Igreja Evangélica Assembleia de Deus no bairro do
Santa Cruz, onde atuo como músico.
Secularmente, iniciou a carreira como propagandista, no inicio
dos anos 90, seguindo a carreira, chegando ao cargo de DIR. Executivo
- Aché Lab. Farms. S/A, no ano de 2002. Paralelamente nesse período,
desenvolvia sua atividade eclesiástica, como diácono e líder de jovens
na Assembleia de Deus do Bairro da Cohab.
Em 2005 assumiu a direção da Igreja Assembleia do Bairro do
Bequimão , período esse que já estava exclusivamente no seu chamado
ministerial, quando foi ordenado Pastor, em 2007 assumindo a Área 52
da IADESL-Igreja Evangélica Assembleia de Deus de São Luís, coordenando os trabalhos pastorais nos Bairros do Cantinho do Céu, Primavera Turu e Farol de São Marcos. O trabalho cresceu tanto que a Sede
Cantinho do Céu passou de 70 membros a 400 membros.
Durante esse período, o pastor Romualdo atuou como Locutor da
FM Esperança por 10 anos e também Apresentador do programa AD em
Ação TV Maranhense, abençoando milhares de maranhenses em todo o
Estado por meio de palavras de ensinamento da fé cristã.
Em setembro de 2017, decidiu, com a orientação de Deus, seguir
um novo ministério independente, denominado ADVIDA-Assembleia
de Deus Vida, sediado na Avenida Daniel de La Touche, 400, no Bairro
do Ipase, ao Lado do Shopping da Ilha, na capital, sendo assim Presidente da Igreja, e auxiliado por 04 pastores e um grupo de 40 obreiros.
Hoje a igreja congrega mais de 400 pessoas, e desenvolve vá-
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rios projetos sociais e de assistencialismo que abençoa muitos não só
na capital como em outros municípios. O Pastor Romualdo também
é vice-presidente da AMOEMA-ASSOCIAÇÃO DE MINISTROS E
OBREIROS DO ESTADO DO MARANHÃO.
Como se observa, a trajetória do Pastor Romualdo Fernandes da
Silva o faz merecedor do Título de Cidadão Maranhense.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 08 de junho de 2022. - Deputada Daniella - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 164 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 24, 25 e 26
de maio do corrente ano, por motivos de saúde, conforme atestado em
anexo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 08 de junho de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual
REQUERIMENTO N° 165 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder, requeiro a V. Exa. que, após a deliberação da Mesa, seja justificada a
minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos dias 17, 18 e 19 de
maio do corrente ano, onde estive em viagem a serviço deste Poder na
cidade de São Paulo.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manoel Bequimão,
São Luís – MA, em 08 de junho de 2022. - Edivaldo Holanda - Deputado Estadual
REQUERIMENTO Nº 166 /2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia,
requeiro a V.Exa que, após ouvido o Plenário, seja enviado à Bancada
maranhense no Senado, solicitação para tomada de providências, no
sentido de tratar o rol de procedimentos listados pela Agência Nacional
de Saúde Suplementar (ANS) como taxativo.
O presente requerimento é de suma importância, visto que, essa
decisão do STJ desobriga os planos de saúde a arcarem com tratamentos
ou medicamentos que não estejam no rol da ANS e tal medida prejudica
toda sociedade e, especialmente, pacientes que necessitam de tratamentos prescritos por profissionais especializados como novas terapias com
base em avanços científicos.
Por fim, enfatizo que tal medida do STJ, põe em risco a vida de
milhares de pacientes que necessitam de cuidados específicos.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 09 de junho
de 2022. - Neto Evangelista - Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº 4316 /2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois
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de ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor
Tiago José Mendes Fernandes, Secretário De Estado da Saúde
(SES), solicitando edição do programa Mais Saúde Animal, para o Município de Itapecuru – Mirim.
Com o objetivo de promover ações de saúde animal para o combate de zoonoses endêmicas no Maranhão como leishmaniose e raiva,
proteger a família, cuidar da saúde animal de modo geral, este programa
é de grande importância para o Município e Região.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO MANOEL BECKMAN, EM 07 DE JUNHO DE 2022. - wendell lages - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4317 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação
seja encaminhada ao SECRETÁRIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA, CORONEL SÍLVIO LEITE, solicitando, em caráter
de urgência, INSTAURAÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E CELERIDADE PARA IDENTIFICAR E PUNIR O INDIVÍDUO QUE ASSASSINOU DOIS CAVALOS NO MUNICÍPIO DE CAXIAS.
Nos últimos dias, foi divulgado vídeo em que há 2 cavalos esfaqueados em uma via pública no município de Caxias. Pelo que se soube,
os animais foram agredidos por um homem que, até o presente momento, não foi identificado. A conduta narrada configura crime, razão
pela qual apresenta-se a presente proposição para instaurar investigação
sobre o referido caso.
Plenário Nagib Haickel, 08 de junho de 2022. - Wellington do
Curso - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4318 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Santa Quitéria do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
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INDICAÇÃO Nº 4319 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Santa Helena/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4320 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Santa Filomena do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4321 / 2022
Senhor Presidente,
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Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Sambaíba/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4322 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Ribamar Fiquene/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4323 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Santo Amaro do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4324 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Riachão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4325 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Raposa/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4326 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Primeira Cruz/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4327 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Presidente Vargas/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
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ckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4328 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Presidente Sarney/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4329 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Presidente Médici/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4330 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Presidente Juscelino/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
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Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4331 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Porto Rico do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4332 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Poção de Pedras/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4333 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Porto Franco/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
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descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4334 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Peri Mirim/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4335 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Peritoró/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4336 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
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VIVA/PROCON no município de Pio XII/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4337 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Pindaré Mirim/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4338 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Pirapemas/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4339 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
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Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Penalva/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4340 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Paulino Neves/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4341 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Paulo Ramos/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4342 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
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expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Passagem Franca/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4343 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Parnarama/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4344 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Paraibano/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4345 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Palmeirândia/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Olho D’agua das Cunhãs/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4346 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Paço do Lumiar/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4347 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Olinda Nova do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4349 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Nova Olinda do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4350 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lagoa Grande/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4348 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4351 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lagoa do Mato/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lago do Junco/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 4352 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4355 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lago Verde/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Junco do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4353 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4356 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lago dos Rodrigues/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Joselândia/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4354 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4357 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de João Lisboa/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 4358/2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos que, após a ouvida a mesa, seja a
presente Indicação encaminhada ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor Carlos Brandão, para que determine ao
Secretário de Estado da Infraestrutura, Senhor Aparício Bandeira, em
caráter de urgência, a pavimentação asfáltica da MA-310 (estrada que
liga o município de Bacurituba ao município de Cajapió), tendo em
vista o estado de deterioração da referida estrada causada pelas fortes
chuvas.
A referida obra é de grande importância, pois as precárias condições de trafegabilidade em decorrência do intenso período chuvoso,
causaram permanentes transtornos, aos moradores que lá residem e aos
condutores de veículos que por ali trafegam e convivem diariamente
com a grande dificuldade de acesso.
Diante dos problemas que a população vem enfrentando pela falta desse serviço, que se constitui um direito social do cidadão, solicitamos especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador no sentido
de atender ao nosso pleito, pois a efetivação desse investimento estrutural será assegurado, aos moradores daqueles municípios, o direito a uma
melhor qualidade de vida.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de abril
de 2022. - Daniella - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4359 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Tiago Fernandes e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando equipamentos
de raios-x à UPA 24h Itaqui – Bacanga, nesta cidade. Ressalta-se que, é
imprescindível um sistema de aquisição de imagens (CR ou DR).
A solicitação faz-se necessária em razão da sua importância para
o sistema de saúde, tendo em vista que, equipamentos de radiografia
servem para diagnosticar doenças ósseas
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4360 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Secretário de Estado da Saúde, o Sr. Tiago Fernandes e
ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a disponibilização de uma ambulância à UPA 24h Itaqui Bacanga, de modo a
garantir o direito à saúde dos moradores locais.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4361 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de
infraestrutura com o objetivo de dar fim ao entupimento nas galerias da
Avenida Contorno Leste Oeste, Cohatrac III, São Luís - MA
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4362 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Prefeito de São José de Ribamar, o Sr. Júlio Cesar de Souza
Matos, ao Secretário Municipal de Recuperação e Manutenção da
Malha Viária, o Sr. Roberto Murad Moucherek, ao Secretário Municipal de Obras, Habitação, Serviços Públicos e Urbanismo, o Sr.
André Luiz de Oliveira Cruz, à Secretária de Estado das Cidades e
Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de infraestrutura nas ruas do Alto do Turu I, II e III,
São José de Ribamar/MA.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4363 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Superintendente Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes no Estado do Maranhão, o Sr. Glauco
Henrique Ferreira da Silva Fernandes, solicitando implantação de
redutores de velocidade na Avenida dos Portugueses (extensão da BR135), próximo à UPA 24h Itaqui-Bacanga, nesta cidade.
A solicitação faz-se necessária em razão da sua importância, tendo em vista que, devido à ausência de sinalização, as ambulâncias possuem dificuldade de acesso à UPA 24h Itaqui-Bacanga.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4364 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide,
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David
Col Debella, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento
Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de
infraestrutura com o objetivo de dar fim ao entupimento nas galerias da
Avenida Contorno Leste Oeste, Cohatrac III, São Luís - MA
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4365 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente à Prefeita de Paço do Lumiar, a Sra. Maria Paula Azevedo Desterro,
ao Secretário Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Sr. Walburg
Ribeiro Gonçalves Neto, à Secretária de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador
do Estado, o Sr. Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade
de serviços de infraestrutura e pavimentação asfáltica na Avenida M,
Loteamento Morada do Sol, Bairro Araçagy, próximo ao Veneza Home
Center, na cidade de Paço do Lumiar, CEP: 65130-000.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência da falta de pavimentação e serviços de infraestrutura, dificultando a vida daqueles que vivem na região.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
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ckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4366 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col
Debella, à Secretaria de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano, a Sra. Joslene Rodrigues e ao Governador do Estado, o Sr.
Carlos Brandão, solicitando a análise de viabilidade de serviços de
infraestrutura e pavimentação asfáltica na Rua 08, Alexandre Tavares,
localizada no Bairro São Raimundo, CEP: 65057-830, nesta cidade.
Pois, segundo relatos dos moradores, diversos são os transtornos
causados em decorrência das crateras profundas que se formaram no
meio da rua.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4367 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Milagres do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4368 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Matões da Norte/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
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descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4369 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de São João do Caru/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4370 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de São João Batista/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4371 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
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VIVA/PROCON no município de Santana do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4372 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Nina Rodrigues/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4373 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Morros/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4374 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Montes Altos/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4375 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Mirinzal/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4376 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Monção/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4377 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
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expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Miranda do Norte/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4378 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Mirador/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4379 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Matinha/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4380 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Mata Roma/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Maracaçumé/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 4381 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4384 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Maranhãozinho/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Magalhães de Almeida/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4382 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4385 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Marajá do Sena/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Luís Domingues/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4383 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4386 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Loreto/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Jenipapo dos Vieiras/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 4387 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4390 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lima Campos/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Jatobá/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4388 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4391 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Lajeado Novo/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Itinga do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4389 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4392 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Nova Iorque/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Matões/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4393 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4396 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Itaipava do Grajaú/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de São João do Paraíso/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual

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

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

INDICAÇÃO Nº 4394 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4397 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Nova Colinas/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Santa Rita/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4395 / 2022

