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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE
EMENDAS
DATA: 15/06/2022 – QUARTA-FEIRA
ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 030/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE CONCEDE A
MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN”
AO KENAZ CRISTIAN SOUZA VEIGA.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 031/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PASTOR CLEBER
MORAES GONÇALVES.
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 032/2022,
DE AUTORIA DA DEPUTADA DANIELLA, QUE CONCEDE O
TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO PASTOR ROMUALDO FERNANDES DA SILVA.
PROJETO DE LEI Nº 282/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAILIBE, QUE DISPÕE SOBRE A IMPLANTAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS
AMBULATORIAIS E HOSPITALARES GRATUITOS NO HOSPITAL VETERINÁRIO DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO - CAMPUS - SÃO LUÍS-MA.
PROJETO DE LEI Nº 283/2022, DE AUTORIA DA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE, QUE 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.
PROJETO DE LEI Nº 284/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO DO GRUPO DA 3ª IDADE VITALIDADE
- AGIV, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.
PROJETO DE LEI Nº 285/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO MÁRCIO HONAISER, QUE 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.
ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
Não há proposições em segunda sessão.
ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
Não há proposições em terceira sessão.
ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 29/2022,
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE ALTERA A RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449 DE 24 DE JUNHO DE 2004 (REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO).
PROJETO DE LEI Nº 280/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE PÚBLICA A ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL FILHOS DE NAZARÉ, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
PROJETO DE LEI Nº 281/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO JOTA PINTO, QUE DISPÕE SOBRE O MANUSEIO, A
UTILIZAÇÃO, A QUEIMA, A SOLTURA E A PROIBIÇÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO DE ESTAMPIDO,
ASSIM COMO DE QUAISQUER ARTEFATOS PIROTÉCNICOS
DE EFEITO SONORO RUIDOSO NO ESTADO DO MARANHÃO,
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
Diretoria Geral de Mesa, 15 de junho de 2022.
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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realizada no dia quinze de junho de dois mil e vinte e dois.
Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires
Primeira Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Ariston
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,
Daniella, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Doutora
Helena Duailibe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hélio Soares, Mical
Damasceno, Othelino Neto, Pastor Cavalcante, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolin. Ausentes os
(as) Senhores (as) Deputados (as): Antônio Pereira, Carlinhos Florêncio, Doutor Leonardo Sá, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Jota Pinto, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Pará Figueiredo, Rafael Leitoa, 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 da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.
O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DEPUTADO ARISTON (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 fazer a leitura do Expediente.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – (lê Expediente).
II – EXPEDIENTE.

4

4

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2022

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2022

5

JUSTIFICATIVA
PROJETO DE LEI Nº 289/2022
Dispõe sobre a divulgação de mensagens incentivando a doação de sangue
nos eventos esportivos e culturais do Estados do Maranhão
Art. 1º. Fica estabelecido a divulgação de mensagens, por parte
dos promotores de eventos, incentivando a doação de sangue em todos
os eventos esportivos e culturais no âmbito do Estado do Maranhão.
Art. 2º. Nos eventos colocados do art. 1º, deverá haver exposição
de cartazes ou banners, ou divulgadas em displays eletrônicos, em locais de fácil visualização ou transmitidas verbalmente, durante o evento, mensagens de incentivo à doação de sangue.
Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 14 de junho de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
O presente projeto tem por objetivo a sensibilização da população maranhense para garantir o estoque de sangue disponível nos hemocentros para salvar vidas. Mesmo havendo uma doação periódica
de alguns cidadãos, a situação ainda é considerada precária, devendo
o Estado atuar positivamente para mudar essa situação, pois ainda é
recorrente o estado crítico dos estoques de sangue.
Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, demonstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a sociedade contribua ainda mais com uma causa tão nobre.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 14 de junho de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº 290 /2022
Estabelece a realização da “Campanha de Prevenção à Violência Praticada contra Crianças e Adolescentes em
Festas Populares”, no âmbito do Estado
do Maranhão
Art. 1º - Fica estabelecido a realização da “Campanha de Prevenção à Violência Praticada contra Crianças e Adolescentes em Festas
Populares” no âmbito do Estado do Maranhão.
Parágrafo único: A campanha de que trata o “caput” deste artigo
pode ocorrer em articulação entre o poder público e a sociedade civil,
com ampla divulgação no período em que anteceda grandes festas populares.
Art. 2º - A “Campanha de Prevenção à Violência Praticada contra
Crianças e Adolescentes em Festas Populares” possui caráter de orientação, podendo contar com a distribuição de material informativo em
bares, lojas de conveniência e similares, localizados no entorno onde
ocorrem as aglomerações das festas populares.
Art. 3º - As normas, instruções e/ou orientações regulares que
se fizerem necessárias à aplicação, execução e fiscalização desta Lei
devem ser expedidas mediante atos do Poder Executivo.
Art. 4º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 16 de junho de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual

O grande número de casos de violência praticada contra crianças
e adolescentes é uma realidade que assola a sociedade brasileira como
um todo, e com o Estado do Maranhão não é diferente. Segundo relatório da UNICEF, 302 crianças e adolescentes foram mortos de forma
violenta no Estado do Maranhão, no ano de 2020.
Esses dados trazem também que ocorreram 37,9 mil registros de
violência sexual da faixa etária de 0 a 17 anos no ano de 2020 no Brasil,
nesse mesmo ano o relatório aponta no Maranhão 418 registros.
Dessa forma, fica claro que é de suma importância esses incentivos para a população em geral, principalmente buscando atingir as
grandes massas presentes nas festas populares, para que assim seja demonstrado não somente a importância da prevenção à essa violência supracitada, mas também sirva como forma de conscientizar todos aqueles que não possuem discernimento acerca do assunto, buscando assim
incentivar aqueles que sofrem ou já sofreram a denunciar tais atos.
Ademais, é importante destacar que as festas populares são eventos em que as crianças e adolescentes estão ainda mais vulneráveis a
sofrer violência, haja vista a possibilidade do agressor ser coberto pelo
manto da impessoalidade durante a realização da festa.
Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Beckman” em São Luís, de 16 de junho de 2022. - ARISTON RIBEIRO
- Deputado Estadual
PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 033 / 2022
Concede o título de maranhense ao
Doutor Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho.
Art. 1º- Fica concedido o título de cidadão maranhense ao Doutor Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, natural da cidade de Canoas,
Estado do Rio Grande do Sul.
Art. 2º- Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de
sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 30 de maio de 2022. - Andreia Martins
Rezende - Deputada Estadual
JUSTIFICATIVA
Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho:
Aurimar de Andrade Arrais Sobrinho, nascido em Canoas, no
Estado do Rio Grande do Sul, aos 27 de outubro de 1983, filho do cearense Antônio Alencar de Andrade e da gaúcha Neila Maria Ferreira de
Andrade.
Chegou ao Maranhão em 26 de janeiro de 1986, com pouco mais
de dois anos de idade, onde se estabeleceram em definitivo, aqui fazendo a vida, tendo estudado o ensino fundamental no Instituto Divina
Pastora, e ensino médio parte no antigo CEFET, e parte no Colégio
O Bom Pastor, tendo ingressado na Faculdade de Direito na UFMA
no primeiro semestre de 2003, além de ter ingressado de modo concomitante na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UEMA, porém
acabou abandonando na metade do curso em razão de ter sido aprovado para o cargo de Técnico Judiciário do TRE-MA, onde trabalhou de
março de 2006 a julho de 2016, trabalhando nos gabinetes dos juízes
membros da corte, além da Corregedoria Regional Eleitoral e na Presidência do TRE - MA.
Aprovado para a Magistratura do Estado do Maranhão no concurso de 2012, que somente chegou ao seu fim em maio de 2015, com
a finalização do curso de formação, foi nomeado e empossado juiz de
direito em julho de 2016. Sua primeira Comarca foi Governador Nunes
Freire, onde saiu em junho de 2018 para a Comarca de Humberto de
Campos, em remoção por merecimento, lá ficando até abril de 2021,

6

6

SEXTA-FEIRA, 17 DE JUNHO DE 2022

quando foi promovido por merecimento para a 1ª Vara Cível de Balsas,
onde permanece até hoje.
Como costuma se apresentar, é gaúcho de nascimento, mas maranhense de coração, pois foi esta terra que o abraçou como filho, em
que cresceu, fez amigos, estudou, se formou e passou em concursos
públicos, e aqui também conheceu sua esposa com quem constituiu sua
família.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANUEL BECKMAN”, em 30 de maio de 2022. - Andreia Martins
Rezende - Deputada Estadual
REQUERIMENTO N° 167 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento Interno, requeiro a Vossa
Excelência, que depois de ouvido o Plenário, seja realizada um Sessão
Especial em homenagem aos 50 anos de criação da Associação do
Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM), a ser realizada em data e hora, a ser agendada junto a Mesa Diretora deste poder,
tendo em vista a importância dos trabalhos realizados pela instituição a
seus associados e a população.
Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman,
São Luís – MA, em 15 de junho de 2022 – César Pires – Deputado
Estadual
INDICAÇÃO Nº 4442 / 2022
Senhor Presidente,
Nos termos do art.152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeiro a vossa excelência que seja encaminhado ofício ao Secretário de Estado de Infraestrutura - SINFRA, Sr.
Aparício Bandeira, para que tome as medidas legais e administrativas
necessárias, com vistas a efetuar a recuperação da estrada vicinal que
parte da BR – 226 (Grajaú) ao Povoado Gato Preto e do Povoado Gato
Preto à Nova Canaã.
Tal indicação se fundamenta na necessidade iminente de garantir
condições favoráveis de trafegabilidade nos referidos povoados, assegurando os serviços essenciais de transporte, saúde, segurança e garantia do direito de ir e vir dos cidadãos residentes naquelas localidades
que veem sua situação agravada com o aumento das chuvas. Essa solicitação é antiga e merece atenção dos órgãos competentes para dar fim
aos transtornos sentidos pela população.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 13 de junho de 2022. – ADRIANO - Deputado Estadual – PV
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4443 / 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 MATÕES DO
NORTE, o(a) Senhor(a) SOLIMAR 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
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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 4444 / 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 MATÕES,
o(a) Senhor(a) FERDINANDO ARAÚJO COUTINHO, 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 4445 / 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 MILAGRES
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) JOSÉ AUGUSTO CARDOSO
CALDAS, 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 4446 / 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 MIRADOR, o(a)
Senhor(a) MARIA DOMINGAS GOMES CABRAL SANTANA, 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
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4447 / 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 MIRANDA DO
NORTE, o(a) Senhor(a) ANGELICA MARIA SOUSA BOMFIM, 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 4448 / 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 MIRINZAL,
o(a) Senhor(a) AMAURY SANTOS 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 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 4449 / 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 MONÇÃO, o(a)
Senhor(a) KLAUTENIS DELINE OLIVEIRA NUSSRALA, 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 4450 / 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 MONTES
ALTOS, o(a) Senhor(a) DOMINGOS PINHEIRO CIRQUEIRA, 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 4451 / 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 MORROS, o(a)
Senhor(a) MILTON JOSE SOUSA 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 4452 / 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 NINA RODRIGUES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES 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”.

