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ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA -  04.08.2021 - (QUARTA - FEIRA)

 I - REQUERIMENTOS À DELIBERAÇÃO DO PLENÁ-
RIO

1. REQUERIMENTO Nº 285/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA 
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES À DRª ANA GRAZIELLA 
SANTANA NEIVA COSTA, ADVOGADA ELEITORAL, RECEN-
TEMENTE NOMEADA PARA O CARGO DE JUÍZA ELEITORAL 
TITULAR, PARA COMPOR O PLENO DO TRIBUNAL REGIONAL 
ELEITORAL DO MARANHÃO.

2. REQUERIMENTO Nº 286/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO CÉSAR PIRES, SOLICITANDO QUE SEJA ENVIADA 
MENSAGEM DE CONGRATULAÇÕES AO EMPRESÁRIO LU-
CIANO HANG, PROPRIETÁRIO DA EMPRESA HAVAN, QUE EM 
BREVE EMPREGARÁ MILHARES DE PESSOAS EM SÃO LUÍS. 

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS
DATA: 04/08/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº381/2021 (MENSAGEM Nº 

085/2021), DE AUTORIA DO PODER EXECUTIVO, QUE ALTE-
RA A LEI Nº 10.400, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015, QUE DISPÕE 
SOBRE A CRIAÇÃO DO PROGRAMA ESTADUAL DE INCLUSÃO 
SOCIOPRODUTIVA – MAIS RENDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

2. PROJETO DE LEI Nº 380/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO LUÍS HENRIQUE LULA, VEDA A RETENÇÃO DE 
DESCONTOS NO PAGAMENTO DE RECURSOS EMERGEN-
CIAIS AO SETOR CULTURAL E A EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO 
NEGATIVA DE DÉBITOS COM ENTES FEDERATIVOS NOS EDI-
TAIS DO SETOR CULTURAL, ESPORTIVO, VOLTADOS PARA A 
AGRICULTURA FAMILIAR, QUILOMBOLA E DE RÁDIOS CO-
MUNITÁRIAS NA FORMA DA LEI QUE MENCIONA.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 35, DE 
AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE ALTERA O ART. 
10 DA RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 449/2004 DO REGIMENTO 
INTERNO. 

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.  MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 055/2021, DE AUTORIA DO 

DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR ANDRÉ 
LUÍZ DE CARVALHO RIBEIRO, CONHECIDO POR ANDRÉ FU-
FUCA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O COMANDO NA-
CIONAL DO PARTIDO PROGRESSISTA.

2.  MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 056/2021, DE AUTORIA DO 
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, AO SENHOR CIRO 
NOGUEIRA, PARABENIZANDO-O POR ASSUMIR O MINISTÉ-
RIO DA CASA CIVIL. 

Sessão Ordinária da Terceira Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia três de agosto dois mil e vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andreia Martins Rezende.
Segunda Secretária, Senhora Deputada Doutora Cleide Coutinho.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, 
Daniella Tema, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Hélio 

Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Mical Damasceno, Neto Evan-
gelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Paulo Neto, Professor Marco 
Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Ril-
do Amaral, Roberto Costa, Wellington do Curso, Wendell Lages e Zito 
Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Arnaldo Melo, 
César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Edson Araújo, Marcos 
Caldas e Vinícius Louro. 

I – ABERTURA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, iniciamos os nossos 
trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
A Senhora Segunda Secretária para fazer leitura do texto bíblico e da 
Ata da Sessão anterior.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - (Lê texto bíblico e lê Ata) Ata lida, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Ata lida e considerada aprovada. 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 379 /2021.

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de ambiente adequado de tra-
balho e repouso para os profissionais de 
enfermagem durante o horário de traba-
lho no Estado, na administração direta e 
indireta.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO DECRETA:

Art. 1º As instituições de saúde, públicas da administração direta 
e indireta ofertarão aos Enfermeiros, Técnicos de Enfermagem e Auxi-
liar de Enfermagem instalações adequadas de repouso, durante todo o 
horário de trabalho.

Parágrafo único. Os locais de repouso dos profissionais de enfer-
magem devem:

I - Ser destinados especificamente para o descanso dos trabalha-
dores;

II - Ser arejados;
III - Ser providos de mobiliário adequado ao repouso, como ca-

mas e beliches;
IV - Ser dotados de conforto térmico e acústico;
V - Ser equipados com instalações sanitárias;
VI - Ter área útil compatível com a quantidade de profissionais 

diariamente em serviço.
Art. 2º Caberá ao gestor da unidade, era conjunto com o res-

ponsável técnico da enfermagem, tomar formalmente as providências 
necessárias à garantia da manutenção da saúde dos trabalhadores de 
enfermagem, em todos: os seus aspectos, de maneira que o disposto no 
caput seja plenamente observado.

Art. 3º As Comissões de Ética de Enfermagem, onde houver, fi-
cam incumbidas de assessorar os gestores e gerentes em questões, en-
volvendo a saúde ocupacional do profissional de enfermagem.

Art. 4º O gestor deverá designar profissional Enfermeiro, com 
especialização em Enfermagem do Trabalho/Saúde Ocupacional, como 
responsável pelo acompanhamento da saúde ocupacional dos demais 
profissionais de enfermagem da instituição, respeitadas as atribuições e 
as peculiaridades de cada instância.

Art. 5º Nas atividades que envolvam riscos ocupacionais com o 
os referidos no Anexo Único, os profissionais de enfermagem deverão 
ter acesso à proteção coletiva e, em caráter complementar, a equipa-
mentos de proteção individual, para desempenho seguro do trabalho.
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Art. 6º As medidas elencadas no Anexo Único desta Lei deverão 

ser tomadas sem prejuízo de outras normativas de âmbito federal, esta-
dual ou municipal, que venham, efetivamente, proteger a saúde ocupa-
cional dos profissionais de enfermagem.

Art. 7º Os estabelecimentos ou serviços de saúde, públicos e pri-
vados, deverão providenciar a realização de exame médico periódico 
adequado para cada risco ocupacional específico, com o objetivo de 
prevenir ou diagnosticar precocemente agravos à saúde dos profissio-
nais de enfermagem que labutem para os mesmos.