INDICAÇÃO Nº 4398 / 2022

Senhor Presidente,

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,

Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
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requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de São Francisco do Maranhão/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4399 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o art. 152 do Regimento Interno desta Casa,
requeiro a V. Exa. que, após seja ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente à Presidente do Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Estado do Maranhão, à Sra. Karen Beatriz
Taveira Barros e ao Exmo. Governador do Estado do Maranhão,
o Sr. Carlos Brandão, solicitando a implantação de uma unidade do
VIVA/PROCON no município de Vila Nova dos Martírios/MA.
A solicitação faz-se necessária em razão do seu objetivo. A saber:
descentralização de serviços públicos e o acesso a garantia de direitos e
exercício pleno da cidadania.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, 06 de junho de 2022 - DUARTE JUNIOR - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4400 / 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 MATINHA,
o(a) Senhor(a) LINIELDA NUNES CUNHA, 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 cumpri-
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mento 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 4401 / 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 MATA ROMA,
o(a) Senhor(a) BESALIEL FREITAS ALBUQUERQUE, 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 4402 / 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 MARANHÃOZINHO, o(a) Senhor(a) MARIA DEUSA LIMA ALMEIDA, 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
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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 4403 / 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 MARAJÁ
DO SENA, o(a) Senhor(a) LINDOMAR LIMA DE ARAUJO, 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 4404 / 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 MARACAÇUMÉ, o(a) Senhor(a) RUZINALDO GUIMARÃES DE MELO, para que
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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 4405 / 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 MAGALHÃES
DE ALMEIDA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO NONATO CARVALHO,
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 4406 / 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 LUÍS DOMINGUES, o(a) Senhor(a) GILBERTO BRAGA QUEIROZ, 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 4407 / 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 LORETO, o(a)
Senhor(a) GERMANO MARTINS 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”.
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 Esta-
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dual, 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 4408 / 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 LIMA CAMPOS, o(a) Senhor(a) DIRCE PRAZERES RODRIGUES, 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 4409 / 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 LAJEADO
NOVO, o(a) Senhor(a) ANA LÉA BARROS ARAÚJO, 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.
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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 4410 / 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 LAGOA
GRANDE DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) FRANCISCO NERES
MOREIRA POLICARPO, 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 4411 / 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 LAGOA DO
MATO, o(a) Senhor(a) ALEXSANDRE GUIMARÃES DUARTE, 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 4412 / 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 LAGO VERDE,
o(a) Senhor(a) ALEX CRUZ ALMEIDA, 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 4413 / 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 LAGO DOS
RODRIGUES, o(a) Senhor(a) VALDEMAR SOUSA ARAUJO, 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 4414 / 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 LAGO DO
JUNCO, o(a) Senhor(a) MARIA EDINA ALVES FONTES, 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 4415 / 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 LAGO DA PEDRA, o(a) Senhor(a) MAURA JORGE ALVES DE MELO RIBEIRO,
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 4416 / 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 JUNCO DO
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ANTONIO RODRIGUES DO NASCIMENTO FILHO, 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 Esta-
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dual, 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 4417 / 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 JOSELÂNDIA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DA SILVA SANTOS, 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 4418 / 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 JOÃO LISBOA,
o(a) Senhor(a) VILSON SOARES FERREIRA 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
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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 4419 / 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 JENIPAPO DOS
VIEIRAS, o(a) Senhor(a) ARNOBIO DE ALMEIDA 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
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 4420 / 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 JATOBÁ, o(a)
Senhor(a) CARLOS ROBERTO RAMOS 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
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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 4421 / 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 ITINGA DO
MARANHÃO, o(a) Senhor(a) LUCIO FLAVIO ARAUJO 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
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 4422 / 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 ITAPE-
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CURU MIRIM, o(a) Senhor(a) BENEDITO DE JESUS NASCIMENTO NETO, 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 4423 / 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 ITAIPAVA
DO GRAJAÚ, o(a) Senhor(a) JOVALDO CARDOSO OLIVEIRA
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.
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INDICAÇÃO Nº 4424 / 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 IMPERATRIZ,
o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS ANDRADE RAMOS, 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 4425 / 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 IGARAPÉ
GRANDE, o(a) Senhor(a) ERLANIO FURTADO LUNA XAVIER,
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 4426 / 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 IGARAPÉ DO
MEIO, o(a) Senhor(a) JOSE ALMEIDA 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 4427 / 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 ICATU, o(a)
Senhor(a) WALACE AZEVEDO MENDES, 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 4428 / 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 HUMBERTO DE
CAMPOS, o(a) Senhor(a) LUIS FERNANDO SILVA DOS SANTOS,
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 4429 / 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 GUIMARÃES,
o(a) Senhor(a) OSVALDO LUIS GOMES, 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 4430 / 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 GRAJAÚ, o(a)
Senhor(a) MERCIAL LIMA DE ARRUDA, 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 4431 / 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 GRAÇA
ARANHA, o(a) Senhor(a) UBIRAJARA RAYOL SOARES, 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
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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 4432 / 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 GOVERNADOR
NUNES FREIRE, o(a) Senhor(a) JOSIMAR ALVES DE 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
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 4433 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro que após a ouvida a mesa, seja encami-
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nhado expediente ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) de GOVERNADOR
NEWTON BELLO, o(a) Senhor(a) ROBERTO SILVA ARAUJO, 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 4434 / 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 GOVERNADOR LUIZ ROCHA, o(a) Senhor(a) JOSE ORLANILDO SOARES
DE 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
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 4435 / 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 GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO CARNEIRO
RIBEIRO, 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 4436 / 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 GOVERNADOR
EDISON LOBÃO, o(a) Senhor(a) GERALDO EVANDRO BRAGA
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
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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 4437 / 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 GOVERNADOR
ARCHER, o(a) Senhor(a) ANTÔNIA LEIDE FERREIRA DA SILVA
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
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 4438 / 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 GONÇALVES
DIAS, o(a) Senhor(a) ANTONIO SOARES DE SENA, 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
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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 4439 / 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 GODOFREDO VIANA, o(a) Senhor(a) SHIRLEY VIANA MOTA, 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 4440 / 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 FORTUNA,
o(a) Senhor(a) SEBASTIÃO PEREIRA DA COSTA NETO, 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 4441 / 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 FORTALEZA
DOS NOGUEIRAS, o(a) Senhor(a) LUIZ NATAN COELHO DOS
SANTOS, 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.
O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO RICARDO RIOS – Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Expediente lido. À publicação.
III – PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Com a palavra, Professora Socorro Waquim. A
senhora fica na chamada subsequente enquanto ajusta áudio e vídeo.
Nós convidamos a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, por cinco minutos,
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sem apartes.
A SENHORA DEPUTADA DRA. CLEIDE COUTINHO (sem
revisão da oradora) - Bom dia a todos, Senhor Presidente, membros da
Mesa, colegas deputados, deputadas, mesmo as que estão virtualmente
participando, estou muito feliz de estar aqui, neste momento, porque
quero agradecer, agradecer sempre é um ato de profunda beleza, de
profunda consideração com aquilo que recebemos, e é por isso que
eu quero agradecer aqui ao meu amigo Miltinho, Ex-prefeito de São
Mateus, uma pessoa que se tornou meu amigo, uma pessoa que me deu
mais de 2400 votos naquela cidade, que sempre foi muito amigo do
saudoso Humberto Coutinho. Então, eu quero, neste momento, avisar
a V. Ex.ªs que, provavelmente, no dia 30, nós estaremos junto com ele
inaugurando o Hospital Estadual de São Mateus do Maranhão que ele,
com muita gentileza, com muito amor, com muito reconhecimento,
está pedindo para o governo colocar o nome do Hospital Humberto