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
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 4453 / 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 NOVA COLINAS, o(a) Senhor(a) JOSEI REGO 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 4454 / 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 NOVA IOR-
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QUE, o(a) Senhor(a) DANIEL FRANCO DE CASTRO, para que tome
ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue
em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4455 / 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 NOVA OLINDA
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) IRACY MENDONÇA WEBA, 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 4456 / 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 OLHO D’ÁGUA
DAS CUNHÃS, o(a) Senhor(a) GLAUBER CARDOSO AZEVEDO,
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 4457 / 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 OLINDA
NOVA DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) CONCEIÇÃO DE MARIA
CUTRIM CAMPOS, para que tome ciência e a faça cumprir a Lei n°
11.092 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 4458 / 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 PAÇO DO LUMIAR, o(a) Senhor(a) MARIA PAULA AZEVEDO DESTERRO, 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 4459 / 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 PALMEIRÂNDIA, o(a) Senhor(a) EDILSON CAMPOS GOMES DE CASTRO
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.
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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 4460 / 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 PARAIBANO,
o(a) Senhor(a) VANESSA QUEIROZ FURTADO FERRO, 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 4461 / 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 PARNARAMA,
o(a) Senhor(a) RAIMUNDO SILVA RODRIGUES DA SILVEIRA,
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 4462 / 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 PASSAGEM
FRANCA, o(a) Senhor(a) MARLON SABA DE TORRES, 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 4463 / 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 PASTOS BONS,
o(a) Senhor(a) ENOQUE FERREIRA MOTA 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
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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 4464 / 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 PAULINO NEVES, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO DE OLIVEIRA 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 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 4465 / 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 PAULO RAMOS, o(a) Senhor(a) ADAILSON DO NASCIMENTO LIMA, para
que tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que
segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4466 / 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 PEDREIRAS,
o(a) Senhor(a) VANESSA DOS PRAZERES 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.
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INDICAÇÃO Nº 4467 / 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 PEDRO DO ROSÁRIO, o(a) Senhor(a) DOMINGOS ERINALDO SOUSA SERRA,
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 4468 / 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 PENALVA,
o(a) Senhor(a) RONILDO CAMPOS SILVA, para que tome ciência e
a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - De-