§ 1º Tal obrigatoriedade não exclui a necessidade de 
consentimento para execução de tais exames, sendo que, em caso de 
recusa, o profissional de enfermagem deverá assinar um termo de 
responsabilidade que permanecerá arquivado na instituição.

§ 2º Relativamente aos exames de monitorização biológica de 
que trata o item 3 do Anexo Único desta Lei, não há a necessidade de 
que sejam realizados em mais do que um dos vínculos de trabalho do 
profissional de enfermagem, desde que os riscos sejam os mesmos.

Art. 8º Os estabelecimentos e serviços de saúde, por meio dos 
responsáveis definidos nos artigos 1º, 2º e 3º, ficam obrigados a infor-
mar, aos profissionais de enfermagem, os riscos ocupacionais existentes 
nas suas atividades, os resultados dos exames médicos e complemen-
tares aos quais estes forem submetidos e os resultados das avaliações 
ambientais realizadas nos locais de trabalho.

Art. 8º Ficam proibidos plantões superiores a 24 (vinte e quatro) 
horas ininterruptas.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

Quando da aplicabilidade e/ou da fiscalização das medidas obri-
gatórias a serem adotadas pelos estabelecimentos e serviços de saúde 
na proteção da saúde ocupacional dos profissionais de enfermagem, 
deverão ser observados:

1 - Em relação aos riscos laborais potencialmente presentes nos 
ambientes de trabalho dos estabelecimentos de saúde, abaixo transcri-
tos, devem ser providenciadas as medidas de proteção pertinentes, sem 
prejuízo de outras que se fizerem necessárias:

A - RISCOS BIOLÓGICOS:
Nas atividades de pronto atendimento, prontos socorros, trauma-

tologia, moléstias infectocontagiosas, cirurgia, análises clínicas, anato-
mia patológica, serviços de verificação de óbito e outros serviços com 
riscos de exposição a fluidos orgânicos potencialmente contaminados:

- MEDIDAS DE PROTEÇÃO:
- Os profissionais de enfermagem deverão ter acesso a disposi-

tivos de proteção adequados, tais como: óculos de proteção, aventais 
impermeáveis, luvas, toucas e máscaras;

- Imunização contra agentes biológicos, tais como: hepatite B, 
Gripe (Influenza) e demais doenças evitáveis por vacinação;

- Em casos de acidentes do tipo perfurocortante com material 
potencialmente contaminado, hão de ser adotadas medidas de quimio-
profilaxia de acordo com as recomendações do Ministério da Saúde, de-
vendo seus fluxogramas de procedimentos ser devidamente registrados.

B - RISCOS FÍSICOS:
Nas atividades em que existe a presença de ruídos acima do limi-

te de tolerância, radiações ionizantes (RX e radiação gama):
- MEDIDAS DE PROTEÇÃO:
- No caso de presença de radiações ionizantes: proteção coletiva, 

tais como: paredes e anteparos protetores plumbíferos. Como proteção 
individual: luvas, aventais, óculos e protetores de tireoide plumbíferos;

- Fornecimento e controle adequado do dosímetro, em caso de 
exposição a radiações ionizantes;

- No caso de exposição a ruído acima do limite de tolerância bio-
lógico (LTB), fornecimento de protetores auriculares.

C- RISCOS QUÍMICOS:
Nas atividades em que existe a presença de gases anestésicos, 

vapores e poeiras tôxicos, tais como: centrais de esterilização, centro 
cirúrgico, preparo de quimioterapia, patologia clínica e medicina legal:

C.1 - MEDIDA DE PROTEÇÃO:
C 1.1 - Ventilação local exaustora, capelas com fluxo laminar e, 

na impossibilidade do controle eficaz dessa forma ou em caráter com-
plementar, o uso de máscaras com filtros adequados.

D - RISCOS PSICOSSOCIAIS E AGENTES ERGONÔMICOS:
Nas atividades em que existam movimentos repetitivos e/ou 

posturas corporais inadequadas, grande demanda de atendimentos em 
condições penosas, altamente estressantes ou regimes de plantão de 12 
e 24 horas:

D. 1 - MEDIDAS DE PROTEÇÃO:
D. 1.1 - Os profissionais de enfermagem deverão ter suas escalas 

diárias de trabalho elaboradas de forma que permitam pausas compen-
satórias em ambiente específico, amplo, arejado, provida de mobiliário 
adequado e com área útil compatível com a quantidade de profissionais 
diariamente em serviço, dotado ainda de conforto térmico e acústico 
adequado para repouso, alimentação, higiene pessoal e necessidades 
fisiológicas;

D. 1.2 - Os ambientes, tais como: centros cirúrgicos, prontos so-
corros e consultórios, deverão possuir um grau de iluminação, tempera-
tura e acústica adequados às tarefas executadas.

D. 2 - MEDIDAS COMPLEMENTARES:
D. 2.1 - Serviços de pronto socorro geral e/ou psiquiátrico deve-

rão contar com pessoal preparado e treinado para a adequada contenção 
de pacientes agitados e/ou agressivos;

D. 2.2 - Em locais de trabalho sabidamente violentos e que expo-
nham a risco a integridade física dos profissionais de enfermagem no 
atendimento de pronto-socorro, deverá haver a manutenção de profis-
sionais da área de segurança, pública ou privada.

- Estando a profissional de enfermagem em período de gestação, 
deverá ser garantida, à mesma. a não atuação em áreas de risco à saúde 
materno-fetal, e garantida a proteção efetiva nas atividades habituais. 
- Relativamente ao que trata o artigo 6º da presente Lei, além da anam-
nese e exame físico, deverão ser realizados os seguintes exames com-
plementares:

- Hemograma completo, anual, para os profissionais de enferma-
gem que atuem em procedimentos cirúrgicos, radiodiagnósticos, radio-
terapêuticos e no preparo de quimioterapia;

- RX de tórax anual e PPD para aqueles expostos a BK;
- Os profissionais de enfermagem do trabalho expostos aos am-

bientes de produção deverão ser submetidos aos exames complementa-
res previstos no PCMSO da empresa onde atuem;

- Para os profissionais de enfermagem expostos a agentes carci-
nogênicos e/ou teratogênicos desde que existentes exames de monitori-
zação biológica específicos para os riscos envolvidos.