Coutinho. Todos vocês sabem como eu e Humberto lutamos por saúde.
Saúde é vida, saúde é amor e mais do que tudo, Miltinho, Prefeito
Ivo que está correspondendo às expectativas, eu estou emocionada e
muito grata porque sei que Humberto, onde estiver, também está muito
grato, porque ele lutou muito para que o Miltinho fizesse um mandato
de muita segurança, de muito trabalho e conseguiu colocar naquela
cidade várias obras. O referido pedido, como eu falei, se fundamenta na
importância que Humberto teve para o estado do Maranhão. Humberto
deixou um legado eternizado na política maranhense. Foi o vereador
mais votado de Caxias na eleição de 88. Em seguida, foi eleito e reeleito
deputado estadual por cinco mandatos. Foi prefeito por dois mandatos
e presidiu esta Casa por dois mandatos. Então, deixou um legado de
muita simpatia, de muita cooperação, de muito amor e, sobretudo, que
o mais importante na vida é tolerância e respeito. Além de um político
renomado, quando eu boto Humberto, eu boto no meio, quando eu
falo em saúde, nós deixamos um legado muito grande naquela região
leste, porque nós fizemos a Casa de Saúde e Maternidade de Caxias,
a primeira ressonância daquela região, a primeira tomografia daquela
região, o primeiro serviço de diálise daquela região. Hoje nós contamos
com 360 pacientes. Estou muito contente, porque o nosso Governador
está inaugurando alguns centros para desafogar, porque é muita gente.
E por isso, Miltinho, eu estou muito grata a você. E quero também aqui
dizer que, nessa mesma data, será inaugurado o Instituto de Educação,
Ciência e Tecnologia do Maranhão também em São Mateus, chamado
Professor Manoel Vieira. Manoel de Jesus Vieira chegou à cidade de
São Mateus com quatro anos de idade. Era filho de Domingos Silva, um
dos fundadores da cidade de São Mateus no Maranhão. Professor de
formação, Manoel foi nomeado pelo Estado do Maranhão, em 1982, para
lecionar no ginásio Bandeirante, também conhecido como Ceprema, na
cidade de São Mateus. Exerceu a docência, durante 32 anos, no mesmo
prédio onde concluiu o ginásio, em 1972, tendo se aposentado no ano
de 2014. A sua militância política começou no movimento estudantil
em 1969. Foi presidente do grêmio Afonso Pena por duas vezes. Em
1970, ingressou no MDB, partido de oposição ao governo militar.
Durante essa trajetória política, Manoel Vieira concorreu aos cargos
de prefeito e de vereador nos anos de 82 e 88. Manoel Vieira também
exerceu o cargo de Secretário Adjunto do Governo e Articulação de
São Mateus no período de março de 2015 até junho de 2015, ocasião
em que foi assassinado. Infelizmente, as pessoas sofrem também, esse
tipo de violação dos direitos humanos. Então estou muito contente e
quero aqui dizer que eu sou grata a São Mateus, sou grata a Miltinho,
sou grata ao Ivo. E dizer que o pedido que Miltinho me fez, graças a
Deus , o governo Brandão vai fazer, que é um poço no Povoado Dendê,
que quem me pediu, também, junto com o Miltinho, foi o Vereador
Gilvan. Também, gostaríamos de, nessa mesma data, inaugurar esse
poço. Muito obrigada a todos e que estejam presentes no dia 30. E quero
encerrar desejando ao nosso Presidente da Casa, Othelino... Por sinal,
o Othelino estava bonitinho, hoje, na televisão. Estava bem maquiado,
bem bonito, bem relaxado e, apesar dos encargos que ele vai ter, mas
tenho certeza que, com a serenidade dele e também, como eu falo de
novo, tolerância e o amor que ele tem pelo povo do Maranhão, nós
teremos, mais uma vez, o Othelino entre nós, e o Brandão, o nosso
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Governador, está prestes a chegar e poderá, com segurança, continuar o
seu mandato. Muito obrigada e fique com Deus.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Deputada Socorro Waquim, vamos ativar o seu áudio,
professora, por favor.
A SENHORA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM (sem
revisão da oradora) – Bom dia a todos, meu eterno reitor, homem
de conhecimento, de luz. Bom dia a todos os colegas que compõem
essa Mesa. A Deputada Cleide, fez uma fala agora muito significativa
mostrando a importância da saúde. Bom dia a todos os maranhenses,
imprensa. Hoje é o Dia Mundial do Doador de Sangue, uma data
importante, hoje é dia de nós agradecermos esses doadores, dizer a eles
muito obrigada por seu gesto nobre e humano salvam muitas vidas. Doar
sangue acima de tudo é um ato de amor, um ato de amor ao próximo,
e esse gesto muitas vezes traz uma esperança muito grande devido
aqueles que estão no leito e que precisam ter suas vidas preservadas,
às vezes pode ser o seu pai, pode ser uma mãe, pode ser um irmão,
pode ser um próximo, pode ser num momento de um grande acidente.
Enfim, a coleta de sangue, as bolsas de sangue elas representam não
um invólucro de plástico com conteúdo dentro, mas significam vidas. E
eu faço essa fala hoje, Senhor Presidente, principalmente porque, aqui
em Timon, nós não temos uma unidade um posto avançado de coleta
de sangue, e essa semana mesmo o HEMOC, que é do Piauí, o setor
de recolhimento de sangue do Piauí cortou o atendimento de bolsas de
sangue para o município de Timon. Aqui tem um posto, mas ele coleta
ou de Caxias ou recebia já pronto de Teresina. Assim eu aproveito essa
data importante para ressaltar a necessidade de se trazer para Timon
também um posto avançado do HEMOMAR, porque esse hospital aqui
já se transforma, o Alarico Pacheco um hospital de caráter regional,
aumentando a sua complexidade de atendimento, porque ontem esteve
aqui em Timon o governador em exercício, desembargador Paulo
Velten, e que aqui instalou duas ações extremamente importantes para
o povo de Timon e para o povo da região Leste do Maranhão, Dra.
Cleide, que foi reativar o convênio de parceria com o Piauí para atender
os casos de oncologia que era uma dificuldade muito grande, havia
sido cortado, aqui os pacientes ou iam para Caxias ou iam para Coroatá
ou para São Luís, com essa retomada desse convênio, Teresina passa
a atender os casos de oncologia do município de Timon e de toda a
região Leste, era um anseio antigo desde que eu fui prefeita havia essa
discussão, passaram por outros gestores e agora mais uma vez o governo
na sua sensibilidade, Carlos Brandão representado pelo desembargador
Paulo Velten renova esse convênio como também ontem instalou aqui
em Timon o serviço de ortopedia, que também era um grande anseio.
Como hospital Pacheco hoje já tem UTIs Neonatal e UTI adulto que
já foi implantado pelo governo Flávio Dino é necessário que então
tenhamos aqui esse posto avançado de coleta de sangue, representado
pelo Hemomar, para que haja equilíbrio no atendimento das cirurgias,
das necessidades que possam estar dentro do hospital diariamente,
então eu faço essa fala, fiz um requerimento, pedindo essa providência
que na próxima semana eu quero estar aprovando aí para o governo do
estado de atenção especial para o município de Timon, hoje os estoques
de sangue do Brasil inteiro, eles precisam permanentemente estar
abastecidos para atender as emergências, atender as intercorrências
que têm até de uma cirurgia, ou seja, daqueles tratamentos longos que
precisam permanentemente de sangue, assim não será diferente aqui em
Timon termos também o nosso Hemomar para que possamos atender
cada vez com mais qualidade o nosso cliente que é o timonense, que
é o maranhense e eu sei que o governo mandou, Carlos Brandão tem
essa sensibilidade, está chegando de volta, graças a Deus, recuperado,
e vai olhar com bastante atenção essa nossa solicitação, assim como
o secretário de Saúde. Portanto, o que importa não é quem vai ser o
doador, o que importa é quem será beneficiado. Assim, nós queremos
estabelecer essas novas oportunidades, essas novas chances de vida, de
recomeçar a vida, por isso eu peço esse posto avançado do Hemomar
para Timon, neste dia hoje que comemoramos o Dia Mundial do Doador
de Sangue. Quero dizer aos timonenses e aos maranhenses que vamos
estar sempre na frente da defesa das questões da saúde, porque saúde é
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vida, e precisamos ter os maranhenses bem atendidos com dignidade e
com qualidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Não há oradores inscritos no...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Senhor
Presidente, se não tiver nenhum orador inscrito, inscreva o Deputado
Wellington, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
CÉSAR PIRES – Inscrito, por cinco minutos, sem apartes, o Deputado
Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Muito obrigado, Senhor Presidente. Senhor
Presidente, demais membros da Mesa, senhoras e senhores deputados,
internautas, telespectadores que nos acompanham por meio da TV
Assembleia, o nosso mais cordial bom dia. Cumprimentar os nossos
amigos que hoje estão acompanhando ao vivo a Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, o nosso amigo Fernando França, que é o
presidente do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do
Maranhão, nosso amigo João Gualberto, que é o Vice-presidente da
Associação da Samu, e o nosso amigo Alfredo Meneses, Tesoureiro
do Sindicato dos Condutores de Ambulância do Estado do Maranhão.
Na última sexta-feira, eles estiveram fazendo manifestação pacífica
em frente ao Socorrão para sensibilizar a sociedade, a população, as
autoridades acerca dos anseios, da luta dos condutores de ambulância
do estado do Maranhão. Eles fazem referência ao PL nº 3553, ao PL
nº 3829 e ao PL 245. Antes de falar dos PLs, eu quero destacar que
estive, pessoalmente, dando apoio aos condutores de ambulância e, aqui
na Assembleia, eu faço, mais uma vez, esse registro. Meu Presidente
Fernando França, aqui nesta Casa, tem um deputado que valoriza, que
respeita os condutores de ambulância. O único deputado que, durante
a pandemia, colocou em risco a sua saúde, a sua vida e percorreu as
UPAs e os hospitais, fiscalizando o governo do Estado, fiscalizando
a Prefeitura, para prestar um serviço público de saúde de qualidade.
Eu verifiquei de perto o trabalho dos condutores de ambulância em
contato direto, próximo com o enfermo, com aquele que tinha contraído
Covid, por isso que o Projeto nº 3.553/15 regulamenta a profissão do
condutor de ambulância. Precisamos valorizar e respeitar os condutores
de ambulância. O PL nº 3829 insere o condutor de ambulância na área
da saúde e também luta pelas 30 horas. Condutores de ambulância
precisam ser reconhecidos como da área de Saúde. Como que
você está conduzindo uma ambulância, você está dirigindo uma
ambulância, conduzindo um enfermo, muitas das vezes sem saber qual
a enfermidade, podendo também contrair a doença, colocar sua vida
em risco e não ser considerado de prioridade nem da área de saúde?
Professor e Deputado Wellington defende os condutores de ambulância
do estado do Maranhão. Estive com vocês na sexta-feira. Estou aqui na
Assembleia Legislativa e já mandamos um expediente para a Câmara
e para o Senado, para os nossos representantes, 18 deputados federais
e os 3 senadores, para que deem prioridade aos projetos de leis que
estão tramitando na Câmara e no Senado em defesa dos condutores
de ambulância do estado do Maranhão. Condutores de ambulância
do estado do Maranhão, condutores de ambulância do SAMU, do
estado e do município, contem com o apoio do professor e Deputado
Wellington do Curso, que reconhece o trabalho de vocês, que valoriza o
trabalho de vocês e luta por vocês. Contem com o professor e Deputado
Wellington do Curso. Aqui vocês têm voz e vamos continuar na luta
em defesa de vocês. Senhor Presidente, concluindo no tempo que
me resta, chamar a atenção do Governo do Estado do Maranhão com