INDICAÇÃO Nº 4469 / 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 PERI MIRIM,
o(a) Senhor(a) HELIEZER DE JESUS 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 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 4470 / 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 PERITORÓ,
o(a) Senhor(a) JOSUÉ PINHO DA SILVA 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.
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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 4471 / 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 PINDARÉ-MIRIM, o(a) Senhor(a) ALEXANDRE COLARES BEZERRA JÚNIOR,
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 4472 / 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 PINHEIRO, o(a)
Senhor(a) JOÃO LUCIANO SILVA 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 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 4473 / 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 PIO XII, o(a)
Senhor(a) AURELIO PEREIRA 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 4474 / 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 PIRAPEMAS,
o(a) Senhor(a) LUÍS FERNANDO ABREU CUTRIM, 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 4475 / 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 POÇÃO DE
PEDRAS, o(a) Senhor(a) FRANCISCO DE ASSIS LIMA PINHEIRO,
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 4476 / 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 PORTO
FRANCO, o(a) Senhor(a) DEOCLIDES ANTONIO SANTOS NETO
MACEDO, 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 4477 / 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 PORTO RICO
DO MARANHÃO, o(a) Senhor(a) ALDENE NOGUEIRA PASSINHO,
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 4478 / 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 PRESIDENTE
DUTRA, o(a) Senhor(a) RAIMUNDO ALVES 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.
INDICAÇÃO Nº 4479 / 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 PRESIDENTE JUSCELINO, o(a) Senhor(a) PEDRO PAULO CANTANHEIDE
LEMOS, 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 4480 / 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 PRESIDENTE
MÉDICI, o(a) Senhor(a) JANILSON DOS SANTOS 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 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 4481 / 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 PRESIDENTE
SARNEY, o(a) Senhor(a) VALÉRIA MOREIRA CASTRO, para que
tome ciência e a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo) que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS
CLÍNICOS FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO
FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS
PROVIDÊNCIAS”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem
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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 4482 / 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 PRESIDENTE
VARGAS, o(a) Senhor(a) FABIANA RODRIGUES 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.
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 4483 / 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 PRIMEIRA
CRUZ, o(a) Senhor(a) RONILSON ARAUJO 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
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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 4484 / 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 RAPOSA,
o(a) Senhor(a) EUDES DA SILVA BARROS, para que tome ciência e
a faça cumprir a Lei n° 11.092 de 28/08/2019 ( que segue em Anexo)
que “ESTABELECE DIRETRIZES DOS SERVIÇOS CLÍNICOS
FARMACÊUTICOS NO ÂMBITO DO CONSULTÓRIO FARMACÊUTICO NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.
Se faz necessária tal informação, tendo em vista que o sistema de
logística reversa está no Decreto federal Nº 10.388/20, que estabeleceu
o tramite dos medicamentos domiciliares vencidos ou em desuso, assim
como de suas embalagens. Segundo o Decreto, as Drogarias e Farmácias públicas e privadas estabelecias como pontos fixos de recebimento
nos municípios com população superior a cem mil habitantes, devem
dispor de recipientes de coleta adequados em seus estabelecimentos.
Ao descartar os medicamentos no lixo comum, na pia ou no vaso
sanitário, está-se contribuindo, mesmo sem saber, com um grave problema de saúde pública. Cada Quilograma de medicamento descartado
incorretamente pode acabar contaminando até 450.000 litros de água.
Nesses termos, requeremos à Vossa Excelência que dê cumprimento e publicidade à referida lei.
Na qualidade de representante do município no Parlamento Estadual, solicito de Sua Excelência, atenção especial à nossa propositura.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO
MANOEL BECKMAN, EM 26 DE MAIO DE 2022. - Ciro Neto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4485 / 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 RIACHÃO, o(a)
Senhor(a) RUGGERO FELIPE MENEZES 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 4486 / 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 RIBAMAR
FIQUENE, o(a) Senhor(a) COCIFLAN SILVA DO AMARANTE, 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 4487 / 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 ROSÁRIO,
o(a) Senhor(a) JOSE NILTON PINHEIRO CALVET 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 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 4488 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado, Senhor Carlos Brandão, Solicitando que seja o Hospital Estadual de São Mateus do Maranhão denominado de Hospital
Dr. Humberto Coutinho.
O referido Pedido se fundamenta na importância que o médico
e político, Humberto Ivar Araújo Coutinho teve para o Estado do Maranhão. Humberto Coutinho deixou um legado eternizado na política
maranhense, pois foi o Vereador mais votado de Caxias nas eleições
de 1988, em seguida sendo eleito e reeleito Deputado Estadual por 5
mandatos (1990/1994/1998/2002/2014), foi Prefeito de Caxias por 2
mandatos (2005-2012), tendo sido ainda eleito em 2014 como Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, sendo reeleito para o
referido cargo em 2016.
Além de um político renomado, Humberto Coutinho também
deixou marcas significativas na saúde estadual, pois além de um médico
reconhecido, foi fundador da Casa de Saúde e Maternidade de Caxias,
clínica que há anos presta grandes serviços para a população de Caxias
e Região.
Na administração pública, Dr. Humberto teve gestão marcante
não só na área da saúde, como também na Infraestrutura, deixando um
recorde na habitação, haja vista a entrega de mais de 9 mil de casas
no Município de Caxias. Em outros setores, seu trabalho também foi
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destaque em várias cidades do Estado quanto a construção de inúmeras
UBS’s (Unidades Básicas de Saúde), construção de creches, construção
de quadras poliesportivas, asfaltamento, construção de vários SSAA
(Sistemas Simplificados de Abastecimento de Água), dentre outras inúmeras obras que levaram avanços significativos para o Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de junho
de 2022. - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 4489/2022
Senhor Presidente,
Na forma do que dispõe o Regimento interno deste Parlamento,
Requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, Carlos
Brandão, solicitando que autorize o Secretário de Estado de Infraestrutura, o Senhor Aparício Bandeira a Construção do Terminal Rodoviário
de Alcantara – MA.
Considerando que o referido município não tem um local adequado para embarque e desembarque de passageiros e dificultando o
turismo local. A construção desse Terminal viabiliza uma melhor receptividade ao Turista, melhorando a mobilidade dos moradores locais
e visitantes da região circunvizinha, além de proporcionar uma melhor
qualidade de vida para a população, solicitamos o atendimento ao nosso
pleito.
Plenário “Gervásio dos Santos” do Palácio “Manoel Bequimão”, em São Luís, 14 de junho de 2022. - Arnaldo Melo - Deputado
Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4490 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do referido artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, venho por este, requerer
de Vossa Excelência que, depois de ouvida a Mesa, seja encaminhado
ofício ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, o Senhor
Carlos Brandão e ao Secretário de Estado da Saúde - SES, o Senhor
Tiago Fernandes, solicitando 01 (uma) ambulância para o município
de Governador Eugênio Barros - MA.
A referida indicação tem como finalidade contribuir na locomoção dos pacientes, oferecendo um transporte mais rápido e com maior
qualidade no atendimento, de modo a garantir o direito à saúde de todos
os cidadãos.
Assim, solicitamos o atendimento ao nosso pleito.
Plenário “Dep. Nagib Haickel”, do Palácio “Manuel Beckman”,
em São Luís (MA), 14 de junho de 2022. - RAFAEL LEITOA - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4491/2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que, depois de
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ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador Carlos Orleans Brandão Junior, bem como o Secretário de
Estado da Saúde - SES, Senhor Tiago José Mendes Fernandes, solicitando com a maior brevidade possível a instalação de um HEMONÚCLEO na cidade de Timon.
A presente indicação, visa em caráter de urgência atender da falta de um HEMOMAR – Centro de Hematologia e Hemoterapia no Município de Timon e região, haja vista que o HEMOPI do Piaui, cancelou
a parceria que tinha com Hospital Alarico Pacheco, neste município,
agravando o atendimento de todos os pacientes que encontram-se em
condições delicadas de saúde. Com todas essas informações fica claro
que o HEMONUCLEO NO Município de Timon tem grande importância em salvar vidas todos os dias.
Solicito a especial atenção do Excelentíssimo Senhor Governador Carlos Brandão Junior, bem como ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Tiago José Mendes Fernandes no sentido de atender nosso
pleito, pela importância que essa demanda trará para toda população
do Município de Timon e Região.
Ao mesmo tempo, desejo votos de estima ao Governador Carlos Brandão e ao Secretário de Estado da Saúde, Senhor Tiago José
Mendes Fernandes pelo comprometimento com toda população Maranhense.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DO MARANHÃO, 14 de junho de 2022. - Profª Socorro Waquim - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4492 /2022
Senhor Presidente,
Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, solicitamos a Vossa Excelência que, após ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Governador
do Estado, Senhor Carlos Brandão, Solicitando que seja o Instituto de
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão do município de São
Mateus, denominado de IEMA – Prof. Manoel Vieira.
Manoel de Jesus Araújo Vieira, chegou na cidade de São Mateus
com quatro anos de idade. Era filho de Domingos Silva – um dos fundadores da cidade de São Mateus do Maranhão.
Professor de formação, Manoel foi nomeado pelo Estado do Maranhão, em 1982, para lecionar no Ginásio Bandeirante, também conhecida como “CEPLEMA”, 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, onde foi Presidente do Grêmio Afonso Pena, por duas vezes. Em
1970, ingressou no M.D.B, partido de oposição ao governo militar. Durante sua trajetória política, Manoel Vieira concorreu aos cargos de prefeito (1976), e de vereador nos anos de 1982 e 1988.
Manoel Vieira exerceu o cargo de Secretário Adjunto de Governo e Articulação Política de São Mateus no período de março de 2015
até junho de 2015, data de sua morte. Foi também vice-presidente do
Diretório Municipal do Partido Comunista do Brasil (PCdoB), de São
Mateus.
O Professor Manoel Vieira acreditava tanto na Educação, que o
slogan de suas campanhas dizia: “Educar para transformar” e deixou
um legado marcante e enriquecedor para a Educação do Maranhão.
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 de junho
de 2022. - Dra. Cleide Coutinho - Deputada Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
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SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO N° 4493 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr.
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar,
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o bairro
Parque Araçagi no município de São José de Ribamar/MA, no mês
de junho de 2022 ou ainda em período seguinte a ser ajustado.
Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabilidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades
do Estado do Maranhão.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa
proposição e conto com o apoio de todos.
PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 07 de junho de 2022 – Jota Pinto –
Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4494 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr.
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar,
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Cajari /MA, para mês de junho de 2022 ou ainda em período seguinte
a ser ajustado.
Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de
saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabilidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades
do Estado do Maranhão.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa
proposição e conto com o apoio de todos.
PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 08 de junho de 2021. - Jota Pinto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4495 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 152, requeiro a V. Exa., que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado
expediente ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr.
Carlos Brandão e a Secretária de Estado da Mulher, Sra. Célia Salazar,
solicitando que disponibilize a “Carreta da Mulher” para o município de
Penalva/MA, para mês de junho de 2022 ou ainda em período seguinte
a ser ajustado.
Visando dessa forma garantir e facilitar o acesso a serviços de
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saúde às mulheres maranhenses que se encontram em maior vulnerabilidade e por esse motivo necessitam de maior atenção das autoridades
do Estado do Maranhão.
Desde já solicito de suas excelências, atenção especial à nossa
proposição e conto com o apoio de todos.
PLENÁRIO “DEPUTADO NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO
“MANOEL BEQUIMÃO”, em 08 de junho de 2021. - Jota Pinto - Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
INDICAÇÃO Nº 4496 / 2022
Senhor Presidente,
Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida
a Mesa, seja encaminhado expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino e ao Exmo. Sr. Secretária de Estado das Cidades,
Joslene Rodrigues, solicitando a requalificação da Lagoa do Centro
Grande no Município de Axixá.
A Lagoa do Centro Grande, além de representar um ponto turístico para o Município de Axixá, tem grande Importância do ponto de
vista ambiental, social e cultural para a referida comunidade, pois já