- DE FORMA COMPLEMENTAR:
- Que sejam disponibilizados, pelos estabelecimentos e serviços 

de saúde, exames complementares para detecção precoce de agravos à 
saúde, relacionados a gênero, idade e estilo de vida dos profissionais de 
enfermagem que lhe prestem serviço;

— Que sejam disponibilizados, pelos estabelecimentos e servi-
ços de saúde, programas permanentes de prevenção e redução de ris-
cos ocupacionais para os profissionais de enfermagem que lhe prestem 
serviço.

LEGISLAÇÃO CITADA:
Constituição Federal de 1988, artigos 7º, 8º, 196 aos 200.
Lei n° 7.498, de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regula-

mentação do exercício da enfermagem, e dá outras providências.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA

O presente Projeto de Lei visa prevenir riscos e possíveis lesões 
que possam ocorrer com os profissionais da Enfermagem no exercício 
de sua atividade, pois, além de justo, é necessário, uma vez que quem 
trabalha em regime de plantão, precisa e tem necessidade de um local 
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de descanso para garantir um bom atendimento aos pacientes.

Assim, o projeto terá forte impacto social, reconhecendo as ne-
cessidades específicas dos profissionais de Enfermagem, que trabalham 
em longas jornadas sob regime de plantão. 

Diante disso, é preciso garantir a esses profissionais, condições 
mínimas de descanso durante o horário de trabalho.

Ante o exposto, justifica-se o presente projeto e conclamo os no-
bres pares para aprovação da proposta em análise e sua conversão em 
lei, de forma que a mesma seja um instrumento para melhoria da quali-
dade de vida e do trabalho dos profissionais da Enfermagem do Estado 
do Maranhão. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 288 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao DIRETOR-GERAL 
DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO NO MARA-
NHÃO – DETRAN, FRANCISCO NAGIB, SOLICITANDO QUE 
ENCAMINHE RELATÓRIO CONTENDO AS JUSTIFICATIVAS 
DE CONCESSÃO DAS DIÁRIAS AOS SERVIDORES ESPECI-
FICADOS NO PORTAL TRANSPARÊNCIA REFERENTE AO 
ANO DE 2020 ATÉ O PRESENTE MOMENTO.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 30 de julho de 2021. - 
Wellington do Curso - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 289 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao SECRETÁRIO DE 
ESTADO DA FAZENDA, MARCELLUS RIBEIRO, solicitando 
ESCLARECIMENTOS SOBRE OS FATORES QUE OCASIO-
NARAM O REAJUSTE DO PREÇO MÉDIO PONDERADO AO 
CONSUMIDOR FINAL (PMPF) PARA OS COMBUSTÍVEIS 
PREVISTO NO ATO COTEPE N° 25 DE 22 DE JULHO DE 2021.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de agosto de 2021. - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 4401/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4402/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4403/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4404/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4405/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4406/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4407 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Jefferson Muller Portela, Secretário de Estado de Segurança Públi-
ca (SSP), no sentido de que adotem providências para garantir com a 
maior brevidade possível, a instalação 12ª Companhia  Independen-
te de Bombeiros Militar (12ª CIBM), na cidade de Viana.

A cidade de Viana/MA, distante cerca de 220 km da capital, com 
mais de 50 mil habitantes, é a quarta mais antiga do Maranhão. É uma 
importante, senão a mais importante das cidades da região dos lagos 
maranhense, sendo banhada por importantes rios do Estado como o Ma-

racu, o Pindaré e pelos imponentes lagos Viana e Itans que limita Viana 
da cidade de Cajari.

São inúmeros os relatos de afogamentos nos rios e lagos da re-
gião, sendo que as unidades de busca e salvamento do Corpo de Bom-
beiros Militar estão a mais de 100 km de distância nas cidades de Santa 
Inês e Pinheiro/MA.

Isto posto, é urgente que o Governo do Maranhão implante uma 
unidade do Corpo de Bombeiros na região, que compreende além de 
Viana, os municípios de Cajari, Vitória do Mearim, Arari, Matinha, Pe-
nalva e Olinda Nova do Maranhão.

Informo ainda que a criação desta unidade já consta na Lei Or-
dinária de Nº 10.230 de 23 de abril de 2015, que dispõe sobre a orga-
nização básica do Corpo de Bombeiros do Maranhão, criando a 12ª 
Companhia  Independente de Bombeiros Militar (12ª CIBM), na cidade 
de Viana, que ficará suboirdinado ao 8º Batalhão de Bombeiros Militar, 
sediado na cidade de Pinheiro/MA.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certe-
za de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado 
do Maranhão e o Secretário de Estado da Segurança Pública, acolham 
a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a 
instalação com a maior brevidade possível do pedido acima especi-
ficado, solicitando antes de tudo o amplo apoio dos pares desta Casa 
Legislativa para a aprovação da referida proposição legislativa.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 29 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 4408/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Paço do Lumiar, Senhora Maria 
Paula Azevedo Desterro, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4409/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Palmeirândia, Senhor Edilson 
Campos Gomes de Castro Júnior, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
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processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4410/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Paraibano, Senhora Vanessa 
Queiroz Furtado Ferro, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4411/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Parnarama, Senhor Raimundo 
Silva Rodrigues da Silveira, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4412/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Passagem Franca, Senhor 
Marlon Saba de Torres, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 

vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4413/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pastos Bons, Senhor Eno-
que Ferreira Mota Neto, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4414/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulino Neves, Senhor Rai-
mundo de Oliveira Filho, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4415/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Paulo Ramos, Senhor Adailson 
do Nascimento Lima, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4416/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Pedreiras, Senhora Vanessa dos 
Prazeres Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4417/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pedro do Rosário, Senhor Do-
mingos Elinaldo Sousa Serra, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4418/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Penalva, Senhor Ronildo Cam-
pos Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à va-
cinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4419/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peri Mirim, Senhor Heliezer de 
Jesus Soares, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4420/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Peritoró, Senhor Josué Pinho da 
Silva Júnior, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - 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 4421/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pindaré-Mirim, Senhor Alexan-
dre Colares Bezerra Júnior, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4422/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pinheiro, Senhor João Luciano 
Silva Soares, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4423/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pio XII, Senhor Aurélio Pereira 
de Sousa, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à va-
cinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4424/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Pirapemas, Senhor Luis Fer-
nando Abreu Cutrim, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4425/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Poção de Pedras, Senhor Fran-
cisco de Assis Lima Pinheiro, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4426/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Franco, Senhor Deoclides 
Antônio Santos Neto Macedo, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
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justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4427/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Porto Rico do Maranhão, 
Senhor Aldene Nogueira Passinho, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4428/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Dutra, Senhor Rai-
mundo Alves Carvalho, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4429/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Juscelino, Senhor 
Pedro Paulo Cantanhede Lemos, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-