relação à segurança pública. Estamos só aguardando a confirmação
do Secretário de Segurança Pública para que possa ser ouvido pela
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Estamos aguardando
a confirmação. Hoje teremos dois eventos, inclusive na segurança
pública, um, na OAB, às 14h e outro às 15h para tratar de segurança
pública. Professor e Deputado Wellington do Curso na luta em defesa
da segurança pública do Estado do Maranhão, da segurança pública da
população, mas também na luta em defesa dos policiais civis e militares
do estado do Maranhão por uma promoção digna e justa, valorização
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salarial. Nós estamos na luta em defesa da segurança pública do Estado
do Maranhão, segurança pública da população, mas também da luta
em defesa dos policiais civis e militares do Estado do Maranhão por
uma promoção digna e justa, valorização salarial. Nós estamos na luta
em defesa dos policiais militares e civis do Estado do Maranhão. Além
disso, a nomeação de todos os aprovados na Polícia Militar e na Polícia
Civil. Nomeação já. Continuamos na coleta de assinaturas para CPI do
ferry-boat. Tem muitas denúncias chegando e precisamos investigar.
É por isso que estamos coletando assinaturas para CPI do ferry, para
verificar as causas e os problemas e, principalmente, encontrar soluções
para quem usa o ferry no Estado do Maranhão. A Baixada maranhense
pede socorro. Deputado Welington em defesa da Baixada Maranhense
e na luta pela coleta de assinaturas para CPI do ferry. Contamos com a
população. Recebemos apoio da população e já temos 10 assinaturas.
Estamos caminhando para mais assinaturas para criar a CPI do ferry,
identificar as causas e que os problemas possam ser solucionados no
ferry do Estado do Maranhão. Eu faço até um convite ao ex-governador
Flávio Dino que percorra a Baixada para ver como ele vai ser recebido,
sendo ovacionado pela população da Baixada Maranhense. Ele destruiu.
O ex-governador Flávio Dino destruiu o sistema de ferry no Estado do
Maranhão. Com a sua incompetência destruiu o sistema de ferry no
Estado do Maranhão. E é por isso que estamos colhendo assinaturas
para criar a CPI do ferryboat.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Com a palavra, o Senhor Deputado Adelmo Soares, cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente, demais deputados e deputadas aqui
presentes mais uma vez uso essa tribuna para poder agradecer o
governo do Estado do Maranhão, hoje governador Carlos Brandão,
governador Paulo Velten e todos aqueles que estão essa administração
para o desenvolvimento do nosso Estado. Na próxima quinta-feira, nós
estaremos no município de Joselândia, querida cidade de Joselândia, do
Prefeito Raimundo Zuca, do Vice-prefeito Derick Menezes, dos nossos
companheiros Éder Amador, enfim aqueles que fazem o trabalhar
acontecer no município de Joselândia. Dizer que as obras da estrada
vicinal que liga a cidade, a sede até o povoado São Joaquim já devem ter
iniciadas hoje ou no máximo até amanhã, essa semana estarão reiniciadas
essas obras, além da inauguração da Praça da Família, como já houve
o Restaurante Popular, de escolas, nós estamos construindo o campo
de futebol, reformando o campo de futebol. De modo que o município
de Joselândia, claro, que pode contar com o deputado Adelmo Soares,
pode contar com o governador Carlos Brandão, com o ex-governador
Flávio Dino porque nós entendemos que a força e a unidade desse grupo
vai continuar ajudando na administração do prefeito Raimundo Zuca
para dar a população de Joselândia uma melhor qualidade de vida,
uma vida mais digna. Por isso, eu quero aqui externar a certeza de que
neste momento de transformação, onde o Maranhão não pode parar,
o Maranhão vai continuar avançando, nós estamos sempre levando o
desenvolvimento para todas as cidades e regiões do nosso Estado, era
só isso, senhor presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão do
orador) – Presidente Othelino, senhoras e senhores colegas deputados.
galeria. telespectadores da TV Assembleia. Presidente, apenas para
destacar um ato solene que tivemos ontem na cidade de Timon com
o nosso governador em exercício Desembargador Paulo Velten, nosso
secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira e nosso Secretário
de Saúde, Thiago, o Presidente da EMSERH, Marcelo, que traz mais
serviços para a saúde da regional de Timon que envolve Timon, Matões,
Parnarama, São Francisco do Maranhão, são os serviços de ortopedia,
presidente Othelino Neto, inclusive V.Exa., que faz ali um grande
trabalho junto com o prefeito Adelbarto, o Hospital Alarico Pacheco
é o hospital referência daquele município e ontem abrimos mais um
serviço, que é o serviço de ortopedia. Serviço de ortopedia cirúrgica
onde contemplará grande parte dos pacientes que precisam desse serviço
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com cirurgias de média complexidade. A nossa alta complexidade que
é pactuada com o Ministério da Saúde continuará ainda no hospital de
urgência de Teresina, pois é pactuado com o ministério, obviamente,
por conta da região de saúde que é muito mais salutar resolvermos os
problemas de alta complexidade com fraturas expostas em um hospital
que possui esse tipo de serviço e com esse serviço implantado nós
teremos um grande ganho para a população e para os usuários, pois
era uma demanda reprimida enorme, muitas vezes esse serviço também
era feito no Hospital Macrorregional de Caxias, e esse serviço agora
passará a ser feito na cidade de Timon. Um ato importante. Também
tivemos a oportunidade de inaugurar a sala de pré-parto, no município
de Timon, que tem uma grande demanda, mas que conta com os
serviços especializados já dentro do Hospital Alarico Pacheco, como
10 leitos de UTI neonatal, como 22 leitos de UTI adulto para, caso
seja necessário, a mãe, a parturiente, nós temos também esse serviço.
Inauguramos também a sala de pré-parto, toda humanizada, onde ficam
as mães, naquela espera para que haja o parto normal. Não havendo,
o hospital tem todo o suporte para fazer os partos cesarianos. Senhor
Presidente, outro ato que foi assinado ontem, esse com certeza era o
que afligia muitos timonenses, Deputado Adelmo Soares, Deputada
Cleide Coutinho, os municípios da Regional de Caxias, pois assinamos
ontem, o governo do Maranhão com o Hospital São Marcos, tratamento
oncológico na rede de Caxias, Timon e São João dos Patos. Com relação
à radioterapia, que era feita antes, em Imperatriz ou São Luís, com esse
contrato assinado, Dra. Cleide, os municípios dessas regionais passam a
ser atendidas no Hospital São Marcos, que é referência na nossa região
para tratamento oncológico. Um ganho importante, algo que de fato traz
a qualidade de vida para esses usuários que não precisam se deslocar
para Imperatriz ou São Luís a fim de fazer os tratamentos de radioterapia
e quimioterapia. Quem já faz em Caxias continuará esses serviços
lá. Timon continuará fazendo em Teresina a parte de quimioterapia
e radioterapia. Em contrato direto com o Hospital São Marcos, essa
pactuação com o Governador Flávio Dino iniciou em 2015, sendo
atualizada com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, mas, agora,
foi feito diretamente com o próprio hospital. Houve um lapso temporal
por conta da análise judicial com relação à filantropia do hospital, mas
isso já foi solucionado. Com o contrato assinado, esperamos que esse
serviço já se inicie, agora, no dia 1º, para que todos os pacientes daquela
região sejam atendidos com quimioterapia e radioterapia, na regional
de Timon, e com radioterapia na regional de Caxias. Ganho importante
para os usuários, pois não há ali necessidade de se deslocar para a
capital São Luís, que era, obviamente, muito mais dispendioso, muito
mais difícil para um paciente que já está em tratamento numa situação
debilitada. Então, meu presidente, eu queria fazer esses dois destaques
dessa grande solenidade que fizemos ontem com o nosso governador
em exercício. O governo não para, o governo todo dia inaugura obra.
Infelizmente, o Governador Carlos Brandão não pôde participar do
evento, mas, inclusive, já nos últimos dias, falei longamente com ele
por telefone, ontem, inclusive, depois do evento, falei novamente com
ele por telefone, está muito bem, está se recuperando e, nos próximos
dias, estará de volta ao nosso estado para continuar o andamento do
trabalho do nosso governo do Estado. Acredito que essa última licença
que ele tenha tirado seja suficiente para se recuperar do procedimento
cirúrgico e, obviamente, vir, de fato, para o estado do Maranhão. Então,
Senhor Presidente, era esse o comunicado que eu tinha a fazer.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Projeto de Lei de conversão 002, de autoria da CCJ (lê). Em discussão.
Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Vai à sanção. Medida Provisória nº 384, encaminhada pela
Mensagem Governamental nº 033 (lê). Está inscrito para encaminhar o
Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, só dando destaque da nossa
luta permanente nesta Casa em defesa dos policiais militares e policiais
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civis do Estado do Maranhão. E, hoje, inclusive estou aqui com essa
gravata rajada e aí já fiz referência a alguns militares, a alguns policiais
hoje, da nossa luta em defesa, Coronel Jinkings, na luta em defesa dos
policiais militares, o nosso respeito. E é por isso que, nesta Casa, todos
os dias nós defendemos policiais militares e policiais civis do Estado
do Maranhão. E eu deixei bem claro em todas as oportunidades que
embaixo do meu sapato tem um coturno e embaixo do meu terno tem
uma farda. Eu defendo, incondicionalmente, os policiais do Estado do
Maranhão. Não mexam nos policiais militares do Estado do Maranhão,
na Polícia Militar do Estado do Maranhão. E a nossa luta aqui, nesta
Casa, em defesa dos policiais é permanente, a defesa dos policiais
nas promoções, na valorização salarial, a nossa luta permanente em
defesa dos policiais no Estado do Maranhão. E, hoje, nós temos esse
projeto que faz com que os policiais que estão na reserva possam
voltar para a parte administrativa. Discutimos esse projeto na CCJ.
Estamos com esse projeto novamente aqui na Assembleia, mas eu faço
o destaque em rever a nossa luta permanente em defesa dos policiais e
recebemos esse reconhecimento. Hoje, ao encontrar com um policial
militar, com policial civil nas ruas no estado do Maranhão, nós temos
esse reconhecimento do policial das nossas ações, da nossa defesa
dos policiais militares, dos policiais civis. E a nossa luta continua
para que nós tenhamos a valorização do policial. Nós queremos a
valorização do policial. Nós queremos que o policial tenha um tempo
maior de folga, nós queremos que o policial tenha o reconhecimento
na sua remuneração, tenha um reajuste no salário dos profissionais
da segurança do Estado do Maranhão, então, uma luta permanente do
professor e deputado Wellington do Curso. Que Deus abençoe a todos!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À promulgação. Item 3 da pauta parecer 299 da
CCJ, em redação final o projeto de lei nº 535, de autoria do deputado
Ariston(lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto nº 516, de
autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de lei nº 590, de autoria do deputado Ciro Neto (lê).
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto Resolução Legislativa nº
064, de autoria do deputado Ciro Neto (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado.
O deputado Neto, deputado Ciro, deputado Neto Evangelista pede