foi um espaço onde as pessoas se reuniam para piqueniques, banhos,
batizados e outros.
A Requalificação desse espaço se faz extremamente necessária,
pois a Lagoa não passa de uma obra inacabada e abandonada, tomada
pelo mato, localizada no Centro da comunidade, gerando um impacto
visual e ambiental negativo a todos que ali residem, motivo pelo qual
justificamos nosso pedido.
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
MARANHÃO 02 de junho de 2022. - ANTONIO PEREIRA - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA
PRESENTE INDICAÇÃO.
A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO
DEPUTADA DR.ª CLEIDE COUTINHO – 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 – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado
Wellington do Curso, por cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, bom dia, Deputado César Pires,
meu amigo, que Deus abençoe. Deputada Dr.ª Cleide Coutinho, Ariston, meu presidente da CCJ, bom dia a todos e que Deus seja louvado,
que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão,
sobre a sua população. Senhor Presidente, hoje, 15 de julho, é celebrado
o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa.
Nesta Casa, na Assembleia Legislativa, tem um deputado estadual que
respeita os mais velhos, que respeita os idosos, um deputado que está
aqui, nesta Casa, e que, diuturnamente, tem ações em defesa dos idosos
do estado do Maranhão, proposições nossas em defesa dos idosos. Temos a Lei 10.932 que institui a Semana Estadual de Prevenção de Acidentes Domésticos com Idosos a ser realizada, anualmente, na primeira
semana do mês de junho. Indicações nossas em defesa de idosos, ações
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socioeducativas e preventivas de combate à violência contra o idoso
nas escolas públicas municipais e estaduais no estado do Maranhão.
Excelentíssimo Senhor Governador Flávio Dino, solicitamos instalação
quando o Ex-governador Flávio Dino estava em atividade, delegacia
de polícia e proteção ao idoso do estado do Maranhão, direito ao pagamento de meia tarifa pelos idosos, estacionamentos pagos no estado
do Maranhão, assegurando também o projeto de lei com prioridade de
matricula para alunos cujos pais ou responsáveis sejam idosos ou pessoas com deficiência no estado do Maranhão, campanha para idosos
órfãos. Esse projeto de lei, Senhor Presidente, inclusive foi vetado pelo
ex-governador Flavio Dino. Veja a maldade do Ex-governador Flávio
dino com os idosos. Projeto de autoria do Deputado Wellington, aprovado na CCJ, aprovado, de forma unânime, por todos os deputados, e
foi vetado pelo Ex-governador Flavio Dino. Nós vamos reapresentar
o projeto na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Projeto
de lei para idosos, órfãos de filhos vivos, para orientação e concentração sobre cuidado aos idosos e a consequência do seu abandono no
âmbito do estado do Maranhão. Dispõe sobre a campanha de combate
aos golpes financeiros praticados contra idosos. Então, dois projetos
nossos que foram aprovados na CCJ, que foram aprovados no plenário da Assembleia, mas que foram vetados pelo Ex-governador Flávio
Dino: a campanha de combate aos golpes financeiros praticados contra
os idosos e o programa de fisioterapia para idosos. Vamos reapresentar
esse projeto, temos nosso amigo, Deputado Ariston, que é o presidente
da CCJ, vamos apresentar novamente esse projeto, vão tramitar, serão
aprovados na CCJ, no plenário da Assembleia e vamos encaminhar ao
governo do Estado. São ações efetivas do professor e Deputado Wellington em defesa dos idosos do estado do Maranhão. Senhor Presidente,
quero só fazer um destaque também que, no próximo dia 17 de junho,
na próxima sexta-feira, será aniversário de 186 anos da briosa Polícia
Militar. Eu tenho quase certeza de que a polícia do Estado do Maranhão, no seu dia a dia, os policiais, praças e oficiais têm o reconhecimento do professor e Deputado Wellington em defesa da briosa Polícia
Militar. Eu, como ex-militar, defendo a Polícia Militar do Estado do
Maranhão e defendo os policiais, praças e oficiais da Polícia Militar.
Ontem, tivemos duas reuniões: uma, na OAB, para tratar sobre direitos
dos militares e outra, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para tratar sobre as promoções de praças da Polícia Militar do
Estado do Maranhão. Estamos apresentando uma série de documentos
em defesa dos policiais militares do Estado do Maranhão, em defesa
da promoção dos policiais, praças e oficiais da Polícia Militar do Estado do Maranhão. Estamos apresentando uma série de documentos em
defesa dos policiais militares do Estado do Maranhão, em defesa da
promoção dos policiais, praças e oficiais da Polícia Militar do Estado
do Maranhão. Senhoras e senhores, por que eu defendo, minha querida
Sargento Mônica, por que eu defendo os policiais, por que eu defendo
as promoções? Porque é algo motivacional para o policial militar. Não
tem nada pior do que o soldado estar na graduação de soldado, há sete
anos, aguardando a promoção e a promoção não chegar. Conversando
com um policial militar, ontem, eu perguntei, conversei com o cabo e
com o sargento: “Cabo, sargento, o que lhes motiva mais? Um reajuste
salarial, a valorização salarial ou a promoção?”. Eu fiquei com aquela
dúvida. E essa dúvida foi sanada por um cabo e um sargento. Eles me
disseram: “Deputado, não tem nada melhor para um policial do que a
sua promoção”. A família vibra, os vizinhos vibram, e aquilo renova o
ânimo do policial, é uma planta que é regada todos os dias de motivação, de entusiasmo para ir às ruas combater o crime. E é por isso que,
a partir de hoje, eu vou armar essa bandeira em defesa das promoções
dignas, justas, para praças e oficiais da Polícia Militar, sejam por merecimento, sejam por antiguidade, mas que respeitem o interstício, que
tem interstício mínimo e interstício máximo. Quem se motivou, quem
deu o seu sangue pela Polícia Militar possa ter um interstício mínimo.
Quem fez o trabalho normal tem interstício normal, mas que não sejam
sacaneados, prejudicados politicamente com promoções, o que é um
direito do policial militar. O professor e Deputado Wellington defende
a Polícia Militar, defende praças e oficiais. A partir de hoje, estamos
reafirmando ainda mais o nosso compromisso e aumentando a nossa
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luta pelas promoções dignas e justas na Polícia Militar do Maranhão.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Quero parabenizar o Major Bruno. Feliz aniversário, major. Deus lhe proteja e continue a prestar grande serviço aqui na nossa
Casa Legislativa. Deputado Dr. Yglésio, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Pela Ordem, Senhor Presidente,
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (Questão de Ordem) – Só Questão de Ordem, enquanto o Deputado Yglésio
assume a tribuna, Deputado César Pires. Quero agradecer que V. Ex.ª
está parabenizando também a Polícia Militar pelos 186 anos, V. Ex.ª
que é oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão, que tão bem
representa a Polícia Militar do Estado do Maranhão, meu oficial César
Pires, um grande abraço.
O SENHOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Obrigado, Deputado
Wellington.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES - Pela Ordem, Senhor Presidente,
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCICIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Obrigado, Deputado Wellington.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES (Pela Ordem) - Pela
Ordem, Senhor Presidente. Presidente, pela Ordem. Eu quero aqui corroborar com o pronunciamento do nosso nobre Deputado Wellington
com relação à Polícia Militar. Eu tenho feito, sistematicamente, alguns
levantamentos com relação às promoções da classe, inclusive mandei
ver qual seria o estado que está mais avançado nesse quesito, parece-me
que Minas Gerais e Santa Catarina, para que o cronograma de cargos e
salário seja implantado aqui, como também desvincular a subordinação
da Polícia Militar à Polícia Civil, não com qualquer discriminação, mas
com a subordinação direta ao governador. A Polícia Militar tem que
ter a subordinação direta ao governador, não a outra instituição com os
mesmos deveres. São deveres paralelos, mas tem que ser uma subordinação direta ao governador. Inclusive tem requerimentos meus aqui
nesta Casa sugerindo essa descentralização. A Polícia Civil tem que
cuidar da Polícia Civil, a Polícia Militar deve cuidar da Polícia Militar,
então tem que ter uma subordinação direta, inclusive nós temos problemas até hoje com relação às promoções devido a esse distanciamento.
Então, tem que ser um alinhamento direto. Queria só para corroborar
com o pronunciamento do Deputado Wellington e as minhas felicitações também a essa instituição.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO CÉSAR PIRES - Com a palavra, o Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem
apartes.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do orador) - Bom dia a todos, bom dia a todas. Subo à tribuna, hoje, para tratar
de uma situação que nos deixa, acima de tudo, com o coração cheio de
revolta. E eu digo “revolta” por conta, principalmente, de quando eu
lembro da minha vida escolar, acadêmica, de onde eu nasci, isso termina sendo uma coisa que mexe com o coração da gente mesmo. Ontem,
quando eu tive a notícia em relação a essa divulgação de nomes do
concurso da Assembleia, eu estava aqui na Casa e, logo em seguida, eu
tive que ir para o hospital fazer atendimentos médicos e fiquei, a tarde
toda até o começo da noite, com o coração acelerado mesmo, muito
ansioso, porque vêm todas aquelas memórias de noites sem dormir, madrugada sem dormir, de coisas que a gente abdica, de momentos que a
gente abdica com a família, com situações que a gente deixa, às vezes,
de trabalhar, porque troca aquilo ali por um sonho maior, um sonho de
um concurso público, de uma progressão na vida. Não sou de família
rica, nasci e me criei ali na rua Vespasiano Ramos, no Centro, depois fui
morar na Paulo Frontin, na transição do Bairro de Fátima com o Monte
Castelo. A minha mãe me criou sozinho, sempre me incentivando, o
tempo todo, a buscar, a evoluir por conta do estudo. Muitas pessoas ao
meu lado não entendiam, ontem, quando eu estava tão chateado com a
situação com relação à divulgação de nomes do concurso público da
Assembleia. Nosso presidente acaba de chegar, eu tive uma conversa
ontem com ele, passei a noite ontem revirando 512 páginas de resultado, não tive nenhum indicativo de que tivesse ninguém relacionado
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ao presidente nesta Casa, precisa ficar claro isso, Presidente Othelino,
em relação ao concurso. Tenho certeza de que V. Ex.ª não tem nada a
ver com o que aconteceu nessa situação do concurso público, mas o
que a gente viu em termos de resultado disso ontem foi a repetição do
que aconteceu em Paço do Lumiar alguns anos atrás. O Prefeito Dutra,
Presidente Othelino, teve uma traição da banca do concurso, nenhuma
das pessoas do Prefeito Dutra foi colocada no concurso. A Prefeita Paula, que eu já trouxe muitas vezes aqui na tribuna, problemas, e, hoje,
graças a Deus, esses problemas estão superados, a gente conseguiu o
entendimento em relação a Paço do Lumiar para que a gente construa o
município de maneira mais sólida e proba. Hoje, ela foi forçada também
a homologar aquele concurso vexatório. Ontem, o que a gente viu foi
um festival de aprovações, que eu vou fazer questão de nominar aqui.
Lamento muito, lamento do fundo do coração que haja pessoas aqui
pelas quais eu tenho até apreço, tenho simpatia, mas não poderia deixar
de trazer os casos à tona, porque isso aqui desmoraliza e joga na latrina
os sonho de 17 mil pessoas que gastaram, num momento tão difícil
que está todo mundo sem dinheiro, por conta de um concurso público.
Elton Costa, primeiro lugar de revisor da Casa, ex-prefeito de Belágua,
marcou 70 pontos, fechou a prova. Apurei, não tem capacidade de fazer
conta de multiplicação, mas fechou a prova da Assembleia. Segundo lugar, Direito Constitucional, Cynara Siqueira Costa Luna, esposa de um
advogado de alto coturno aqui do Maranhão, que nada contra o advogado, mas passaram cinco parentes dele no concurso de Paço do Lumiar,
e aqui a esposa nomeada. Desafio D. Cynara a fazer uma petição inicial
de uma ação de alimentos na minha frente. Se ela conseguir concluir
a petição, eu entrego o meu mandato na Assembleia Legislativa. Eu
entrego o meu mandato. Agora eu desafio a vir amanhã aqui. Pedro
Henrique Moura Mendes nunca fez concurso, é empresário do ramo
de combustíveis. Daniel Paixão Lauande, genro da ex-desembargadora
falecida, que Deus a tenha, Cleonice. As pessoas sabem que o Daniel
não tem condição de acertar 97% da prova aqui da Assembleia Legislativa. Gildeilma dos Reis, ex-funcionária de um deputado federal do Maranhão. Márcio Endles, advogado. Conheço, meu amigo, mas a gente
sabe que não se preparou para concurso. Tem mais de mil pessoas nesse
concurso que, de maneira reiterada, buscaram estudar e não conseguem
fazer uma prova com essa quantidade de pontos, lamentavelmente. Os
outros casos aqui a gente não vai, eu vou voltar isso na próxima sessão
da Assembleia, porque isso não pode ficar impune. Eu só peço, Presidente, que o senhor, como um homem justo que tem sido o tempo todo,
eu tenho certeza de que o senhor não vai deixar essa injustiça com 17
mil pessoas prosperar. Eu desafio qualquer uma dessas pessoas a vir
aqui amanhã e responder a mesma prova, mudando as alternativas, e
terem desempenho semelhante ao que tiveram nessa prova.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Senhores deputados, senhoras deputadas, estamos no Pequeno Expediente, mas, antes de chamar o próximo orador, vou pedir licença
ao Deputado Adelmo para fazer um breve esclarecimento. Deputado
Yglésio, V. Ex.ª é um homem muito inteligente, eu chego a dizer que
V. Ex.ª é um homem culto, inclusive por quem tenho muito apreço e
admiração. V. Ex.ª passou em alguns concursos, talvez alguém que não
o conheça tenha questionado. Será que ele tem, de fato, a capacidade
para passar em tantos concursos? V. Ex.ª tem capacidade de passar. Eu
confesso que não me sinto capaz de dizer que fulano de tal, sicrano,
A ou B, a esposa de um tem capacidade ou não tem, porque eu, primeiro, não faço parte da banca examinadora, ninguém da Assembleia
participou da elaboração das provas, portanto, não me atrevo a dizer
se alguém tem ou não tem capacidade de ter sido aprovado, até neste
momento, do concurso público da Assembleia. Então, é preciso esclarecer alguns pontos. Primeiro: eu já informei, já pedi formalmente ao
Ministério Público que proceda à investigação sobre a suspeita que V.
Ex.ª levantou. Já está inclusive isso nas minhas redes sociais, anunciado
há pouco. Digo que o Ministério Público, como uma instituição que
tem por prerrogativa constitucional defender os interesses da sociedade,
investigue para que não fique só uma investigação interna da Casa. Em
se confirmando que algumas dessas suspeitas sejam verdade ou tenham
fortes indícios de verdade, eu não hesitarei em tomar as providências