nicípios Maranhenses. 
É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 

os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4430/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Presidente Médici, Senhor 
Janilson dos Santos Coelho, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4431/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Sarney, Senhora 
Valéria Moreira Castro, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4432/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Presidente Vargas, Senhora Fa-
biana Rodrigues Mendes, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4433/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Primeira Cruz, Senhor Ronilson 
Araújo Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4434/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Raposa, Senhor Eudes da Silva 
Barros, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4435/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Riachão, Senhor Ruggero Feli-
pe Menezes dos Santos, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4436/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Ribamar Fiquene, Senhora Co-
ciflan Silva do Amarante, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4437/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Rosário, Senhor José Nilton 
Pinheiro Calvet Filho, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4438/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Senhor Superintendente Regional do INSS, Senhor Marcos 
de Brito Campos Júnior, solicitando que promova mutirão de atendi-
mento considerando, sobretudo, alta demanda associada a automação 
do procedimento que gera inúmeras dúvidas nas entidades representa-
tivas dos pescadores. 

No mais, a presente indicação se justifica pelo grande número de 
pescadores no Maranhão que registrou cerca de 150.462 beneficiários 
do Seguro Desemprego do Pescador Artesanal o que acarreta represa-
mento de pedidos que carecem de solução viável.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4439/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino de Castro 
e Costa e ao Presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urba-
na e Serviços Públicos – MOB, o Senhor Lawrence Melo Pereira, 
solicitando análise de trânsito visando alterar o fluxo de veículos na 
intercessão entre as MAs 203 e 204, conforme sugestão apontada na 
imagem colacionada:

A alteração no fluxo de veículos evitará a ocorrência de graves 
acidentes, bem como trará melhorias significativas de trafegabilidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4440 /2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Defensor Público-Geral, o Sr. Alberto Pessoa Bastos, 
solicitando a implementação dos procedimentos definidos pela Lei nº 
14.181, de 1º de julho de 2021, no estado do Maranhão, por meio da 
criação de um núcleo de apoio aos superendividados para execução do 
programa NOME LIMPO.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 29 de julho 
de 2021. - DUARTE JUNIOR

Deputado Estadual
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4441 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino e ao 
Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providências 
no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais pos-
síveis determinando a entrega de 01(uma) ambulância ao município de 
Bela Vista - MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 29 de julho de 2021. - 
Ana do Gás - DEPUTADA ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4442 /2021

Senhor Presidente, 

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
artigo 152, requeiro a V. Exa., que seja encaminhado expediente ao Ex-
celentíssimo Governador do Estado do Maranhão, Sr. Flávio Dino 
e ao Secretário de Saúde, Sr. Carlos Lula, para que tomem providên-
cias no sentido de viabilizar todas as medidas administrativas e legais 
possíveis determinando a entrega de 01 (uma) ambulância ao município 
de Presidente Médice - MA.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 29 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 4443 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino 
e ao Sr. Jefferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica (SSP), para que tomem providências no sentido de garantir, com 
a maior agilidade possível, o aumento do policiamento efetivo para a 
implantação de um Núcleo da Patrulha Maria da Penha no município 
de Coroatá - MA.

Essa ação se torna imprescindível para que se faça o combate da 
violência contra as mulheres do já mencionado município, visto que 
essas mulheres encontram-se sem a devida proteção necessária para ga-
rantir sua dignidade e sua integridade. Diga-se ainda que pelo advento 
da pandemia de Covid - 19,a violência doméstica contra as mulheres 
teve seu número de casos aumentado, e para que ocorra a significativa 
mudança nessa situação pedimos que o pedido aqui feito seja efetivado 
em prol das mulheres e famílias do município de Coroatá - Ma.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 29 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 4444 / 2021

Senhor Presidente,
 
Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 

seu Art. 152, requeiro a V. Exa. que seja encaminhado expediente ao 
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Excelentíssimo Governador do Maranhão, Exmo. Sr. Flávio Dino 
e ao Sr. Jefferson Portela, Secretário de Estado de Segurança Pú-
blica (SSP), para que tomem providências no sentido de garantir, com 
a maior agilidade possível, o aumento do policiamento efetivo para a 
implantação de um Núcleo da Patrulha Maria da Penha no município 
de Coelho Neto - MA.

Essa ação se torna imprescindível para que se faça o combate da 
violência contra as mulheres no município, visto que essas mulheres 
encontram-se sem a devida proteção necessária para garantir sua digni-
dade e sua integridade. Diga-se ainda que pelo advento da pandemia de 
Covid - 19,a violência doméstica contra as mulheres teve seu número 
de casos aumentado, e para que ocorra a significativa mudança nessa 
situação pedimos que o pedido aqui feito seja efetivado em prol das 
mulheres e famílias do município de Coelho Neto - Ma.