para subscrever o seu Projeto de Resolução, peço para constar da
Ata a subscrição do deputado Neto Evangelista. Vai à Promulgação.
Projeto de Resolução nº 037, de autoria da deputada Detinha. Concede
Medalha do Mérito Legislativo Sargento Sá ao policial militar Adriano
da Silva Brito. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À promulgação. Requerimentos à
deliberação do plenário. Requerimento nº 159, de autoria do deputado
Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. A Diretoria da Mesa
para encaminhar aos Senadores. Requerimento nº 161, de autoria do
deputado César Pires (lê). Deputado César.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (Pela Ordem) – Pela
ordem. Presidente, eu tratei inclusive com o procurador no dia da
posse dos defensores públicos. Nós convidamos, e a Casa aprovou, o
Secretário de Segurança que ficou de mandar, desde que aprovado o
convite, para mandar alguém do Ministério Público, sobretudo, num
momento de política, para prestar esclarecimento à Comissão de
Segurança. Portanto, eu não vejo nenhum óbice, considerando que é
algo suprapartidário, sem lado, sem matiz política, mas com a intenção
de nos ajudar, sobretudo, neste momento que nós estamos passando no
campo político, Presidente. Eu pediria aos pares que me ajudassem a
aprovar.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam
como estão. Aprovado. À Diretoria da Mesa para agendar com o
Procurador-Geral de Justiça. Requerimentos à deliberação da Mesa:
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Requerimento 158, de autoria da Deputada 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. Como vota a Deputada Dr.ª
Cleide Coutinho? Deferido. Requerimento 163, de autoria da Deputada
Ana do Gás, solicitando que, depois de ouvida a Mesa, seja justificada
a sua ausência na sessão plenária do dia 08 de junho do ano em curso,
por estar representando este Poder na Cerimônia de Assinatura de
Cooperação Técnica do Projeto de Expansão do Colégio Militar do
Estado do Maranhão, no Palácio dos Leões. Como vota a Deputada
Cleide Coutinho? Deferido o requerimento. Ordem do Dia encerrada.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Inscrito o Deputado César Pires, por 30 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES (sem revisão do
orador) – Que Deus abençoe todos nós e derrame, copiosamente, sem
medida, suas bençãos sobre todas nossas pré-candidaturas. Presidente,
há assuntos que não querem se silenciar, assuntos que precisamos
cotidianamente dar relevo nesta Casa. Esse assunto a que eu me
refiro, Presidente, é justamente a situação dos ferryboats. Eu quero
destacar a luta constante do Deputado Wellington e do Deputado
Neto Evangelista, que vieram a esta tribuna também para pugnar pela
melhoria desse tipo de transporte. Eu sou um usuário constante desse
tipo de serviço e vi, mais uma vez, ali professores universitários sem
poder dar aula, sobretudo, do curso de Medicina, além de enfermeiros e
médicos plantonistas ficarem a reboque ali ou com dificuldade de serem
transportados. Nós esbarramos nessa dificuldade, além, também, de
que é preciso citar as cargas de produtos perecíveis semoventes, como
são tratados ali também, sujeitos a tudo isso, a óbitos ou à destruição
fácil. Se de um lado nós estamos falando do campo social, temos que
falar também de outro lado das perseguições políticas e do processo
licitatório pelo qual passou os ferryboats. Todos nós sabíamos que os
ferryboats eram, na verdade, um da Internacional Marítima com três e
da Serviporto, que tinha outros três. Houve intervenção na Serviporto
e Deus sabe por que houve intervenção e suspeição da morte dos seus
donos, porque sofreram esse tipo de agressão e ficaram três ferryboats. Sobrecarregaram evidentemente, porque máquina velha é difícil
suportar as tensões. Destruíram tudo e a Serviporto ficou destruída. A
Internacional Marítima se sustenta em um contrato precário de 2013,
ainda no governo Roseana. E na Serviporto, talvez sem o viés político
que sustentasse a sua permanência, houve uma intervenção pelo
governo do senhor Flávio Dino, perverso senhor Flávio Dino. Mas se
fez a intervenção, não criou alternativa e, quando criou a alternativa
sob suspeição, contratou uma empresa ganhadora da licitação chamada
Celte. Essa empresa com dois milhões de capitais e nenhum ferry-boat.
O Ministério Público acionou e o Governo, na verdade, revogou o
processo licitatório. Aí é que vem o que eu chamo de situação subreptícia, difícil de se compreender. Foi contratada a Empresa Nacon,
do empresário Carlos Roberto Bannach, que tem 14 CPFs, aliás, CNPJ.
Desculpa. CPF alguns políticos do Maranhão que têm mais de três ou
dois. O certo é que 14 CNPJs operando em outras regiões do Brasil do
qual eu tenho prova aqui que as embarcações são de péssima qualidade.
Revogada a portaria nº 088 da MOB, ele botou, olha bem, um ferryboat, e aqui eu tenho as fotos para mostrar para vocês, um ferry-boat
chamado Nacon, que foi pintado, botou Recon, que foi pintado, botou
a serviço do Serviporto e, agora, chama-se José Humberto. Um ferryboat para quatro nomes utilizados. Quatro nomes utilizados nesse ferryboat. O que acontece? A Marinha foi acionada e deu declaração que
tenho aqui que vai fazer o processo agora de revisão no dia 20, mas
soube agorinha, por WhatsApp, que ela quer antecipar para o dia 17.
Acionaram o Ministério Público Federal, que declinou, porque quem
deve mexer com o consumo dos usuários em relação a ferry-boat é o
Ministério Público Estadual. o Ministério Público federal declinou, mas
acionou a Marinha para que a Marinha, de agora por diante, passe a ser
responsável, mais uma vez, pelo processo de inspeção, que é de sua
responsabilidade já. E a Marinha ficou em maus lençóis, atada, porque
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tem que averiguar e constatou inúmeros tipos de equívocos em relação
a isso, inclusive com possibilidade de haver acidentes com mortes
aqui no Boqueirão. A empresa que trouxe esse tipo de embarcação
não tem expertise no campo aquático, sobretudo no campo marítimo,
sobretudo na questão de travessia do Boqueirão, e está fazendo a
revisão da embarcação tentando adequar, a todo custo, a todo custo
tentando adequar essa embarcação, senhores, existe uma suspeição
clara de que houve superfaturamento, de que houve benefício, e de que
alguém no Estado está ganhando dinheiro, por conhecimento do senhor
Flávio Dino, tem um tal de Rodrigo Maia, que precisa ser investigado,
precisa ser investigado, porque ele é quem está facilitando esse tipo de
comportamento, e aqui, senhor, estão as provas, preparei para poder
botar não deu tempo, no Ministério Público , daqui de Mirinzal, de
outro da Baixada são dois, com São Luís, são três, três procedimentos
investigativos, por último agora, eu tive conhecimento, de que a MOB
quer afastar a Dra. Lítia Cavalcanti, do processo de investigação, quer
afastar a Dra. Lítia Cavalcanti, do processo de investigação, uma
suspeição, é preciso ser apurado, e para ser apurado, nós temos que
fazer essa CPI, para o seu Rodrigo Maia vir prestar esclarecimento, para
MOB prestar esclarecimento de forma mais concreta , de que a gente
continue dando relevo, continue dando luz , que os deputados votados
na Baixada, dê luz, dê relevo, dê critério a esse tipo de investigação,
não se escusem de poder discutir o óbvio, a necessidade, que tipo de
caráter vão ter nos palanques da vida já já, se o mínimo necessário, que
é a liberdade de transporte, não está tendo, sem que haja investigação,
onde é que fica isso, como é que essa Casa pode ficar leniente, omissa
em determinado tipo de discussão, deixei que tudo isso fosse dado,
levado a discussão, mas está aqui, não podemos deixar de amparar,
e está aqui Nota Oficial da Marinha, que tem irregularidade, que não
está aprovado, está aqui Nota do Ministério Público Federal também
da Procuradora Maria Soares Ferreira Cutrim. E aciona a Marinha
porque o nosso Ministério Estadual não pode acionar a Marinha. E,
se, amanhã, houver um acidente no Boqueirão? Como é que fica? E
por que contrataram uma embarcação sem levar em consideração os
critérios técnicos, que estão fazendo os reparos lá mesmo aqui em
São Luís? Fazendo os reparos? Me expliquem por que contrataram,
já sabendo que era irregular? Já sabendo que não era adequada para
esse tipo de transporte? Tem que ser apurado isso. Que tipo de prejuízo
está se dando? Qual foi o critério que utilizou para anular processo
licitatório e agora utilizar desses artifícios de contratar uma empresa
do senhor Carlos Bannach? Sem expertise nesse ramo. Me expliquem
por quê? Me expliquem por quê? É preciso que haja, na verdade, um
critério maior, que se averigue isso. Está parado, a nau está parada lá,
porque está readequando. Por que que não fizeram isso antes? Lá no
Pará mesmo? Por que essa mudança de nomes? De nomenclatura com
a mesma embarcação? Por que isso? Deve ou não deve ser averiguado
por essa Casa? Tem que ter CPI sim. Tem que ter averiguação sim.
Tem que ter critério mais apurado sim. Por que que contratam uma
embarcação que é necessária e deixam 3 embarcações fazendo esse
transporte? A máquina está pifando, o casco não está resistindo a tanta
pressão. Você vai comprar uma passagem, não acha. Não tem mais no
site do ferryboat, não tem mais, pode tentar entrar aí que não acha mais,
você tem que ir lá, porque não sabe a hora que chega, a hora que sai. E
os compromissos das pessoas que fazem plantões? Que fazem cirurgia
naquela região, os professores universitários que são transportados
daqui para lá? Senhores, desse mesmo modo, estou levantando-me
para apresentar, posteriormente, processo licitatório da Sinfra. Do
mesmo jeito que estou fazendo no ferryboat, farei com a Sinfra para
mostrar o descaso do Sr. Clayton Noleto, onde reside um dos maiores
antros de corrupção que é a Sinfra. E vou mostrar para vocês porque
os documentos que estou mandando para o Sr. Bandeira, que não está
me respondendo, porque não tem como responder. Nem o Sr. Clayton
respondeu e nem ele respondeu. Mas vamos voltar para cá que é o
ferryboat. Volto a dizer...
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Deputado César, conceda-me um aparte, Deputado Welington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Até quando esse
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pessoal vai pagar tudo isso, Deputado Wellington? Até quando?
Contrataram o ferryboat sem condições, nós já sabíamos, mas quem está
fazendo reparo aqui era, na verdade, uma enganação, queriam colocar
as pessoas para morrer, porque sabiam que, se não houvesse denúncias
do Ministério Público, pode ter certeza de que estava transportando
até hoje sujeito ao Boqueirão. Quem não se lembra na história do
Maranhão de quantos navios foram destruídos no Boqueirão? Quantos?
Aqui quem sabe da história do Maranhão, que conhecem a história?
Gente, é preciso ser apurado. Será que estão pagando, e soube até que
estão tirando peças do ferryboat da Serve Peças. É preciso ser apurado.
Nós só vamos ter a constatação certa se nós apurarmos isso. E como
apurar sem investigação? Vamos criar uma comissão, eu vou propor
criar uma comissão nossa aqui da Comissão de Transporte, se tiver
qualquer coisa para ir lá verificar in loco, chamar a Marinha, chamar
a Aeronáutica, chamar o Ministério Público, chamar técnicos, chamar
pessoas capazes, para a gente averiguar in loco e dirimir essas dúvidas.
O certo é que a população corre risco. O capitão dos portos me disse que
está autorizado, quando funcionar, apenas para passar sabe para quanto?
Para 62 carros e 475 pessoas. Tinham 550 outro dia, 550 no programa