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
legais. Se for uma fraude em caráter individual e for provada, excluir
aquele que provocou a fraude. Se for uma possível fraude sistêmica,
pode até chegar à anulação do concurso. Mas eu, como presidente desta
Casa, não posso chegar hoje aqui, até em respeito aos que estudaram e
foram aprovados nesta etapa, porque registra-se ainda que há fases para
que saia a lista final de aprovados. Quem chegou até agora ainda vai
ter as suas redações analisadas e, para os cargos de consultor, ainda vai
ter a prova de títulos, ou seja, existem etapas a serem cumpridas. Dos
28 mil inscritos, 21 mil fizeram as provas. Tem mais ou menos 1000
em disputa que estão entre os que chegarão às próximas etapas para 66
vagas. Com relação à inquietação, compreendo, Deputado Yglésio, só
faço uma ponderação muito respeitosamente porque este tipo de dúvida, quando surge, é inclusive saudável que seja informado à Mesa
Diretora, ao Presidente da Casa. Eu até peço a cada um dos colegas que
receba e que me informe, como fez o Deputado Wellington ontem aqui,
na Assembleia, ao chegarem para ele as denúncias. O Deputado César
Pires fez também, com preocupação. Disse: “Othelino, o que está acontecendo?”. A gente só precisa ter um cuidado com o primeiro passo, até
para que não passe para a sociedade, e eu sei que essa não foi intenção
de V. Ex.ª, a ideia de que existe um escândalo dentro da Assembleia,
que não existe e enfatizo isso porque o artigo 295 de nosso regimento
interno diz que as reclamações sobre irregularidades em serviços administrativos deverão ser encaminhadas por escrito à Mesa para providências dentro de 48 horas. A decorrer deste prazo, poderão e deverão ser
levadas ao Plenário, mas, neste caso, nem foi preciso 24 horas. Agora,
às 10h da manhã, já deve estar, se não o documento físico, se não está
lá ainda protocolado, está a caminho, mas eu já fiz verbalmente para o
Ministério Público, nas pessoas do Procurador Geral e do Promotor da
Probidade, e pedi que apurasse. Evidentemente, chegando à conclusão
de que houve fraude, coisa que eu não posso afirmar agora, nós tomaremos as providências que são necessárias de serem tomadas.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO – Presidente, pela Ordem. Só para corroborar com o que V. Ex.ª falou.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Vou lhe conceder a palavra, Deputado Yglésio, mas, assim, a minha
manifestação, por hora, sobre o assunto, a minha manifestação sobre
esse tema, por hora, é essa porque acho que está bem esclarecido e é
importante que os senhores deputados e as senhoras deputadas tenham
tido esse momento hoje, para que possam, inclusive, entender. Sei que
chega ao zap e às redes sociais de cada um e é importante que todos
saibam as providências que já foram e estão sendo tomadas. Deputado
Yglésio.
O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (Questão de Ordem) –
Presidente, a sua função, enquanto presidente aqui, está sendo cumprida
à risca. O seu papel, de fato, é ter temperança nessas apurações. Quem
traz a denúncia, obviamente, traz com os elementos. A sua função é
quase que de um magistrado aqui, dentro da Casa, e o senhor não está
fazendo nada diferente do que eu faria, por exemplo, se no seu lugar estivesse conduzindo a Casa. A nossa função aqui é inquisitória, acusatória e a sua, claro, é de avaliar com cautela o papel, mas não poderia deixar de acrescentar, tendo em vista a exiguidade do tempo do Pequeno
Expediente, vou facilitar o trabalho. Eu liguei ontem para o Dr. Nicolau
também, passei a ele a situação e ressaltei, inclusive, a confiança de que
o senhor jamais estaria participando disso. Fraudes em concurso acontecem mesmo, citei o exemplo do ex-prefeito Dutra, de Paço do Lumiar, que foi surpreendido por pessoas que aqui estão de novo tentando
fazer a mesma coisa na Assembleia. Pessoas que são amigas, grupos
de amigos que conseguiram mais uma vez isso, aí vou facilitar para o
Ministério Público, para o Procurador Geral. Por favor, peçam a quebra
do sigilo telefônico do número (86) 94384081. A titular desse telefone
já foi inclusive presa por irregularidade no Piauí. A titular desse telefone
já fez uma série de concursos, inclusive nos municípios de Belágua e
Urbanos Santos, que guardam relações com parentes de pessoas que
foram aprovadas em primeiro lugar nesses concursos. Existe uma quadrilha em atuação. Eu fiquei ontem com o coração contrito mesmo, com
ataque cardíaco, o dia todo, com ansiedade, porque isso machuca quem,
como eu, já lutou tanto por concurso público. Já passei em 22 concursos
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públicos estudando. Nunca precisei pedir favor para ninguém. Diferente da política, além da pessoa ser dona do seu próprio negócio, é a única
cosa que termina libertando uma pessoa é um concurso público, das
amarras, dos conchavos, da pressão do compadrio. Então, isso dói demais em quem passou por toda essa trajetória. Infelizmente, acontecem
essas coisas em certame, mas eu tenho confiança de que a Assembleia
não vai deixar essa situação que eu tenho certeza de que aconteceu. Eu
já subi aqui a esta tribuna várias vezes para denunciar situações gravíssimas e, até hoje, eu não fui envergonhado em nenhuma delas, porque
eu sempre analisei tudo que aparecia e sempre usei a intuição que tenho também. Juiz Sidarta está aí, foi retirado da magistratura, graças ao
nosso trabalho aqui na Assembleia, com a quadrilha desmontada dentro
de Caxias. E nós vamos desmontar essa quadrilha também da mesma
forma que foram canceladas as licitações do Emet em relação ao fornecimento de pesquisas epidemiológicas para municípios que custariam
milhões. Uma série de imoralidades que, graças a Deus, nosso mandato
tem conduzido em busca de uma sociedade melhor. Ontem, amigos me
disseram: “Rapaz, tu não vais mudar o mundo”. Ofereceram-me ontem
R$ 200 mil, de maneira indireta, para eu ficar calado hoje”. Não preciso,
vivo simples. Hoje eu vou operar ao sair daqui. Às 17h, eu entro num
plantão para fazer cirurgia. Eu somo o meu salário da Assembleia com
o que eu trabalho como médico, nunca faltei uma sessão nesta Casa.
Bráulio está bem aí e sabe que exerço minha atividade parlamentar com
zelo, com amor, defendo injustiça independente do que aconteça. Eu
não sou defensor de injustiça seletiva só quando é o governo do Estado
que faz alguma coisa contra ou contrário, não estou em lado contra
injustiça. Meu lado é contra a injustiça, independentemente de quem
seja a autoridade coautora. Eu não sou defensor de injustiça seletiva,
eu não sou defensor de concursado seletivamente, isso tem que ficar
muito claro. As pessoas podem contar comigo, esses concursados que
atualizaram o número, eu não sabia que eram 21, Senhor Presidente,
obrigado pelo dado aí, V. Ex.ª, como sempre trazendo luz às coisas. 21
mil pessoas que podem contar comigo. Esse concurso, até onde eu for,
já houve boato aqui de que o TJ está me esperando na hora que tiver um
problema meu lá. Eu só digo para essas pessoas que falaram isso que
tem o STJ e o STF acima deles. Eu não tenho medo de vocês.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Para concluir, quando nós estávamos na fase de escolha da instituição que realizaria o concurso, foram consultadas a Fundação Getúlio
Vargas, a Fundação Carlos Chagas, a Cespe/UNB e a Fundação Sousândrade, além da instituição que foi contratada. Eu ouvi também alguém dizer que as outras instituições manifestaram desinteresse, não
manifestaram interesse em participar. Deputado César Pires, por cinco
minutos, sem apartes.
O SENHIOR DEPUTADO CÉSAR PIRES – Presidente Othelino, eu declino.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Adelmo estava inscrito, mas declinou também. Mais algum
deputado gostaria de se inscrever no Pequeno Expediente? Ordem do
Dia. Deputado Hélio.
O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Só para poder fugir um pouquinho aqui e entrar no momento de alegria e superarmos
as tristezas e as decepções. Eu queria, neste momento, registrar minhas
congratulações ao Major Bruno e sua família pelo transcurso do seu
aniversário hoje. Parabéns, Major Bruno, em meu nome e da minha
família.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Feito o registro. Parabéns, major. Muita saúde, muita felicidade, muitas
alegrias.
IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Medida Provisória 386, encaminhada pela Mensagem Governamental
035, que altera a Lei 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 serviços de
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transporte interestadual e intermunicipal. Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai
à promulgação. Projeto de Lei nº 405/2021, de autoria do Deputado
Ciro Neto, que denomina de Hospital Dr. Jean Carvalho o hospital de
urgência e emergência do Estado, localizado no município de Presidente Dutra. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. À sanção. Senhores deputados, os
próximos três itens da Ordem do Dia, os itens 3, 4 e 5, projetos de lei de
autoria do Deputado Ciro Neto, têm parecer já favorável da CCJ, mas
dependem do parecer das comissões de mérito. Então eu vou suspender
rapidamente a sessão para que sejam emitidos os pareceres e nós possamos apreciar o projeto em plenário. Registro a presença do ex-deputado
J.J Pereira. Seja bem-vindo. A Sessão está suspensa.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Reaberta a Sessão. Com a palavra, o Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR DEPUTADO WELINGTON DO CURSO – Senhor Presidente, os Projetos de Lei de número 514/2021, 517/2021 e
055/2022, todos de autoria do Deputado Ciro Neto, foram aprovados
por unanimidade nas comissões técnicas e pertinentes na Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Aprovado o mérito, Senhor Presidente, de forma unânime, por todos das comissões.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Em votação o Projeto de Lei nº 514, de autoria do Deputado Ciro Neto.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à
sanção. Projeto de Lei nº 517, de autoria do Deputado Ciro Neto. Em
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 055, de autoria do
Deputado Ciro Neto, estabelece a racionalização e desburocratização
dos atos de procedimentos administrativos no âmbito de Departamentos Estadual de Trânsito do Maranhão. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa de autoria do Deputado Glalbert
Cutrim (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao segundo turno. Requerimentos
à deliberação do Plenário. Requerimento 166, de autoria do Deputado