Assembleia Legislativa do Maranhão, Plenário Deputado 
“Nagib Haickel”, Palácio Manoel Beckman, 29 de julho de 2021. - 
ANA DO GÁS - DEPUTADA ESTADUAL - PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 4445/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Sambaíba, Senhora Maria de 
Fátima Ribeiro Dantas, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4446/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Filomena do Maranhão, 
Senhor Salomão Barbosa de Sousa, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4447/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Helena, Senhor Zezildo 
Almeida Júnior, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4448/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Inês, Senhor Luis Feli-
pe Oliveira de Carvalho, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4449/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Luzia, Senhora Francilene 
Paixão Queiroz, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar 
à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar ten-
do em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4450/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Luzia do Paruá, Senhor 
Antônio Vilson Marreiros Ferraz, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4451/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Santa Quitéria do Maranhão, 
Senhora Sâmia Coelho Moreira Carvalho, solicitando a adoção de 
medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4452/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santa Rita, Senhor Hilton Gon-
çalo de Sousa, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 

justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4453/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4454/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Francisco do Maranhão, 
Senhor Adelbarto Rodrigues Santos, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4455/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Amaro do Maranhão, 
Senhor Leandro Oliveira da Silva, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
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nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4456/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santo Antônio dos Lopes, 
Senhor Emanuel Lima de Oliveira, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4457/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Benedito do Rio Preto, Se-
nhor Wallas Gonçalves Rocha, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4458/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bento, Senhor Carlos Dinho 
Penha, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à vaci-
nação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo em 
vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4459/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Bernardo, Senhor João Igor 
Vieira Carvalho, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4460/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingo do Maranhão, Se-
nhor Kleber Alves de Andrade, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4461/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Domingos do Azeitão, 
Senhor Lourival Leandro dos Santos Júnior, solicitando a adoção 
de medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4462/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja enca-
minhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Félix de Balsas, 
Senhor Márcio Dias Pontes, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4463/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício à Excelentíssima Prefeita de São Francisco do Brejão, Se-
nhora Edinalva Brandão, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4464/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Santana do Maranhão, Senhor 
Mário José Melo Santiago, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4465/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João Batista, Senhor Emer-
son Lívio Soares Pinto, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4466/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Carú, Senhor Antô-
nio Bruno Cardoso dos Santos, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4467/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João do Paraíso, Senhor 
Roberto Regis de Albuquerque, solicitando a adoção de medidas ca-
pazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públi-
cos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Muni-
cípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4468/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de São João do Sóter, Senhora 
Joserlene Siva Bezerra de Araújo, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4469/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São João dos Patos, Senhor Ale-
xandre Magno Pereira Gomes, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 

processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4470/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São José de Ribamar, 
Senhor Júlio César de Souza Matos, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4471/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São José dos Basílios, Senhor 
Creginaldo Rodrigues de Assis, solicitando a adoção de medidas ca-
pazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públi-
cos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Muni-
cípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4472/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo Sa-
lim Braide, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
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em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4473/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís Gonzaga do Mara-
nhão, Senhor Francisco Pedreira Martins Júnior, solicitando a ado-
ção de medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação 
de agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcança-
do pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4474/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Mateus do Maranhão, Se-
nhor Ivo Rezende Aragão, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4475/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 

art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Pedro da Água Branca, Se-
nhora Marília Gonçalves de Oliveira, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4476/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Pedro dos Crentes, Senhor 
Lahesio Rodrigues do Bonfim, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4477/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo das Manga-
beiras, Senhor Accioly Cardoso Lima e Silva, solicitando a adoção 
de medidas capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de 
agentes públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado 
pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4478/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Raimundo do Doca Bezer-
ra, Senhor Seliton Miranda de Melo, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4479/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de São Roberto, Senhora Danielly 
Coelho Trabulsi Nascimento, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4480/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de São Vicente Ferrer, Senhor 
Adriano Machado de Freitas, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4481/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Satubinha, Senhor Orlando Pi-
res Franklin, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4482/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador Alexandre Costa, Se-
nhor Orlando Mauro Sousa Arouche, solicitando a adoção de medi-
das capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes 
públicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos 
Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4483/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Senador La Roque, Senhor 
Bartolomeu Gomes Alves, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
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justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4484/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Serrano do Maranhão, Senhora 
Valdinê de Castro Cunha, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4485/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sítio Novo, Senhor Antonio 
Coelho Rodrigues, solicitando a adoção de medidas capazes de incen-
tivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4486/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Norte, Senhor 
Marcony da Silva dos Santos, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 

Maranhenses. 
É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 

os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4487/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Sucupira do Riachão, Senhor 
Walterlins Rodrigues de Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4488/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tasso Fragoso, Senhor Roberth 
Cleydson Martins Coelho, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4489/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Timbiras, Senhor Antônio 
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Borba Lima, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4490/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Timon, Senhora Dinair Se-
bastiana Veloso da Silva, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4491/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Trizidela do Vale, Senhor 
Deibson Pereira Freitas, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4492/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tufilândia, Senhor Vildimar Al-
ves Ricardo, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4493/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tuntum, Senhor Fernando Por-
tela Teles Pessoa, solicitando a adoção de medidas capazes de incenti-
var à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4494/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turiaçu, Senhor Edesio João 
Cavalcanti, solicitando a adoção de medidas capazes de incentivar à 
vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar tendo 
em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4495/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Turilândia, Senhor José Paulo 
Dantas Silva Neto, solicitando a adoção de medidas capazes de incen-
tivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4496/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Tutóia, Senhor Raimundo 
Nonato Abraão Baquil, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4497/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Urbano Santos, Senhor Cle-
milton Barros Araújo, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4498/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vargem Grande, Senhor José 
Carlos de Oliveira Barros, solicitando a adoção de medidas capazes 
de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4499/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Viana, Senhor Carlos Augusto 
Furtado Cidreira, solicitando a adoção de medidas capazes de incen-
tivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para vacinar 
tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Maranhen-
ses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4500/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vila Nova dos Martírios, Senhor 
Jorge Vieira dos Santos Filho, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4501/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Vitória do Mearim, Senhor Rai-
mundo Nonato Everton Silva, solicitando a adoção de medidas capa-
zes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos 
para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios 
Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4502/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Vitorino Freire, Senhora Luan-
na Martins Bringel Rezende Alves, solicitando a adoção de medidas 
capazes de incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes pú-
blicos para vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Mu-
nicípios Maranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 
justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4503/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Zé Doca, Senhora Maria Jose-
nilda Cunha Rodrigues, solicitando a adoção de medidas capazes de 
incentivar à vacinação, bem como liberação de agentes públicos para 
vacinar tendo em vista o baixo índice alcançado pelos Municípios Ma-
ranhenses. 