da Mirante. A Marinha também tem que ser mais coerente. Depois
morre e vem querer dar nota. A Marinha tem que ser mais responsável,
tem que acompanhar, tem que punir sim essas pessoas. A Marinha tem
que ser responsável, o Ministério Público está fazendo a sua parte,
mas a Marinha tem que acompanhar sim. Eu vou denunciar, em nível
nacional, para o Ministério da Marinha, onde deve ser homologada
essa embarcação que veio aqui do Pará, gastaram mais de R$ 350 mil
para poder trazer essa embarcação. Se alguém tivesse naufragado? Se
essa embarcação tivesse aí andado... Pouco importa para o governo.
O seu Flavio Dino está preocupado em discutir Bolsonaro, mas tem
que discutir as mazelas que ele deixou aqui, os indicadores sociais
perversos que ele não corrigiu, os IDHs que ele disse que ia fazer no
estado mais pobre que é o Maranhão. Desistiu logo nos primeiros dois
anos de governo, aí se ausenta da discussão e remete para a discussão
federal. Aí sim quer discutir agora imposto de gasolina, quer discutir
não sei mais o que e não quer discutir a morte dessas pessoas que estão
se acabando na Baixada, por isso que ele não vai para a Baixada, vai ser
vaiado. Se for para a Baixada, o seu Flávio Dino vai ser vaiado. Escute
o que eu estou dizendo para você. Merece, pois colocou em risco vidas
de pessoas. Senhores, estão aqui as documentações a quem quiser,
estão aqui acidentes com o Mano Valter numa embarcação do Sr.
Carlos Bannach. Aparece até com outro nome. Ele tem embarcação sem
nenhuma expertise marítima, nenhuma. Prova disso é que a embarcação
está lá, tem as cotas aqui tudinho, tem o vídeo, tenho tudo. Senhores,
a minha angústia está sendo dividida com vocês. Agora em diante, é a
consciência de vocês a favor ou não da Baixada. Aliás, os baixadeiros
que vivem ali: “Sou baixadeiro. Sou o cara. Luto pela Baixada.” Aí faz
um silêncio de mosteiro franciscano, onde a mosca é ouvida. E aí eu
pergunto onde está o meu erro?
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Um aparte,
Deputado...
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Deputado
Wellington, depois o futuro vice-Governador Hélio.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (aparte)
– Deputado César Pires, primeiro parabenizá-lo pelo pronunciamento
trazendo a retrospectiva da situação do ferry desde a década passada, na
gestão do ex-governador Flávio Dino, que incompetentemente piorou o
serviço. Na sua gestão, piorou o serviço. V. Exa. fez uma retrospectiva
até os dias atuais. E nós nos levantamos na tribuna desta Casa para
denunciar a tão esperada licitação que foi prometida, mas uma licitação
fraudulenta, cheia de vícios, de um bilhão, seiscentos e cinquenta
milhões de reais. Nós recebemos denúncia de que só de propina, só de
corrupção seriam gerados 20 milhões de reais. Hoje o senhor começa a
trazer e desvendar esses nomes. Eu já trouxe aqui, a esta Casa, inclusive,
os relatos das denúncias que recebemos de envolvimento da Sinfra,
envolvimento do senhor Clayton Noleto, envolvimento da Terra Mata,
envolvimento do Governo do Estado com corrupção, a sua luta que tem
sido travada com relação a SINFRA e a falta de transparência na gestão
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do ex-governador Flávio Dino. Mas eu faço dois recortes: o primeiro
recorte com relação ao ferryboat. V. Exa. já assinou a CPI do ferry,
hoje defende, traz mais elementos, traz mais informações e se consolida
nessa defesa da Baixada maranhense, se consolida na defesa da criação
da CPI para identificar as causas e, o mais importante, para que nós
possamos apresentar soluções para os problemas. Então agradeço
a V.Exa. pelo apoio. E o segundo recorte é o recorte com relação à
SINFRA, estradas estaduais totalmente intrafegáveis, estradas estaduais
que foram feitas, como a 315, e com menos de um ano foi preciso fazer
reparo. Uma obra esculhambada, uma obra xexelenta, imunda, porca e
que ninguém dá satisfação. Quantas vezes mandamos expediente para
a Sinfra. V.Exa. e o Deputado Wellington assinamos documento juntos,
solicitamos informações e nada. E é preciso judicializar, é preciso
invocar, convocar, solicitar o Ministério Público. Vou finalizar, Senhor
Presidente, parabenizo pela luta o Deputado César Pires e, mais uma
vez, assim como V.Exa. está ao lado do Deputado Wellington na CPI
do Ferry, eu também assino todos os expedientes para investigação
da Secretaria de Infraestrutura do Estado do Maranhão. Chega de
Corrupção no Governo do Estado.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, Deputado
Wellington. Eu queria dizer, Deputado Hélio Soares, antes de V. Exa.
se manifestar, que a empresa Nacom, do empresário Carlos Roberto
Bannach, CPF 512.843.162-20, que opera embarcações fluviais no
Pará, teve autorização do Estado pela Portaria nº 088 da MOB para
substituir a Serviporto na operação de ferryboat e é a proprietária
da embarcação José Humberto. Agora como o senhor Bannach
chegou aqui sem licitação? Isso que é a minha indagação. O senhor
Carlos Bannach foi substituir uma empresa chamada Serviporto, que
houve intervenção, sem que tivesse processo licitatório. Ele traz uma
embarcação chamada “Acon”, depois muda para “Nacom”, depois “
A Serviço da Serviporto. Quando não tinha mais nome para colocar,”
José Humberto”. A mesma embarcação com quatro nomes, a mesma
embarcação. Quando pressionado pelo Ministério Público, a MOB
revogou a portaria 088, eu não sei oi que deu depois que Sr. Carlos
Banack está aqui com embarcação fazendo revisão. Se está correto
eu não sei, mas deve ser apurado. E por que essa mudança de nome
com a mesma embarcação? Não era nomenclatura que estava em jogo,
é a estruturação da embarcação que está em jogo, que é inadequada
pra esse tipo de ação. É isso que nós estamos discutindo. Agora, se
vai colocar uma embarcação e a Marinha que, segundo informações,
precisa apurar, tinha marcado a averiguação pra o dia 20, por pressão
da MOB está antecipando pra o dia 17, só que depois eu vou pedir um
laudo da Marinha, eu não vou pedir pra Marinha daqui, não, vou pedir
para o Ministério da Marinha, vou pedir pra um deputado federal fazer
um expediente porque a gente talvez não valha nada como estadual,
sobretudo nessa época, mas vou pedir pra um senador ou pra um deputado
federal, ou 2 ou 3, que me faça esse expediente pra que a gente possa ter
a luz dessa documentação saber o que nós estamos vivenciando. O certo
é três embarcações, você está om dificuldade, pode tentar tirar agora
e me chame de mentiroso se encontrar agora no site as embarcações
que tem, porque não está vendendo, eu tive que mandar comprar agora
pra eu ir pra Baixada, agora chego de cabeça limpa, como fui semana
passada, semana atrasada. Agora eu fui por terra, meu patrão, e olha que
você sair ali da terra do meu amigo Ricardo Rios pra chegar lá na frente
está complicado, ele virou a costa pra mim, mas essa é uma situação
que deve ser averiguada. Mas, gente, o que eu quero mostrar pra vocês,
mercê das minhas empolgações, mas faço isso sempre, faz parte da
minha vida historicamente, e se esse meu modelo de ação me trouxe até
aqui não é aqui que eu vou desistir daquilo que me trouxe até aqui. Mas
eu quero deixar registrado essa situação, mostrar que o Sr. Flávio Dino
mais uma vez quando fez a intervenção na Serviporto tinha, tinha na
sua cabeça algum tipo de pensamento escuso, porque eu não sei porque
intervir em uma e não intervir na outra, não sei porque que não deram
prazo pra ela se readequar e estão dando pra outra consertar. Ora, se está
dando para outra chamava a Serviporto e dizia: olha, vou abrir prazo
para você e se você não se adequar está fora. Mas o povo da Baixada tá
lá esperando ele, oh.. de mãos abertas, mas pra vaiar. Muito obrigado.
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O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
- Tempo dos Partidos ou Blocos. Partido Social Democrata. Declina?
Bloco Parlamentar Independente, MDB, PV. Deputado Adriano não está
aqui no Plenário, Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão
Deputado Marco Aurélio. Declina. Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão? Deputado Marco Aurélio, declina? Bloco Parlamentar
Democrático, PDT, PL, PSC., Deputado Vinícius...
O SENHOR DEPUTADO VINICIUS LOURO - Senhor
Presidente, primeiro o Deputado Wellington do Curso, por 5 minutos
e o Deputado Vinicius Louro por 7. Senhor Presidente, só para
registrar dizer que eu estava com saudade de V. Exa. nessa cadeira, viu,
Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deputado Vinicius, muito obrigado pelo carinho de sempre. Deputado
Wellington do Curso, V.Exa. tem 5 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Eu também,
Presidente, só que quando o Deputado Cesar estava presidindo a Mesa
eu ouvia a sua voz, é igualzinha, e aí amenizou um pouco.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Obrigado, Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, quero destacar, neste momento,
a nossa luta permanente aqui, nesta Casa, e o único deputado que lutou
para baixar a alíquota do ICMS dos combustíveis do estado do Maranhão,
uma luta permanente, diária, para baixar os ICMS dos combustíveis
no estado do Maranhão. O Deputado Wellington ficou característico,
ficou reconhecido, eu saio nas ruas e a população reconhece, deputado
do ICMS, o deputado que quer baixar a alíquota dos combustíveis
do estado do Maranhão. Uma luta que é reconhecida pela população,
uma luta que tem a cara do Deputado Wellington, tem as impressões
do Deputado Wellington. E eu destaco, neste momento, que já foi
aprovada pela Câmara e, ontem, pelo Senado, a redução da alíquota do
ICMS dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel, da energia elétrica
e do gás da cozinha, uma luta do Deputado Wellington. Eu chamo a
atenção para o nosso pronunciamento em 2021, por exemplo, mas a
nossa luta é bem antes, desde 2015, quando nós votamos aqui, nesta
Casa, três vezes contra o aumento de impostos, o único deputado que
votou contra o aumento dos impostos e tem lutado para baixar o ICMS.
Vejam só, eu mostro, eu provo. Nós entramos com uma ação popular
para que o governo do Estado pudesse reconhecer a essencialidade
dos combustíveis e baixar de 30,5% para 18%, para 17%. A nossa luta
para baixar a alíquota do ICMS. Nós entramos na justiça. O Deputado
Wellington do Curso “bateu de frente”, na CPI dos Combustíveis, com
o Governador Flávio Dino. Chamava o Ex-governador Flávio Dino de
impostor, aumentou os impostos várias vezes e é por isso que hoje eu
estou radiante, o meu coração se enche de alegria porque a Câmara
já aprovou e o Senado também aprovou a redução da alíquota do
ICMS em todo Brasil, dos combustíveis, da gasolina, do óleo diesel,
da energia elétrica, do gás de cozinha para 17%. Uma luta nossa
para o reconhecimento da essencialidade de um bem tão precioso
para o trabalhador maranhense. Muito obrigado a você, trabalhador
maranhense, muito obrigado a você, motorista, por confiar no trabalho
do Deputado Wellington do Curso, por confiar nessa luta. Nós não
desistimos, nós não paramos um só instante na luta para baixar o ICMS
dos combustíveis no estado do Maranhão. Nós, inclusive, quando
destacamos a nossa ação popular, fizemos publicações das mais variadas,
relatando isso. Ao justificar, nós cobramos do governo do Estado para
que pudesse sensibilizar. E a gasolina, por exemplo, estava no rol
dos bens supérfluos, de joias, de bens náuticos, e havia a necessidade
da redução do ICMS dos combustíveis no estado do Maranhão. Iria
melhorar, facilitar a vida dos trabalhadores maranhenses, mas agora,
com esse projeto de lei que foi aprovado na Câmara e, ontem, aprovado