Neto Evangelista (lê). Em discussão. Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como estão. Requerimentos à deliberação da Mesa.
Requerimento 164, de autoria do Deputado Edivaldo Holanda (lê).
Como vota a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deferido o requerimento. Requerimento 165, de autoria do Deputado
Edivaldo Holanda (lê). Como vota a Deputada Dr.ª Cleide Coutinho?
A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DR.ª
CLEIDE COUTINHO – Pelo deferimento.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Deferido o requerimento.
V – GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Inscrito o Deputado Dr. Yglésio, por 30 minutos, com apartes. Deputado Yglésio declinou. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar
Democrático, Deputado Vinícius.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO – Senhor Presidente, como é de costume e a gente respeita a pluralidade da Casa, o
Deputado Wellington do Curso sempre utiliza aqui nossos 70 minutos
dentro desta Casa, eu quero oferecer o Tempo do Bloco todinho para o
Deputado Wellington do Curso.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Wellington, V. Ex.ª tem 17 minutos, com aparte. A benevolência habitual do líder Vinícius Louro.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem
revisão do orador) – Senhor Presidente, demais membros da Mesa,
senhoras e senhores deputados, internautas, telespectadores que nos
acompanham por meio da TV Assembleia, o nosso mais cordial bom
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dia e que Deus seja louvado! Quero fazer uma referência elogiosa a
todos os irmãos evangélicos pertencentes à Assembleia de Deus e parabenizar as Assembleias de Deus de todo o Brasil, completando 111
anos e 100 anos de Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Que
Deus seja louvado. Que Deus possa estender as suas mãos poderosas
sobre o estado do Maranhão e essa igreja abençoada que tem salvados
vidas, que tem conduzido vidas para Jesus. A irmã Mical Damasceno
hoje me fez esse alerta, me fez essa lembrança, então, para fazer essa
referência também às Assembleias de Deus no Estado do Maranhão.
Tenho muitos amigos pastores das Assembleias de Deus, muitos amigos
membros das Assembleias de Deus, então, a nossa referência, na manhã
de hoje, ao trabalho dignificante, gratificante e espiritual que realiza a
Assembleia de Deus em todo Brasil, em especial, aos 100 anos de Assembleia de Deus no Estado do Maranhão. Senhor Presidente, eu não
poderia deixar de me posicionar e fazer um destaque com relação ao
concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O nosso
posicionamento na Assembleia Legislativa, desde o princípio, foi em
defesa dos aprovados em concursos públicos, principalmente, porque o
professor e Deputado Wellington é concurseiro, estudou debaixo de um
poste para poder passar no concurso público para sargento do Exército,
com muita dedicação, com muito sacrifício, para passar no concurso
público e, nos últimos 27 anos, tem dedicado a sua vida a ajudar as pessoas a mudar de vida, a passar no concurso público pela meritocracia,
por meio do estudo, por meio da dedicação, por meio do seu esforço
próprio. Prova disso que, em 27 anos de fundação do Curso Wellington, nós nunca tivemos nenhum tipo de envolvimento de ilicitude, de
fraude. São 27 anos de trabalho sério, de trabalho honesto, de trabalho
honrado na preparação de concurso público do Estado do Maranhão. E
ao chegar à Assembleia Legislativa, a nossa defesa, também, dos aprovados em concurso público, uma luta permanente do deputado estadual
Wellington do Curso. No recorte local para o concurso da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, mesmo o Curso Wellington tendo
turma preparatória para o concurso da Assembleia, nós nos afastamos
temporariamente desse trabalho pela preparação de envolver um concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. E não temos
nenhum vínculo, nenhuma ligação, nenhum contato com nenhum dos
aprovados, seja familiar, seja amigo próximo, no concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Então, temos credibilidade,
seriedade e respeito para tratar e falar do concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Prova disso é que, no início de maio,
recebemos candidatos que fizeram o concurso da Assembleia fazendo
reclamações com relação à aplicação da prova e algumas denúncias.
Nós reportamos de imediato à Comissão de Concurso da Assembleia,
ao Presidente da Assembleia e à empresa que havia aplicado as provas
no Estado do Maranhão. E agora, com o resultado preliminar, com a
relação dos aprovados em primeira fase, em primeira etapa, chegaram
essas denúncias. Portanto, estamos solicitando investigação por parte
do Ministério Público. Parabenizar o Presidente Othelino, Presidente
da Assembleia, pelos procedimentos já adotados de imediato, deixando
bem claro que essas fraudes detectadas inicialmente não têm nenhuma
ligação imediata, não foi detectada ligação imediata com a Assembleia
Legislativa, com os deputados, com os parlamentares, mas precisa ser
investigado para que a sociedade, para que a população tenha a sensibilidade, a atenção e o respeito que continua nutrindo pela Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão. Então, mais uma vez, o Professor e
Deputado Wellington do Curso solicita que seja feita uma investigação
profunda, uma investigação por parte do Ministério Público e também
acompanhado pela Comissão de Concurso da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, para que possa se restabelecer a verdade. E
os que fraudaram ou que possivelmente tenham fraudado o concurso
da Assembleia que possam ser punidos, que possam ser eliminados do
concurso, e a Assembleia Legislativa possa tomar as medidas cabíveis
possíveis de acordo com a investigação realizada pela Comissão de
Concurso, investigação realizada também pelo Ministério Público do
Estado do Maranhão. Era o que tinha para o momento, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
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Partido Social Democrata. Bloco Parlamentar Independente. O Partido
Social Democrata estava inscrito. A Deputada Mical estava inscrita, e
eu acabei não chamando. Deputada, V. Ex.ª tem seis minutos, com apartes. Se precisar estender, tem cinco minutos da Liderança.
A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revisão da oradora) – A Deus seja a glória. Senhor Presidente, senhores deputados, imprensa livre e séria, Deus abençoe ricamente. Eu inicio aqui
o meu discurso falando sobre o amor, o cuidado e o respeito que nunca
envelhecem. Hoje é um dia de reflexão para nós. O dia 15 de junho é
voltado ao Dia Mundial de Conscientização da Violência Contra a Pessoa Idosa. É um assunto específico que requer a atenção de todos nós.
Para se ter uma ideia, apenas nos primeiros meses de 2021, mais de 30
mil casos de violência contra a pessoa idosa foram registrados no Disk
100. A plataforma também registrou que o número de denúncias de violência e maus-tratos contra os idosos cresceu 59% no Brasil durante
a pandemia da Covid-19. A violência contra os idosos, infelizmente,
ainda faz parte da realidade do nosso país. Precisamos falar sobre isso
e também conscientizar nossa sociedade para que o amor, o cuidado e
o respeito prevaleçam. Nesta Casa, vários colegas já apresentaram, já
protocolaram projeto em favor da pessoa idosa. Também aqui sugeri a
criação da Lei nº 11.506/2021 que trata de direitos e da criação de campanhas de combate aos golpes financeiros praticados contra a pessoa
idosa em nosso estado. Não existe apenas a violência física e moral,
há também a violência financeira. Precisamos cuidar e respeitar nossos idosos que são partes fundamentais para a construção das famílias.
Temos que garantir os direitos e proporcionar com que todos vivam
com dignidade até o fim. Outro ponto, Senhor Presidente, que queria
tratar, Deputada Cleide Coutinho, é a comemoração dos 111 anos da
Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil no dia 18 de junho.
Tudo começou em Belém do Pará quando os missionários Daniel Berg
e Gunnar Vingren chegaram. Hoje, a Assembleia de Deus é importante
para a história do nosso Brasil. São milhões de membros que vivem e
pregam o evangelho de Jesus Cristo no mundo inteiro. Tenho orgulho
de bater aqui no peito e dizer que faço parte dessa história de fé para a
glória de Deus. Aqui no Maranhão, a Assembleia de Deus já tem mais
de 100 anos de história. Nesta Casa, eu propus a Lei nº 11.167/19 que
inclui o centenário das Assembleia de Deus no calendário oficial do
nosso estado. Também criamos a lei que considera o círculo de oração
das Assembleias de Deus no Maranhão como patrimônio religioso, cultural e imaterial do nosso estado. Deixo aqui minha homenagem e meus
parabéns à Igreja Assembleia de Deus por essa linda história e por esse
legado de fé e esperança. Estou muito feliz porque, na verdade, hoje
eu estou aqui representando o segmento evangélico e, em especial, as
Assembleias de Deus do Maranhão. Agradeço a todos os nossos irmãos
que nos confiaram esta oportunidade de estar aqui, nesta Casa, para
defender os nossos princípios cristãos. A Deus seja a glória!
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputada Mical, V. Ex.ª já concluiu o pronunciamento? Se quiser
deixar a tribuna, não tem problema. Eu quero cumprimentá-la, assim
como a instituição Assembleia de Deus, pelos 111 anos de fundação
no Brasil, pelo trabalho importante que faz especialmente no sentido
de proteção espiritual. Quero, especialmente, dizer que a Assembleia
de Deus tem uma grande representante aqui na Casa, e V. Ex.ª cumpre
muito bem o seu papel defendendo as suas ideias e marca muito bem,
porque, às vezes, as pessoas perguntam quando falamos a respeito de V.
Ex.ª: “Othelino, como é sua relação com a Deputada Mical?”. Eu disse:
“Excelente”. “Como? Se você é um homem de esquerda e ela tem posições mais à direita?”. Digo: “Porque nós respeitamos a posição do outro”. Eu sempre digo que V. Ex.ª defende com muita veemência aquilo
que pensa, a sua formação. Nós não somos obrigados a concordar com
tudo, mas V. Ex.ª é uma parlamentar que representa muito bem os seus
segmentos religiosos. Quero lhe dizer que tenho a satisfação de ser seu
colega aqui na Assembleia. Ratifico a minha homenagem à Assembleia
de Deus em seu nome por ser uma deputada tão atuante.
O SENHOR DEPUTADO ZITO ROLIM (Questão de Ordem) Deputada Mical, eu também quero parabenizá-la por trazer este assunto
a esta Casa, um assunto importante por falar da Assembleia de Deus,