É fato que, no Estado, a vacinação contra a COVID-19 não atingiu 
os índices esperados. Assim, é importante ressaltar que incentivos e 
liberações de profissionais são medidas mínimas para alavancar o 
processo de imunização dos municípios maranhenses. Razão essa que 

justifica a presente justificativa. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 28 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4504/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, o Senhor 
Rogério Cafeteira, ao Prefeito de São Luís, Sr. Eduardo Braide, ao 
Secretário Municipal de Desportos e Lazer, o senhor Ricardo Diniz 
e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. David 
Col Debella, solicitando a construção, urbanização e iluminação em 
led de uma praça, em área localizada entre as ruas Raimundo Tomás 
Soares e Nossa Sra. da Conceição, na Vila Esperança, Zona Rural de 
São Luís. As referidas ruas situam-se entre a U.E.B Haydêe Chaves e o 
Centro de Saúde Thalles Ribeiro Gonçalves. 

 Este pedido resulta de solicitações dos moradores da Vila Es-
perança ao nosso gabinete (Indicação nº 1217/2020 enviada na gestão 
Edivaldo Holanda Jr.), que têm presenciado a deterioração do espaço 
e o enfraquecimento do direito social ao lazer ante a inércia do poder 
público. 

É cediço, também, que quando esses espaços sofrem com o 
abandono do poder público municipal, tornam-se suscetíveis ao mau 
uso, o que incrementa a insegurança e vulnerabilidade dos moradores 
daquela região. Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4505/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, sejam encami-
nhados ofícios ao Excelentíssimo Governador do Maranhão, Senhor 
Flávio Dino, ao Secretário Estadual do Esporte e Lazer, o Senhor 
Rogério Cafeteira, ao Prefeito de São Luís, Sr. Eduardo Braide, e 
ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, Sr. David 
Col Debella, solicitando a manutenção, revitalização e iluminação 
em led da Praça da Vila Esperança, localizada ao lado da rua São Rai-
mundo, nas proximidades da C.E. Lúcia Chaves, na Vila Esperança, 
Zona Rural de São Luís. 

  Este pedido resulta de solicitações dos moradores da Vila Espe-
rança ao nosso gabinete, que têm presenciado a deterioração do espaço 
e o enfraquecimento do direito social ao lazer ante a inércia do poder 
público (Indicação 1216/2020 enviada na gestão Edivaldo Holanda Jú-
nior). 

É cediço, também, que quando esses espaços sofrem com o 
abandono do poder público municipal, tornam-se suscetíveis ao mau 
uso, o que incrementa a insegurança e vulnerabilidade dos moradores 
daquela região. Desta feita, justifica-se a presente indicação

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4506/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Eduar-
do Salim Braide, ao Secretário de Obras e Serviços Públicos de São 
Luís, Sr. David Col Debella, e ao Diretor Presidente da Equatorial, 
o Senhor Augusto Dantas Borges, solicitando os seguintes serviços 
na Rua Nossa Senhora de Fátima, no bairro Vila Esperança, Zona 
Rural de São Luís: recuperação asfáltica, instalação de galeria e 
drenagem, estruturação da ponte que fica sobre grota a céu aberto, 
melhoria da iluminação, com possibilidade de troca das lâmpadas 
amarelas por lâmpadas de led e verificação do estado dos postes de 
energia elétrica na referida localidade. 

A demanda é oriunda de constantes reclamações feitas pela co-
munidade e direcionadas ao gabinete (Indicação 1178/2020 enviada na 
gestão Edivaldo Holanda), pois trata-se de importante via por onde cir-
culam diariamente pedestres e veículos. Ressalta-se ainda que a rua su-
pracitada funciona como elo entre a BR 135 e o bairro Vila Esperança. 
Os moradores relatam que estão sujeitos inclusive a assaltos em decor-
rência da baixa iluminação, situação que se configura em um quadro de 
insegurança pública, além de sujeição a doenças, haja vista que sempre 
que há obstrução da grota por água da chuva ou outros dejetos, a água 
sobe, inunda a rua e acaba por invadir as residências. Diante do exposto, 
justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4507/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Açailândia, Senhor Aluísio 
Silva Sousa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4508/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Afonso Cunha, Senhor Arqui-
medes Américo Bacelar, solicitando adoção de medidas para viabili-

zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4509/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Água Doce do Maranhão, Se-
nhora Thalita E. Silva Carvalho Dias, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4510/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alcântara, Senhor William Gui-
marães da Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4511/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Aldeias Altas, Senhor Kedson 
Araújo Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4512/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Altamira do Maranhão Senhora 
Ileilda Moraes da Silva Cutrim, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4513/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Alto Alegre do Maranhão Senho-
ra Nilsilene Santana Ribeiro Arruda, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4514/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Alegre do Pindaré Senhor 
Francisco Dantas Ribeiro Filho, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4515/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Alto Parnaíba, Senhor Itamar 
Nunes Vieira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4516/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Amapá do Maranhão, Senhora 
Nelene da Costa Gomes, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4517/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Amarante do Maranhão, Se-
nhor Vanderly Gomes Miranda, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4518/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Anajatuba, Senhor Helder Lo-
pes Aragão, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4519/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Anapurus, Senhora Vanderly de 
Sousa do Nascimento Monteles, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4520/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Apicum-Açu, Senhor José de 
Ribamar Ribeiro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4521/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Araguanã, Senhor Flávio Ronne 
Amorim Muniz, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4522/2021

Senhor Presidente,

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

ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arari, Senhor Rui Fernandes 
Ribeiro Filho, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4523/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Axixá, Senhora  Maria Sônia Oli-
veira Campos, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4524/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Arame, Senhor Pedro Fernan-
des Ribeiro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4525/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Araioses, Senhora Luciana Ma-
rão Félix, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - 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 4526 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do Art.152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência, depois 
de ouvida a Mesa, que seja encaminhado expediente ao Governo do 
Estado do Maranhão e à Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, 
solicitando a construção de uma quadra poliesportiva, coberta na 
escola CENTRO DE ENSINO PLINIO PORTUGAL DA ROCHA, 
localizada no Povoado Sobradinho, pertencente ao Município de 
Barreirinhas/MA.  

Ressalta-se que o referido Centro de Ensino atende cerca de 500 
alunos daquela região.  