no Senado, com certeza, nós teremos uma redução da alíquota do ICMS
de 30,5%, para 17%. É uma luta do professor e Deputado Wellington,
mas é uma vitória da população. É uma luta do Deputado Wellington
em defesa do consumidor. Luta de verdade, não é luta de propaganda.
Luta de verdade em defesa do consumidor, em defesa do motorista e em
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defesa do trabalhador maranhense. Mas a conquista é de quem confiou
no Deputado Wellington, a conquista é da população. Muito obrigado,
população do Maranhão. E juntos nós, nessa luta, conquistamos mais
esse benefício para a população do Estado do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Vinícius Louro por 7 minutos, com apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (sem revisão do
orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, membros
da galeria, internautas, telespectadores da TV Assembleia, funcionários
deste Poder. Senhor presidente, o que me traz hoje, aqui, é justamente
para falar da visita que nós fizemos na sexta-feira, dia 10, na cidade de
Grajaú. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus a oportunidade de,
mais uma vez, retornar àquela cidade tão querida e amável, Deputado
Hélio Soares, que nós já tivemos um apoio de pessoas lá ligada a
meu amigo da Junina, que representa aquele município, Germano.
Agradecer pelo apoio, porque nós tiramos lá mais de 300 votos e,
agora, acrescentando mais ainda o nosso grupo político. Eu quero aqui
agradecer, primeiro, o Prefeito Fernando Pessoa, que tem nos ajudado
bastante na formação de um grupo político naquela cidade, como o Dr.
Ricardo. E, na oportunidade, nós estivemos lá com o ex- presidente
da Câmara Dr. Eduardo Ribeiro e sua esposa Ielma Silva, a quem eu
agradeço aqui a toda hospitalidade, como também o Vereador Adenildo,
Paulinho do Gesso, o Heielsson, do Caboco, João Ribeiro, Dudu, Arão
Marizer, o Manoel Bioca, Conceição do Saae, Dr. Ricardo, como já
foi colocado aqui, o Salomão Albuquerque, Baiano do Garrafão, Frank
Gonçalves, Emberg Veloso, Murilo Melo, Júlio Vieira, Marcos Almeida.
E, naquela oportunidade, nós estivemos lá juntos com o Deputado
Federal Josimar de Maranhãozinho, conversando com aquelas pessoas,
com essas lideranças, mostrando um pouco do nosso trabalho, escutando
as demandas daquele município. E é um grupo coeso, é um grupo
sólido. Muitas dessas pessoas ainda foram para nos escutar, para a gente
tentar ter esse apoio, mas foi uma reunião, uma visita muito produtiva
naquela cidade. Eu quero aqui parabenizar todas essas lideranças. Dizer
contem com o Deputado Estadual Vinícius Louro. Nós, que estamos
indo para o terceiro mandato dentro desta Casa, buscando como
sempre a gente tem feito, alavancar nossa votação, primeiro mandato
nós tivemos 32.870 votos, no segundo mandato fomos para 39.873
aumentando 7.003, votos que naquela ocasião só 5 deputados nesta
Casa aumentaram a votação, deputado Hélio Soares. E nós estivemos
nesse patamar justamente por causa do reconhecimento político que
nós temos em todo Estado do Maranhão, e em Grajaú isso a gente tem
feito com muito cuidado, com muita presteza, escutando as demandas
realmente daquele município para gente operacionalizar mais ainda o
nosso trabalho diante daquela cidade que sempre me acolheu com muito
carinho. Já no sábado, deputado Zé Inácio, nós tivemos uma visita na
sede do Sindicato das Agentes Comunitários de Saúde de Grajaú, que
participaram da reunião o presidente do sindicato, Josivan, e demais
membros, na ocasião nós também escutamos realmente o anseio,
mostramos ali todo apoio que nós temos com a classe, os movimentos
onde a classe poderia buscar seus direitos em Brasília, a gente sempre
ajudando, patrocinando tanto no transporte como na alimentação. E as
votações que a gente sempre vem beneficiar a essa classe, que é tão
importante. Eu digo que os agentes comunitários de saúde são os pais,
mães, os médicos, os juízes, os delegados, os enfermeiros, porque estão
ali na base escutando realmente os problemas da população e trazendo
as informações na área da saúde para que o estado e o município e o
governo federal posso agir de forma preventiva. E eu agradeço o apoio
do Josivan, de todo o grupo ali dos agentes comunitários da saúde,
que também, deputado Hélio Soares, declararam apoio a nossa précandidatura, como também nós estivemos com o grupo da Junina do
Germano, que esse grupo que nos apoiou na eleição passada, são jovens
ali lutadores, batalhadores, pessoas ali que realmente vivem o dia a dia
da sua labuta da necessidade, no sustento tanto pra eles como pra seus
familiares, e novamente ali registrando o apoio a nossa pré-candidatura
como deputado estadual. Então eu estou muito satisfeito senhores e
senhoras deputadas porque é um reconhecimento de um trabalho, é
um reconhecimento de uma luta que nós temos aqui dentro desta Casa,
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dentro do governo do estado do Maranhão, buscando, reivindicando,
lutando pra que as qualidades de vida cheguem à população pra que
a gente possa tira o Maranhão dos piores índices e vergonhosos do
nosso país que a gente vê aí outros estados saindo da miséria, saindo da
pobreza e o nosso estado permanecendo na mesma pobreza que um dia
foi prometido sair e, até hoje, nós não constatamos e testemunhamos
essa situação. Então o que a gente vê é uma politicagem barata, uma
politicagem que é feita dentro do estado envolvendo pessoas que a gente
vê quando tem pessoas capacitadas administrando, gerindo alguma
coisa do estado, uma parte do estado, mas, por questões políticas,
esquecem aquele profissionalismo, aquela capacidade e colocam outras
pessoas lá por causa de política e isso tem atrasado bastante o nosso
estado do Maranhão. Com aparte o deputado Hélio Soares.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado,
agradeço pelo aparte, não há maior dúvida do reconhecimento da
população do Maranhão pelo seu trabalho, deputado combativo,
herdou a família dos Louros que aqui deixou o seu legado, seu pai
que conviveu comigo dois, três mandatos, parece-me, e quando V.
Ex.ª assumiu, com o mesmo propósito, com o mesmo objetivo, com
o mesmo sentimento de cada vez mais defender a sua região, como
também todo o Maranhão. Eu me sinto orgulhoso de ter V. Ex.ª como
parceiro, como membro do PL, ao nosso vice-presidente, que eu tenho
a honra de ressaltar aqui, que nos acompanha em todos os momentos,
como é o objetivo do partido, proteger todos os maranhenses. Parabéns
pelo pronunciamento, V. Ex.ª está vendo o reconhecimento das pessoas
que lhe seguem, que lhe apoiam, e é isso que o Maranhão precisa, é isso
que todos nós precisamos. Parabéns pelo pronunciamento. Que fique
registrada, nos Anais da Casa, a nossa participação e a sua evolução no
partido. Hoje V. Ex.ª é o vice-presidente, quem sabe, amanhã, será o
presidente, porque tem todos os predicados para assumir tal função de
tamanha importância. Muito obrigado, deputado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO Deputado Vinícius, só fazer um aparte se puder também?
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO - Pois não.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(aparte) - Até porque V. Ex.ª, se quiser, pode usar o restante do tempo
do partido, mas só fazer uma referência elogiosa a V. Ex.ª, que é meu
amigo particular, meu irmão. Muito antes de ser deputado, e já tinha um
convívio com a sua família, então, eu tenho esse carinho e esse respeito
enorme por V. Ex.ª. V. Ex.ª sabe disso. E a grata satisfação de nós, na
legislatura passada, estarmos juntos na Assembleia, renovamos o nosso
mandato, estamos nesta legislatura, e agora, sob o seu comando, estou
no mesmo bloco. V. Ex.ª é o líder, sou vice-líder do bloco, mas V. Ex.ª
deixa muito bem, muito à vontade no bloco, de forma democrática, de
forma republicana, parte para as omissões e tudo isso com anuência
de V. Ex.ª, com autorização de V. Ex.ª, um grande líder na sua região,
um grande líder nesta Casa também, na Assembleia. Que Deus possa
também abençoá-lo, renovar o seu mandato em nome de Jesus,
reconduzir ao terceiro mandato na Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão. Parabéns! Eu tenho certeza de que esse reconhecimento
também é do PL, Deputada Detinha, Deputado Hélio Soares, Deputado
Josimar, ter esse reconhecimento da sua liderança também lá no PL.
Parabéns ao amigo e Deputado Vinícius Louro, meu irmão. Deus te
abençoe.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Muito obrigado,
Deputado Wellington do Curso, pelas suas palavras. V. Ex.ª tem
acompanhado bastante o nosso trabalho em todo estado do Maranhão,
é testemunha da luta, e nós temos que agradecer também ao Presidente,
Deputado Wellington do Curso, o Presidente Othelino porque, por meio
da anuência, do apoio, da consideração do nosso Presidente Othelino,
houve a formação do nosso bloco PLDT. Então, nós temos que ressaltar
realmente o Presidente Othelino que foi enfático e muito importante
naquele momento para a formação desse bloco tão coeso e que vem
trabalhando bastante na reivindicação da melhor qualidade de vida ao
povo. Meu muito obrigado.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO –
Presidente, Questão de Ordem, por gentileza. Deputado Wellington do
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Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
(Questão de Ordem) – Com a anuência do meu presidente, meu líder,
Deputado Vinicius, e com a vossa também, me autorize o Tempo da
Liderança do nosso Bloco, por gentileza.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington do Curso, V.Exa. tem 5 minutos sem apartes pela
Liderança.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais Membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, quero fazer um destaque a todas as
pessoas que me acompanham, a todos meus seguidores, amigos,
eleitores, a todos que me acompanham na TV Assembleia, mais de 40
municípios da Tv Assembleia, a todos que nos acompanham de forma
remota e que acompanham as nossas ações. Quero fazer um destaque
do crescimento na pré-campanha do nosso pré-candidato ao Governo
do Estado Dr. Lahésio Bonfim, que tem percorrido o Maranhão, tem
feito um grande trabalho em divulgação e esse trabalho tem tido
reconhecimento da população. Eu tenho acompanhado o Dr. Lahésio
Bonfim em muitos municípios, na cidade, na capital, em São Luís,
acompanhado também na região metropolitana. Mas eu quero fazer
destaque ao um evento que aconteceu na última semana, no sábado, na
cidade de Pinheiro, onde uma multidão recebeu o nosso pré-candidato
ao Governo do Estado Dr. Lahésio Bonfim. E ele foi bem recebido na
cidade de Pinheiro. E abro um destaque: ele foi carregado nos braços
pela população. Os vídeos mostram isso, o clamor da população e a
renovação da esperança com o Dr. Lahésio Bonfim. Então muito
obrigado à população de Pinheiro, à população dos municípios vizinhos,
à população do estado do Maranhão, que tem recebido o nosso précandidato a Governador do Estado Dr. Lahésio Bonfim. E nós ouvimos
da população que o Maranhão tem jeito, sim. E, ao ouvir da população,
nós ratificamos o nosso posicionamento, a nossa luta e a nossa defesa.
E eu visto a camisa do Dr. Lahesio Bonfim, nosso pré-candidato ao
Governo do Estado do Maranhão.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Inscrito o Deputado Rildo Amaral por 10 minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Hélio Soares, por dez minutos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Quinquagésima Primeira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia nove de junho de dois mil e
vinte e dois.