DIÁRIO DA ASSEMBLEIA
essa congregação que muito tem contribuído não só na questão religiosa, mas também no social, na proteção às crianças e aos jovens. Eu sou
conhecedor desse grande trabalho que a Assembleia de Deus faz em
nosso município, no município de Codó, com relação a essa juventude,
envolvendo todos para que sigam um bom caminho. Portanto, meus
parabéns a V. Ex.ª e parabéns à Assembleia de Deus pelos seus 111 anos
aqui no estado do Maranhão.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de Ordem) - Deputada Mical, primeiramente, eu quero parabenizá-la pelas
suas falas e pelo grande trabalho que V. Ex.ª presta nesta Casa em consonância, no entendimento, na religiosidade da igreja, principalmente
da igreja evangélica. V. Ex.ª é uma deputada que atua bastante defendendo os princípios, defendendo a moralidade, defendendo as causas da
família, e isso que é importante. Eu fico muito feliz também, eu não sou
evangélico, mas a gente tem amizades, parcerias, na cidade de Pedreiras, da Assembleia de Deus. Quero aqui parabenizar toda a Assembleia
de Deus pelos 111 anos de igreja e dizer que, da forma que o Presidente
Othelino colocou aqui, eu concordo plenamente que V. Ex.ª é uma deputada atuante nesse segmento e eu vejo aqui mesmo a senhora lutando,
às vezes, colocando a face, o rosto para defender mesmo essas causas
da igreja evangélica. Já houve situações aqui, nesta Casa, e V. Ex.ª foi a
primeira, com o seu jeito de mulher empoderada, com o seu jeito de vir
e saber passar a mensagem, muitas vezes até com uma canção, com uma
música. A gente sempre fica feliz quando V. Ex.ª usa essa tribuna, que a
senhora começa com as suas orações porque eu sei que as suas orações
são para nós, deputados, e para todo o povo do estado do Maranhão.
Meus parabéns, Deputada Mical.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Bloco Parlamentar Independente MDB/PV. Declina. Pela liderança,
Deputado Wellington do Curso, cinco minutos, sem apartes.
O SENHOR DEPUTADO VINÍCIUS LOURO (Questão de Ordem) – Senhor Presidente, para o senhor ver a forma que V. Ex.ª trata
esta Casa, que a gente vê a felicidade do Deputado Wellington do Curso
usando agora, permanente no nosso bloco, um bloco de compromisso.
O Deputado Wellington do Curso, eu vou testemunhar aqui, sempre fala
no nome de V. Ex.ª: “Se não fosse o Presidente Othelino, esse bloco não
era formado e eu não era o vice-líder”. Então, ele agradece muito a V.
Ex.ª por essa vice-liderança do bloco, Presidente.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem revisão do orador) –Deputado Vinícius Louro, eu tenho amizade e respeito por todos os 41 deputados, mas eu destaco que V. Ex.ª é meu amigo,
é meu irmão muito antes de ser deputado, de frequentar a sua casa, frequentar o seu laço familiar, sendo o quarto filho. Eu tenho um respeito
muito grande por D. Adelaide, o seu pai, eu tenho um respeito muito
grande. Eu já destaquei que, quando eu cheguei à Assembleia Legislativa também, eu já conhecia o meu Presidente Othelino, meu amigo
particular antes de ser deputado na Assembleia, de longas datas. Quando nós assumimos a Assembleia, logo nós ganhamos o mandato, conquistamos o mandato, logo em novembro, foi o primeiro contato que eu
tive foi receber, estava no Curso Wellington no dia, quando o Deputado
Othelino, reeleito, ligou: “Querido amigo, Deputado Wellington, onde
se encontra, meu querido amigo?”. “Estou no Curso Wellington”. Ele
foi lá me fazer uma visita, uma visita de cortesia. Primeira visita que
eu recebi de deputado sem ter assumido ainda foi do nosso Presidente
Othelino. Então, eu tenho um carinho e um respeito muito grande. Na
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, eu tenho nutrido esse
respeito, essa admiração e sempre que eu tenho alguma dúvida, por
exemplo, Deputado Vinícius, com relação ao concurso, ontem de imediato eu acionei o Presidente Othelino. “Presidente, está acontecendo
isso, qual o procedimento? Já estou adotando os devidos procedimentos com relação ao Ministério Público, com relação à investigação”.
Tendo, de imediato, o tratamento de muita responsabilidade com todos
nós da Assembleia, com todos os pares. Por isso que nós nutrimos esse
respeito e admiração ao nosso querido Presidente Othelino. Muito obrigado, Presidente Othelino, por nos dar a oportunidade de trabalhar, na
Assembleia Legislativa, de forma democrática e republicana. Deputado
Wellington foi oposição, ou melhor, é oposição, há sete anos e quatro
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meses, do ex-governador Flávio Dino e sempre tive oportunidade de fazer um grande trabalho na Assembleia graças ao grande presidente que
eu tenho na Assembleia Legislativa, que é meu Presidente Othelino. E
eu não escondo isso de ninguém. Meu Presidente Othelino. Presidente,
muito obrigado. Presidente, aproveito para falar também de outra pessoa de quem me aproximei, nos últimos dias, e por quem eu tenho um
carinho e respeito enorme, que é do Dr. Lahesio Bonfim. Eu aproveito
agora o tempo destinado a minha fala do PSC, do partido do qual faço
parte, que é presidido pelo Deputado federal Aluísio Mendes, deputado
por quem eu tenho respeito e admiração, um dos maiores deputados
federais do Brasil e presidente estadual do nosso partido com quem,
diariamente, eu mantenho contato, meu presidente, Deputado Aluísio.
Hoje já falei com meu presidente, Deputado Aluísio Mendes, e quero
aqui destacar a credibilidade e o respeito que o presidente estadual do
PSC, Deputado Aluísio Mendes, tem em todo Brasil. Um dos melhores deputados federais do Brasil e, orgulhosamente, é nosso presidente
estadual: Deputado Aluísio Mendes. Estou destacando hoje, mais uma
vez, as ações do nosso presidente estadual, Deputado Aluísio Mendes.
Senhor Presidente, quero destacar, neste momento, as ações do meu
pré-candidato ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim. Nós temos
percorrido a nossa capital, São Luís, a Região Metropolitana, temos
percorrido o Maranhão e temos ouvido da população que o Maranhão
tem jeito sim. A população do Maranhão tem depositado confiança
no médico Dr. Lahesio Bonfim, ex-prefeito da cidade São Pedro dos
Crentes, que tem crescido nas pesquisas, que tem crescido na opinião
pública e tem crescido, principalmente, no coração dos maranhenses.
O nosso pré-candidato ao governo do Estado sofreu muitos ataques na
última semana, mas tem uma explicação. As pesquisas feitas por eles,
feitas pelos opositores, feitas pelos adversários colocam o Dr. Lahesio
Bonfim com 14%, em terceiro lugar. Nós já vimos as pesquisas, inclusive deles, que colocam o Dr. Lahesio Bonfim em primeiro lugar em
várias cidades do sul do Maranhão. O Dr. Lahesio Bonfim tem crescido
do interior para a capital, do sul para a capital, para São Luís, e eu tenho
certeza de que esses ataques que estão fazendo contra o Dr. Lahesio
Bonfim nada mais são do que fruto do crescimento que eles estão reconhecendo, porque não tem como esconder. O Dr. Lahesio Bonfim estará
no segundo turno e será o próximo governador do Estado do Maranhão.
A você que me acompanha na TV Assembleia, a você que me acompanha nas redes sociais, meu amigo, professor, policial militar, a você
que é eleitor e confia no Professor e Deputado Wellington do Curso, o
Professor e Deputado Wellington do Curso tem um pré-candidato ao
governo do Estado, eu defendo, eu visto a camisa, eu defendo as ações
do meu pré-candidato ao governo do Estado, Dr. Lahesio Bonfim.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Deputado Edivaldo, foi impressão nossa ou V. Ex.ª sinalizou que gostaria de se manifestar? Habilite o áudio. V. Ex.ª não habilitou o áudio, nós
não estamos lhe ouvindo. Agora sim...
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu tive um
problema agora, eu não estou vendo V. Ex.ª.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Mas nós estamos lhe vendo e ouvindo.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA (Questão de
Ordem) – Eu gostaria, Presidente, primeiro, de dar bom dia para V. Ex.ª,
para todos os companheiros. Eu tive um problema aqui no meu computador e tive que participar da sessão de hoje de um celular, isso me trouxe problemas. Eu tentei apartear a Deputada Mical Damasceno, mas
não me foi possível, porque eu não sabia aqui como fazer no comando
do celular, mas V. Ex.ª me deu a oportunidade, e eu quero abraçá-lo
fortemente e dizer que estou com muita saudade e dar um relatório para
Vossa Excelência e os companheiros. Eu sofri um problema de trombose, estive em São Paulo a serviço deste Poder e lá tive uma trombose.
Essa trombose foi até o pulmão, e eu tive que ser internado numa UTI,
num hospital em São Paulo, onde eu passei alguns dias, mas, graças a
Deus, está tudo sob controle, pude voltar com a permissão dos médicos
e estou aqui agora em São Luís. Na hora em que eu tiver condições
de me movimentar externamente, estarei no plenário desta Casa para
abraçar os companheiros e abraçar V. Ex.ª. Muito obrigado, Presidente.
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Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO
– Deputado Edivaldo, graças a Deus, V. Ex.ª já está praticamente recuperado. Esperamos tê-lo aqui, presencialmente, em breve. V. Ex.ª
faz muita falta aqui na Assembleia. Nós esperamos vê-lo aqui, presencialmente em breve. V. Ex.ª faz muita falta aqui na Assembleia, e nós
esperamos vê-lo aqui presencialmente para matarmos a saudade e para
ter a sua sempre importante companhia e os seus relevantes conselhos.
O Deputado Wellington está aqui do lado e manda um afetuoso abraço.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Eu te faço
uma pergunta: a Deputada Mical está no plenário?
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO Ela não está no plenário, mas se dirigiu ao gabinete.
O SENHOR DEPUTADO EDIVALDO HOLANDA - Sim, eu
falarei pessoalmente com ela, por telefone, para me desculpar porque eu
deveria tê-la aparteado por saber de alguns detalhes destes 111 anos da
Assembleia de Deus no Brasil. Eu fui membro de uma igreja na Travessa João Balby, em Belém do Pará, onde surgiu a Assembleia de Deus e
quero falar sobre isso com a Mical. Um abraço mais uma vez, Presidente. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Amém! Um grande abraço. Progressistas. Ausentes. Escala de reserva.
Podemos ausente.
VI – EXPEDIENTE FINAL.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO –
Não há oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.
Ata da Quinquagésima Segunda Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão, realizada no dia catorze junho de dois mil e
vinte e dois.