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 02 de Agosto de 2021. - 
MARCOS CALDAS - Deputado Estadual 

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

INDICAÇÃO Nº 4527/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao Se-
cretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio 
Dino, solicitando serviços de construção de uma praça com itens de 
lazer em um terreno desocupado localizado no bairro do São Francisco, 
próximo à Rua Pedro Neiva de Santana, nesta cidade.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 

de 2021 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4528 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta 
Casa, requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
expediente ao Prefeito de São Luís, o Sr. Eduardo Salim Braide, ao 
Secretário Municipal de Desportos e Lazer, o Sr. Ricardo Diniz, ao 
Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, o Sr. David Col 
Debella, ao Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, o Sr. Márcio Jerry, ao Secretário de Estado de Esporte 
e Lazer, o Sr. Rogério Cafeteira e ao Governador do Estado, o Sr. 
Flávio Dino, solicitando serviços de instalação de academia ao ar livre 
no Residencial Granada, Forquilha, CEP: 65054115, nesta cidade.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4529/ 2021

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Art. 152 do Regimento Interno desta Casa, 
requeiro a V. Exª. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente à Prefeita de Araioses, a Sra. Luciana Marão Felix, ao Se-
cretário Municipal de Obras, o Sr. Silvio Junio Pereira da Silva, ao 
Secretário de Estado de Infraestrutura, o Sr. Clayton Noleto Silva 
e ao Governador do Estado, o Sr. Flávio Dino, solicitando análise da 
possibilidade de construção de barreira de contenção de modo a res-
guardar os imóveis de alagamentos decorrentes da água do mar.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021 - DUARTE JÚNIOR - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 4530/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacabal, Senhor Edvan Bran-
dão de Farias, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4531/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacabeira, Senhora Carla Fer-
nanda do Rego Gonçalo, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4532/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
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do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bacuri, Senhor  Washington 
Luis de Oliveira, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4533/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício a Excelentíssima Prefeita de Bacurituba, Senhora Letícia 
Líbia Barros Costa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4534/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Balsas, Senhor Erik Augusto 
Costa e Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4535/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barão de Grajaú, Senhor Clau-
dimê Araújo Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4536/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barra do Corda, Senhor Rigo 
Alberto Telis de Sousa, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4537/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Barreirinhas, Senhor Amílcar 
Gonçalves Rocha, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4538/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bela Vista do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Sousa Veloso Filho, solicitando adoção de medidas 
para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientiza-
ção de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4539/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Belágua, Senhor Herlon Costa 
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Lima, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito mu-
nicipal, política pública de conscientização de superendividamentos, 
sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e tra-
tamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas pro-
movidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4540/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Benedito Leite, Senhor Ramom 
Carvalho de Barros, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4541/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bequimão, Senhor  João Batis-
ta Martins, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4542/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4543/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, solicitando adoção de medi-
das para viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscienti-
zação de superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias 
destinadas a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante 
inovações legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4544/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4545/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando adoção de medidas para 
viabilizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de 
superendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destina-
das a prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inova-
ções legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4546/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
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ofício a Excelentíssima Prefeita de Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4547/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo de Areia, Senhor Fran-
cisco Alves da Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, 
no âmbito municipal, política pública de conscientização de superen-
dividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4548/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Brejo, Senhor José Farias 
de Castro, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4549/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando o melhoramento da 
estrada vicinal que liga o Povoado Sangue, localizado no Município 
de Pastos Bons - MA, a BR-230.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade aos cidadãos que residem naquele povoado, como tam-
bém, a toda população do município de Pastos Bons - MA. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, pelo comprometimento com toda 

a população de Pastos Bons - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE 
AGOSTO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 4550/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Sr. Jefferson Portela, solicitando que seja instalado 
01 (um) posto da Companhia de Policiamento Rodoviária Estadual 
- CPRV, no povoado Baú, localizado no Município de Caxias – MA.

O Povoado Baú, é cortado pela MA-034, sendo um importante 
rota para alguns municípios maranhenses, como também, exerce papel 
primordial no escoamento das mercadorias produzidas na região, e em 
outras localidades, até fora do nosso estado, tendo em vista que o mes-
mo é cortado também pela BR-226.

A presente indicação visa propiciar mais segurança para os ci-
dadãos que residem na supracitada localidade, como também para os 
transeuntes que passam percorrem aquela região.

Ademais, a Companhia de Policiamento Rodoviária Estadual – 
CPRV, exerce papel fundamental na organização e segurança do trânsi-
to nas rodovias estaduais maranhenses, proporcionando maior bem-es-
tar a todos que utilizam as mencionadas rodovias.   

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário de Estado 
de Segurança Pública, Jefferson Portela, pelo comprometimento com a 
população de São Raimundo das Mangabeiras - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE 
AGOSTO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

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

INDICAÇÃO Nº 4551/2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a Vossa Excelência que, depois 
de ouvida a mesa, seja encaminhado indicação ao Exmo. Governador 
Flávio Dino de Castro e Costa, bem como ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, solicitando a pavimentação as-
fáltica da estrada que liga o Povoado Varzinha, localizado no Mu-
nicípio de Paraibano - MA, a BR-316.

A presente indicação, visa proporcionar melhores condições de 
trafegabilidade aos cidadãos que residem naquele povoado, como tam-
bém, a toda população do município de Paraibano - MA. 

Diante do exposto é que a presente indicação se destina, desejo 
votos de estima ao Governador Flávio Dino e ao Secretário Estadual de 
Infraestrutura, Clayton Noleto Silva, pelo comprometimento com toda 
a população de Paraibano - MA.  