mes

Presidente, Senhor Deputado Wellington do Curso
Primeira Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Mical Damasceno
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as)
Deputados (as): Adelmo Soares, Andreia Martins Rezende, Ariston,
Betel Gomes, Ciro Neto, Daniella, Doutor Yglésio, Doutora Cleide
Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Fábio Macedo, Hélio Soares, Jota Pinto,
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael
Leitoa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lage, Zé Inácio
Lula e Zito Rolin. Ausentes os Senhores (as) Deputados (as): Adriano,
Ana do Gás Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Carlinhos Florêncio, César
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Pires, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Glalbert Cutrim,
Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Ricardo Rios, Rildo Amaral e Roberto Costa. 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): Hélio Soares, Mical Damasceno, Doutora Thaíza Hortegal e Neto
Evangelista. Esgotado o tempo regimental destinado a este turno dos
trabalhos, o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia, anunciando
em único turno, regime de prioridade a Medida Provisória nº 384/2022,
encaminhada pela Mensagem Governamental nº 033/2022, que 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, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC) e concedeu a palavra ao Deputado
Wellington do Curso, para discutir. Encerrada a discussão, foi feita verificação de “quorum”, a pedido deste Deputado. Confirmadas as presenças dos Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Ciro Neto, Doutora Cleide Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal e Edivaldo Holanda e
Wellington do Curso, constatou-se que não havia “quórum’ regimental
para apreciar a MP, que ficou transferida para a próxima sessão, assim
como o restante da matéria constante da Ordem do Dia. Não houve
orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. No tempo
destinado aos Partidos ou Blocos o Deputado Welington do Curso falou
Pelo Bloco Parlamentar Democrático. No Expediente Final não houve
orador inscrito. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de junho de 2022.
Deputado Wellington do Curso
Presidente, em exercício
Deputada Betel Gomes
Primeira Secretária, em exercício
Deputada Mical Damasceno
Segunda Secretária, em exercício
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 384, DE 11 DE MAIO DE 2022)
LEI Nº 11.761 DE 14 DE JUNHO DE 2022
Altera a Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996, que dispõe sobre a designação de policiais- militares da reserva
remunerada para a realização de tarefas
por prazo certo, e dá outras providências.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Carlos Orleans Brandão Júnior, adotou a Medida Provisória nº 384, de
11 de maio de 2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou,
e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa do Estado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa
nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º A alínea “c” do inciso I, a alínea “b” do inciso II do § 1º e
o § 2º do art. 2º, o caput e § 1º do art. 4º, o caput e os §§ 2º e 3º do art.
5º, as alíneas “c” e “d” do inciso II do art. 7º e o art. 8º da Lei nº 6.839,
de 14 de novembro de 1996, passam a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 2º (...)
(...)
§ 1º (...)
(...)
I - Oficiais:
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(...)
c) exercício do planejamento e comandos das ações operacionais
a serem desenvolvidas no órgão para o qual for designado.
II - Praças:
(...)
b) para integrarem a segurança institucional e/ou patrimonial
em órgãos da Administração Pública, dos demais Poderes, Ministério
Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão.
§ 2º A designação especificada no parágrafo anterior será
efetivada com ônus para o Poder Executivo, com exceção dos casos de
designação para os demais Poderes, Ministério Público, Defensoria
Pública e Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, os quais
arcarão com o ônus da designação.
(...)
Art. 4º A designação para realização de tarefas por prazo certo
será feita de acordo com a necessidade e interesse do órgão convenente, por um período inicial de cinco anos.
§ 1º A designação poderá ser renovada para o órgão convenente
de acordo com a necessidade e interesse da administração, por duas
vezes, respeitando o prazo previsto no caput deste artigo.
§ 2º (...)
(...)
Art. 5º O militar estadual da reserva remunerada designado nos
termos desta Lei não sofrerá alteração da situação jurídica, de modo
que, durante a designação, conforme estabelecido no Termo de Convênio, o militar fará jus a:
(...)
§ 2º O uniforme utilizado será fornecido pela corporação
de origem do militar, com possibilidade de uso de dispositivo de
identificação do Órgão convenente, mediante aprovação do respectivo
Comando Geral.
§ 3º O armamento e equipamentos serão fornecidos pelo órgão
convenente ou pela corporação de origem do militar.
(...)
Art. 7º (...)
(...)
II - (...)
c) por interesse ou conveniência da Administração ou do órgão
convenente, a qualquer tempo;
d) por ter sido julgado física e/ou mentalmente incapaz para o
desempenho da designação, em inspeção realizada por junta médica
da Corporação, a qualquer tempo.
Art. 8º A designação do militar da reserva remunerada será efetuada pelo Comandante Geral da instituição de origem, após processo
seletivo, mediante Termo de Convênio.” (NR)
Art. 2º O art. 5º da Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996,
passa a vigorar acrescido dos incisos V e VI, bem como do § 1º-A, que
terão a seguinte redação:
“Art. 5º (...)
(...)
V - férias;
VI - décimo terceiro salário.
(...)
§ 1º-A Os direitos previstos nos incisos I, III, IV, V e VI do caput
deste artigo serão de responsabilidade do órgão para o qual o militar
for designado.” (AC)
Art. 3º O disposto na Lei nº 6.839, de 14 de novembro de 1996,
aplica-se aos bombeiros militares.
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
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PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 14 de junho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
(MEDIDA PROVISÓRIA Nº 386, DE 20 DE MAIO DE 2022)
LEI Nº 11.762 DE 15 DE JUNHO DE 2022
Altera a Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017, que institui sistemática
de tributação, no âmbito do Imposto sobre
Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre a Prestação de Serviço de
Transporte Interestadual e Intermunicipal
e de Comunicação - ICMS.
Faço saber que o Governador do Estado do Maranhão, Doutor
Carlos Orleans Brandão Júnior, adotou a Medida Provisória nº 386, de
20 de maio de 2022, que a Assembleia Legislativa do Estado aprovou,
e eu, Deputado OTHELINO NETO, Presidente da Assembleia Legislativa doEstado, para os efeitos do disposto no art. 42, da Constituição Estadual com a nova redação dada com a Emenda Constitucional nº 038/2003, combinado com o art. 11, da Resolução Legislativa
nº 450/2004, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1º O art. 13 da Lei nº 10.690, de 26 de setembro de 2017,
passa a vigorar acrescido dos §§ 4º e 5º, que terão a seguinte redação:
“Art. 13. (...)
§ 4º Excepcionalmente, o credenciamento de que trata o caput
deste artigo, poderá ser feito mesmo com pendências na entrega das
certidões relativas à regularidade fiscal, desde que tais certidões sejam
apresentadas no prazo máximo de até 120 (cento e vinte) dias, contados da data do credenciamento, sob pena de suspensão do respectivo
incentivo fiscal.
§ 5º O prazo para apresentação das certidões a que se refere o §
4º deste artigo será fixado em Resolução aprovada por unanimidade
do Condep, uma única vez, não podendo ser renovado à mesma empresa dentro do prazo de concessão.” (AC)
Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, devendo produzir efeitos a partir de 1º de maio de 2022.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Lei pertencerem, que a cumpram e a
façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir, publicar e
correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO “MANUEL BECKMAN”, em 15 de junho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 064/2021, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.096 /2022
Concede o Título de Cidadão Maranhense ao Senhor Luiz Fernando Ramos
Ferreira, natural de Santos – SP.
Art. 1º. Fica concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Se-
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nhor Luiz Fernando Ramos Ferreira, natural de Santos, Estado de São
Paulo.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de junho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e tendo em
vista o Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2021, aprovado nos
seus turnos regimentais RESOLVE promulgar a seguinte:
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 1.097 /2022
Concede a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Policial Militar
Adriano da Silva Brito.
Art. 1º. Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Sargento Sá” ao Policial Militar Adriano da Silva Brito.
Art. 2º. Esta Resolução Legislativa entra em vigor na data de sua
publicação.
MANDA, portanto, a todas as autoridades a quem o conhecimento e execução da presente Resolução pertencerem, que a
cumpram e a façam cumprir na forma em que se encontra redigida. A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, a faça imprimir,
publicar e correr.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 14 de junho de 2022.
Deputado OTHELINO NETO
Presidente
Deputada ANDRÉIA MARTINS REZENDE
Primeira Secretária
Deputada CLEIDE COUTINHO
Segunda Secretária
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 001 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar nº
008/2022, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e
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Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe a
criação de mais duas Unidades Jurisdicionais no Termo Judiciário de
São José de Ribamar, quais sejam: 4ª Vara Cível e Vara da Fazenda
Pública, com o devido realinhamento de competências, permitindo uma
prestação jurisdicional mais célere e especializada.
Convém relatar, que além da criação das Varas mencionadas, o
Projeto de Lei Complementar em questão trata de outras consequências práticas da transformação proposta, como a criação de 2 (dois)
cargos de juiz de direito de entrância final, 2 (dois) cargos de secretário
judicial de vara de entrância final, 2 (dois) cargos de assessor de juiz,
dentre outras providências.
A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 332/2022),
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.
Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “a”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, se manifestar sobre
o tema, objeto do presente Projeto de Lei Complementar.
Diante das considerações expostas pode-se observar que o Projeto de Lei Complementar obedece aos mecanismos de Orçamento
Público, não trazendo relevante impacto econômico-financeiro, de
sorte que deve ser aprovado.
Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei Complementar
deve prosperar em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de
Lei Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 008/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 15 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Prof. Marco Aurélio
Relator: Deputado Prof. Marco Aurélio
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Betel Gomes
Deputado Wellington do Curso

Vota contra

COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE
P A R E C E R Nº 002 /2022
RELATÓRIO:
Trata-se da análise de mérito do Projeto de Lei Complementar nº
009/2022, de autoria do Poder Judiciário, que Altera a Lei Complementar Estadual nº 14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e
Organização Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
Em suma, o Projeto de Lei Complementar, sob exame, propõe a
criação de mais uma Unidade Jurisdicional na Comarca de Codó (4ª
Vara), com a alteração de competência das demais Varas existentes,
com vistas a garantir, aos jurisdicionados ações mais céleres e resultados cada vez mais efetivos.
Convém relatar, que além da criação da Unidade Jurisdicional, o
Projeto de Lei Complementar em epígrafe, trata de outras consequências práticas da transformação proposta, como a criação de 1 (um)
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cargo de juiz de direito de entrância intermediária, 1 (um) cargo de
secretário judicial de vara de entrância intermediária, 1 (um) cargo de
assessor de juiz de entrância intermediária, dentre outras providências.
A matéria sob exame recebeu parecer favorável, no âmbito da
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (Parecer nº 333/2022),
que concluiu por sua juridicidade, constitucionalidade e legalidade,
vem agora o Projeto a esta Comissão para que seja emitido o parecer
quanto ao mérito, nos termos do Regimento Interno.
Nos termos do art. 30, inciso II, alínea “a”, compete à Comissão
de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, se manifestar sobre o
tema, objeto do presente Projeto de Lei Complementar.
Diante das considerações expostas pode-se observar que o Projeto de Lei Complementar obedece aos mecanismos de Orçamento Público, não trazendo relevante impacto econômico-financeiro, de sorte que
deve ser aprovado.
Em virtude dessas considerações, o Projeto de Lei Complementar
deve prosperar em sede de análise de mérito, no âmbito desta Comissão.
VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, opinamos pela aprovação do presente Projeto de
Lei Complementar, considerando atendidos os pressupostos de conveniência e oportunidade, bem como satisfeita a adequação financeira e
orçamentária da proposição.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização
e Controle votam pela aprovação do Projeto de Lei Complementar
nº 009/2022, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”,
em 15 de junho de 2022.
Presidente: Deputado Prof. Marco Aurélio
Relator: Deputado prof. Marco Aurélio
Vota a favor
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Betel Gomes
Deputado Wellington do Curso

Vota contra

RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E DAS MINORIAS,
REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022 ÀS DEZ
HORAS E TRINTA MINUTOS NO PLENÁRIO“ DEPUTADO NAGIB HAICKEL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DO MARANHÃO.”
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Wellington do Curso-Presidente em exercício
Ciro Neto
Daniela
Zé Inácio							
CONSTOU DA REUNIÃO A SEGUINTE PAUTA
PARECER VERBAL - Emitido ao Projeto de Lei nº 514/2021
que “Dispõe sobre Diretrizes do programa A Vida Fala Mais Alto, de
prevenção e de combate ao suicídio, a ser implementado pelo Estado do
Maranhão, e da outras providências.”
AUTORIA: Deputado Ciro Neto
RELATOR: Deputado Wellington do Curso
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 15 de junho de 2022.
Silvana Roberta Amaral Almeida
Secretária da Comissão
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RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, SEGURIDADE SOCIAL E RELAÇÃO DE TRABALHO, REALIZADA AOS QUINZE DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, ÀS 10:30, NO
PLENÁRIO “NAGIB HAICKEL”, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
WELLINGTON DO CURSO - PRESIDENTE
ZÉ INACIO
BETEL GOMES
ADELMO SOARES
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER VERBAL – Emitido ao Projeto de Lei Ordinária
nº 055/2022, de autoria do Senhor Deputado Ciro Neto, que Estabelece a racionalização e a desburocratização dos atos e procedimentos
administrativos no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do
Maranhão - DETRAN/MA.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, nos termos do
voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 15 de junho de 2022.
NADJA FERREIRA DA SILVA
Secretária de Comissão
RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁTAVEL REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2022
ÀS DEZ HORAS E TRINTA MINUTOS NO PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.”
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
WELLINGTON DO CURSO-PRESIDENTE EM EXERCÍCIO
MICAL DAMASCENO
ADELMO SOARES
CIRO NETO
							
CONSTOU DA REUNIÃO A SEGUINTE PAUTA
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RESENHA
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE ORÇAMENTO, FINANÇAS, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE, REALIZADA AOS 15 DIAS DO MÊS DE JUNHO DO ANO
DE 2022, ÀS 08H30MIN, NA SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
Deputado Prof. Marco Aurélio – Presidente
Deputado Doutor Yglésio
Deputada Betel Gomes
Deputado Wellington do Curso
PAUTA DA REUNIÃO:		
PARECER Nº 001/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Complementar nº 008/2022, que ALTERA a Lei Complementar Estadual nº
14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR: Deputado PROF. MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 002/2022 – Emitido ao Projeto de Lei Complementar nº 009/2022, que Altera a Lei Complementar Estadual nº
14, de 17 de dezembro de 1991 – Código de Divisão e Organização
Judiciárias do Estado do Maranhão, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER JUDICIÁRIO
RELATOR: Deputado PROF. MARCO AURÉLIO
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos do voto do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 15 de junho de 2022.
Leibe Prazeres Barros
Secretária da Comissão

PARECER VERBAL - Emitido ao Projeto de Lei nº 517/2021
que “Institui as Diretrizes para a Política Estadual de Agroecologia e
Produção Orgânica do Estado do Maranhão“.
AUTORIA: Deputado Ciro Neto
RELATOR: Deputado Wellington do Curso
DECISÃO: APROVADO por unanimidade nos termos do voto
do Relator.
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 15 de junho de 2022.
EUNES MARIA BORGES SANTOS
Secretária da Comissão

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