Rios

Presidente, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Adriano
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, Rildo Amaral, 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, 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): Doutora Cleide Coutinho, Professora Socorro Waquim, Deputado Wellington do Curso, Adelmo Soares e Rafael Leitoa. 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, o Projeto de Lei conversão nº 002/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJC). Acatando emenda
oferecida pelo Deputado Rafael Leitoa, o referido Projeto foi aprovado
e vai à sanção governamental. Em único turno, regime de prioridade,
o Plenário aprovou à promulgação a Medida Provisória nº 384/2022,
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encaminhada pela Mensagem Governamental nº 033/2022, com parecer
favorável da CCJC. Em redação final, único turno, foi aprovado à sanção o Parecer nº 299 /2022, da CCJC, em redação final ao Projeto de Lei
nº 535/2021, de autoria do Deputado Ariston Sousa. Em primeiro e segundo turno, regime de urgência, foram aprovados à sanção os Projetos
de Lei nos: 516/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto; 590/2021, de
autoria do Deputado Ciro Neto, ambos com parecer favorável da CCJC.
Em primeiro e segundo turno, regime de urgência, o Plenário aprovou
o Projeto de Resolução Legislativa nº 064/2021, de autoria do Deputado Ciro Neto, subscrito por Neto Evangelista e em segundo turno, tramitação ordinária, o Projeto de Resolução Legislativa nº 037/2021, de
autoria da Deputada Detinha, ambos com parecer favorável da CCJC.
Sujeitos à deliberação do plenário, foram aprovados os Requerimentos
nos 159/2022, de autoria do Deputado Neto Evangelista e 161/2022, do
Deputado César Pires. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferidos os Requerimentos nos 158/2022, da Deputada Professora Socorro
Waquim e 163/2022, da Deputada Ana do Gás. No primeiro horário do
Grande Expediente, ouviu-se o Deputado César Pires. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, pronunciaram-se pelo Bloco Parlamentar
Democrático, os Deputados Wellington do Curso e o Deputado Vinícius
Louro. O Deputado Wellington do Curso voltou à tribuna pelo Tempo
da Liderança. No Expediente Final, falaram os Deputados Deputado
Rildo Amaral e Hélio Soares. 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, 15 de junho de
2022.
Deputado César Pires
Presidente, em exercício
Deputado Zé Inácio Lula
Primeiro Secretário, em exercício
Deputado Ricardo Rios
Segundo Secretário, em exercício
RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA, REALIZADA
AOS 14 DO MÊS DE JUNHO DO ANO DE 2022, ÀS 08:30, NA
SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN” DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.
PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
ARISTON SOUSA– PRESIDENTE
ADRIANO
WENDELL LAGES
PROFESSOR MARCO AURÉLIO
RICARDO RIOS
WELLINGTON DO CURSO
CIRO NETO
ZÉ INÁCIO
PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 334/2022 – Emitido a Medida Provisória Nº
386/2022, ,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.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 364/2022 – Emitido a Medida Provisória Nº
378/2022, que Cria a Classe D (Associado), no cargo de Professor da
carreira do Magistério Superior do Subgrupo Magistério Superior, cria,
na estrutura organizacional da Universidade Estadual da Região Tocan-
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tina do Maranhão - UEMASUL, a Pró-Reitoria de Extensão e Assistência Estudantil - PROEXAE, cria cargos efetivos e cargos em comissão
nos termos em que especifica, altera a Lei nº 5.931, de 22 de abril de
1994, a Lei nº 10.558, de 06 de março de 2017, a Lei nº 10.721 de 27 de
novembro de 2017, e dá outras providências.
AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO na forma do Projeto de Lei de Conversão nº 002/2022, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 218/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 413/2021, que visa dispor sobre a obrigatoriedade
dos oficiais dos cartórios de registro civil do Estado comunicarem as
certidões de óbito lavradas ao Tribunal Regional Eleitoral no Estado do
Maranhão (TRE/MA) e ao órgão responsável pela emissão da carteira
de identidade.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 236/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 570/2021, que Cria o Programa de Apoio Psico Socioemocional nos Estabelecimentos de Ensino da Rede Pública Estadual de Ensino do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 200/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 555/2021, que Dispõe sobre a criação do Selo ‘Estudantes Doadores’ para as Universidades, Centros Universitários e
Faculdades que estimularem o trote solidário com o objetivo de incentivar a doação de sangue no âmbito do Estado do Maranhão e dá outras
providências
AUTORIA: DEPUTADO ARISTON SOUSA
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do
substitutivo nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 267/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 089/2022, que “Institui o Prêmio Jovens Escritores
nas escolas públicas do Estado do Maranhão, com a finalidade de incentivar os jovens à literatura.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 308/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 138/2022, que Dispõe sobre a divulgação de
informações individualizadas relativas a viagens aéreas custeadas por
órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 307/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
Nº 138/2021, “que “Dispõe sobre a disponibilização de brinquedos e
equipamentos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade
reduzidas em locais públicos”.
AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANGELISTA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 327/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
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ORDINÁRIA Nº 049/2022 , que visa assegurar às vítimas de violência
doméstica e familiar o direito à comunicação prévia quando do relaxamento de medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de
urgência aplicada contra quem deu causa à violência.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 309/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 193/2022, que “Cria o dispositivo Salve Maria,
em atenção às mulheres vítimas de violência no âmbito do Estado do
Maranhão”.
AUTORIA: DEPUTADO ADRIANO
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 328/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 056/2022, que Institui no Estado do Maranhão a
obrigatoriedade da realização do Teste do Olhinho nos recém-nascidos
em maternidades e serviços hospitalares, para o diagnóstico de doenças
oculares.
AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO:PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 275/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 187/2022, que Dispõe sobre a comunicação dos condomínios residenciais aos órgãos de segurança pública sobre a ocorrência
ou indício de violência contra idoso e pessoas com deficiência no seu
interior.
AUTORIA: DEPUTADA WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 234/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 316/2022, que “Dispõe sobre a vedação da exigência de
experiência prévia na seleção de estagiários no âmbito do Estado do
Maranhão”.
AUTORIA: DEPUTADO DOUTOR YGLÉSIO
RELATORIA: DEPUTADO RICARDO RIOS
DECISÃO:REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 310/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 113/2022, que institui abono de 50% na entrada e
visitação dos parques nacionais no território do Estado do Maranhão
para Maranhenses Natos”.
AUTORIA: DEPUTADO RILDO AMARAL
RELATORIA: Deputado ZÉ INÁCIO
DECISÃO: REJEITADO, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 303/2022– Emitido ao PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 008/2022, que “Dispõe sobre normas para a adoção de
materiais escolares pelas instituições da rede privada de ensino infantil,
fundamental e médio, no âmbito do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 347/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 209/2022, que Institui o “Dia da Apraxia de Fala na
Infância (AFI)” – no Calendário de Datas Comemorativas e de Conscientização do Estado do Maranhão e dá outras providências.
AUTORIA: DEPUTADO NETO EVANAGELISTA
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
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DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 285/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 165/2022, que Dispõe sobre a obrigatoriedade das
empresas de televisão por assinatura, telefonia e internet, estabelecimentos comerciais de vendas no varejo e atacado, que possuam serviço
de atendimento ao consumidor - SAC, de colocarem à disposição dos
seus clientes, no âmbito do Estado do Maranhão, atendimento telefônico gratuito, através do prefixo 0800.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 287/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 017/2022, que Dispõe sobre a obrigatoriedade dos
estabelecimentos que comercializam fogos de artifício e/ou explosivos
com potência similar realizarem a identificação dos dados dos seus
clientes para efeito de mantê-los em cadastro e de encaminhamento às
Polícias Civil e Militar, na forma que especifica.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JUNIOR
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 290/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 038/2022, que visa garantir o atendimento prioritário
ao diabético em toda rede privada de saúde do Estado do Maranhão,
durante a realização de exames que necessitem jejum.
AUTORIA: DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO
RELATORIA: Deputado RICARDO RIOS
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original, nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 289/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 190/2022, que Institui a obrigatoriedade da realização
de exame oftalmológico conhecido como “teste do olhinho” em todas
as crianças nascidas em maternidades e estabelecimentos hospitalares
públicos do Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA ANDREIA REZENDE
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 352/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 251/2022, que “Classifica o Município de Balsas
como Município de Interesse Turístico.
AUTORIA: DEPUTADO MÁRCIO HONAISER
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 351/2021 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 255/2022, que Inclui, no Calendário Oficial de
Eventos do Estado do Maranhão, o Festejo de Nossa Senhora das
Dores, Padroeira do Município de Itapecuru-Mirim.
AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado WELLINGTON DO CURSO
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 360/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 577/2021, que Dispõe sobre a isenção do pagamento
de taxas de inscrição em concursos públicos no âmbito do estado do
Maranhão, as pessoas convocadas e nomeadas para servirem à justiça
eleitoral por ocasião dos pleitos eleitorais, e dá outras providências.
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AUTORIA: DEPUTADO CIRO NETO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 342/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 257/2022, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Esportiva Bola de Ouro da Cidade de Açailândia, no Estado
do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado CIRO NETO
DECISÃO: PREJUDICABILIDADE, nos termos do voto do
Relator.
PARECER Nº 356/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 262/2022( PARECER EM REDAÇÃO FINAL
), que Considera de Utilidade Pública a Associação Creche Escola
Mundial, com sede e foro no Município de São Luís, Estado do
Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 355/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 262/2022), que Considera de Utilidade Pública a Associação Creche Escola Mundial, com sede e foro no Município de São
Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA HELENA DUAILIBE
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do
substitutivo nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 357/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 263/2022, que Declara de Utilidade Pública a
Associação dos Produtores Rurais do São Raimundo Gapara, com sede
e foro no Município de São Luís, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO WENDELL LAGES
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 358/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 266/2022, que Considera de Utilidade Pública o
Instituto Leonel Teixeira Nunes, com sede e foro no Município de
Pirapemas, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO ZÉ INÁCIO
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 338/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 256/2022, que Considera de Utilidade Pública a
Associação de Moradores da Vila Tropical, no Município de Bom Jesus
das Selvas, Estado do Maranhão
AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 339/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 238/2022, que Considera de Utilidade Pública a
Associação Comercial e Industrial de Açailândia, com sede e foro no
Município de Açailândia, Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADA DANIELLA
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do tex-
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to original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 340/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 250/2022, que Declara de Utilidade Pública o Clube
de Mães Tia Livramento da Mauro Fecury I, no Município de São Luís,
Estado do Maranhão.
AUTORIA: DEPUTADO DUARTE JÚNIOR
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 341/2022 – Emitido ao PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 258/2022, que Considera de Utilidade Pública a
“Escolinhas de Futebol Amigos da Bola de Açailândia”, com sede e
foro no Município de Açailândia, Estado do Maranhão .
AUTORIA: DEPUTADO ROBERTO COSTA
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO: APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 301/2022 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 019/2022, que Concede a Medalha
do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, ao Comandante Geral da
PM/MA, Emerson Bezerra da Silva.
AUTORIA: DEPUTADO ARNALDO MELO
RELATORIA: Deputado ADRIANO
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
PARECER Nº 359/2022 – Emitido ao PROJETO DE
RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 028/2022, que Concede o Título
de Cidadão Maranhense ao Senhor Anderson Gustavo Torres, Ministro
da Justiça e Segurança Pública, natural da Cidade de Brasília - Distrito
Federal .
AUTORIA: DEPUTADO GLALBERT CUTRIM
RELATORIA: Deputado ARISTON SOUSA
DECISÃO:APROVADO por unanimidade, na forma do texto original nos termos do voto do Relator.
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TANTE - Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino
Nova Alves Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão
e EMPRESA L. H. DURANS PINHEIRO, CNPJ n.º 12.532.115/000106 – CONTRATADA. São Luís (MA), 15 de junho de 2022.
TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa
FORNECIMENTO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DA ORDEM DE FORNECIMENTO n.º 20/2022.
OBJETO: Serviços de suporte logístico e operacional de eventos. FORNECEDORA: DB MORAES SOUSA, CNPJ nº 26.857.138/000103. VALOR TOTAL DO REGISTRO: R$ 12.400,00 (doze mil e
quatrocentos reais). NOTA DE EMPENHO: Nº 2022NE001225 de
08/06/2022, no valor de R$ 12.400,00 (doze mil e quatrocentos reais).
PRAZO PARA ENTREGA DOS MATERIAIS: em até 15 (quinze)
dias contados a partir da assinatura da Ordem de Fornecimento pela
contratada. PRAZO TOTAL DO CONTRATO COM GARANTIA:
1 (um) ano. BASE LEGAL: Mapa de Preços nº 045/2022 e Processo Administrativo nº 1200/2022-ALEMA. ASSINATURAS: Paulo
Henrique Brito Nunes – Fiscal do contrato e Valney de Freitas Pereira - Diretor Geral da Assembleia Legislativa do Maranhão pela CONTRATANTE e Denílson Batista Moraes Souza, CPF nº 914.292.693-91,
representante legal da CONTRATADA. DATA DA ASSINATURA:
16/06/2022. São Luís – MA, 17 de junho de 2022. Tarcísio Almeida
Araújo– Procurador-Geral da ALEMA.
Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

SALA DAS COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN’’
DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em 15 de junho de 2022.
DULCIMAR C. FONSECA
Secretária de Comissão
CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 27/2022. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EMPRESA L. H. DURANS PINHEIRO firmam entre si o presente Contrato, formalizado nos autos do Processo Administrativo nº 3281/2021
– ALEMA. OBJETO: Aquisição de água mineral sem gás e garrafão
retornável de 20 litros, para a Assembleia Legislativa do Maranhão,
conforme quantidade e especificações constantes na Cláusula Primeira
do presente Contrato e no Termo de Referência. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Orçamentária: 01101 - Assembleia Legislativa;
Natureza da Despesa: 33.90.30.57 – Água Mineral; Fonte de Recursos: 0.1.01.000000 - Recursos Ordinários do Tesouro. DO VALOR:
R$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais). DA VIGÊNCIA:
14/06/2022 a 31/12/2022, conforme estabelecido em sua Cláusula Segunda. DATA DE ASSINATURA: 14/06/2022. BASE LEGAL: Lei
nº 8.666/93; Lei nº 10.520/02; Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor), Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo Administrativo nº 3281/2021 – ALEMA. ASSINATURAS: CONTRA-

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário

VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