PLENÁRIO MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 02 DE 
AGOSTO DE 2021. - ADELMO ANDRADE SOARES - Deputado 
Estadual – PC do B

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4552/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4553/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-
ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4554/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4555/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no 
âmbito municipal, política pública de conscientização de superendivi-
damentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a preven-

ção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislati-
vas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4556/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cândido Mendes, Senhor José 
Bonifácio Rocha de Jesus, solicitando adoção de medidas para viabi-
lizar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4557/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Cantanhede, Senhor José Mar-
tilho dos Santos Barros, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4558/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Capinzal do Norte, Senhor 
André Pereira da Silva, solicitando adoção de medidas para viabili-
zar, no âmbito municipal, política pública de conscientização de supe-
rendividamentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a 
prevenção e tratamento ao superendividamento, consoante inovações 
legislativas promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 
SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.
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INDICAÇÃO Nº 4559/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton Tei-
xeira Neves, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âmbito 
municipal, política pública de conscientização de superendividamen-
tos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção e 
tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4560/2021

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carutapera, Senhor Airton 
Marques Silva, solicitando adoção de medidas para viabilizar, no âm-
bito municipal, política pública de conscientização de superendivida-
mentos, sobretudo para campanhas publicitárias destinadas a prevenção 
e tratamento ao superendividamento, consoante inovações legislativas 
promovidas pela Lei Federal 14.181/2021. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 30 de julho 
de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 4561 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Dr. Flávio Dino de Castro e Cos-
ta, Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Senhor 
Carlos Eduardo Lula, Secretário de Estado da Saúde do Maranhão 
e ao Excelentíssimo Senhor Jefferson Muller Portela, solicitando a 
DOAÇÃO PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS DE 
TERRENO LOCALIZADO ÀS MARGENS DA BR 230, ao lado do 
Corpo de Bombeiros, de propriedade do Governo do Maranhão, para 
que ali seja instalada a Unidade do Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) de BALSAS/MA.

Tal demanda, deriva de uma solicitação da Vereadora da cidade 
de Balsas Fransuíla Farias e tem como objetivo contribuir para a efeti-
vidade do direito social de todos ao acesso a saúde, de maneira digna, 
visando um melhor atendimento da população daquela importante cida-
de do Estado do Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 29 de julho de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

- Oradores inscritos no Pequeno Expediente: Deputado Wellington do 
Curso, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
senhores Deputados, imprensa, internautas, telespectadores que nos 
ouve através da TV Assembleia. Senhor Presidente, em primeiro lugar, 
quero cumprimentar o Vereador Jades, da cidade de Pastos Bons, nosso 
amigo jovem. Vereador dinâmico, destemido, fiscalizador, um exemplo 
da cidade de Pastos Bons e que tem feito um excelente trabalho na 
cidade de Pastos Bons. Vereador jovem na reeleição e foi o vereador 
mais bem votado da história de Pastos Bons e tem feito um excelente 
trabalho em parceria, inclusive com o Deputado Wellington, e logo, 
logo estarei na cidade de Pastos Bons. Então, cumprimentando o nosso 
Vereador Jackson que está em São Luís em defesa da cidade de Postos 
Bons, fazendo um trabalho de defesa na cidade de Pastos Bons. E falta 
transparência na divulgação dos dados sobre a aplicação da covid, no 
município de Pastos Bons. Já estamos acionando o Ministério Público 
com relação a essa falta de transparência, falta de transparência também 
sobre a gestão do contrato da coleta de lixo domiciliar. Já foi denunciado 
várias vezes pelo Vereador Jackson, e também a falta de informações 
sobre a regularização do aterro sanitário de Pastos Bons. Então, essas 
três pautas estão sendo tratadas em São Luís pelo Vereador Jackson, 
estamos indo também à cidade de Pastos Bons, para ter esse contato, 
com o Ministério Público, fazer as denúncias, in loco, pessoalmente, 
para que o Ministério Público possa verificar essa falta de transparência, 
na gestão dos recursos da covid, na cidade de Pastos Bons, da gestão do 
contrato do lixo, lá na cidade de Pastos Bons, e também do aterro 
sanitário de Pastos bons. Mais uma vez, parabéns, Vereador Jackson, 
pelo excelente trabalho. Senhor Presidente, um outro assunto que me 
traz à tribuna na Assembleia, é o desgoverno Flávio Dino, o desgoverno 
Flávio Dino, que, mais uma vez, nós temos um empréstimo exorbitante, 
e com juro mais exorbitante ainda. Nós temos no Estado do Maranhão, 
nós inclusive, foram votados os juros, somente dois Deputados votaram 
contra, Deputado Wellington e Deputado César Pires, porque nós 
compreendemos que é um absurdo. O Maranhão vai pagar 202 milhões 
só de juros, o desgoverno Flávio Dino quebrando ainda mais o Estado 
do Maranhão. Um governo que aumentou a extrema pobreza do Estado 
do Maranhão, que é um péssimo gestor, que é um péssimo administrador, 
que e um péssimo governador, endividando ainda mais o Estado do 
Maranhão, quebrando ainda mais o Estado do Maranhão. E vejam o 
absurdo: um empréstimo contraído de cento e oitenta milhões e vamos 
pagar duzentos e dois milhões. Senhor Presidente, só veja um detalhe, o 
Estado do Pará contraiu empréstimo de quatrocentos milhões, vai pagar 
juros de duzentos e dez milhões. Total de seiscentos e dez milhões. O 
Paraná, um empréstimo de trezentos milhões, pagar cento e trinta e sete 
milhões de juros. Quatrocentos e trinta e sete milhões. A Bahia, duzentos 
e vinte e oito milhões, pagar o empréstimo de cento e vinte e dois 
milhões. Paraná duzentos milhões, empréstimo, os juros, noventa e um 
milhões. As capitais, Recife, a cidade de Recife, pegando cem milhões, 
pagar quarenta e quatro milhões. O Estado do Maranhão pega cento e 
oitenta milhões, vai pagar duzentos e dois milhões. Cadê o Ministério 
Público? Cadê as instituições de fiscalização e controle? Vamos acionar 
o Tribunal de Contas do Estado. Vamos acionar o Ministério Público. 
Que absurdo é esse, Deputado Rafael Leitoa? Eu trouxe exemplo de 
cinco outros locais, onde o empréstimo, os juros não chegam a 50%, o 
Estado do Maranhão vai pagar, duzentos e dois milhões de juros, 
atolando o trabalhador maranhense, o suor do trabalhador maranhense 
é que será extraído ao máximo para pagar esse empréstimo. É um 
absurdo, um verdadeiro absurdo! E é por isso que eu votei contra, eu e 
o Deputado César Pires votamos contra. Votamos contra, ou a Oposição 
continua unida, continua aguerrida, fiscalizando esse desgoverno 
comunista, que é pior do que o coronavírus, o coronadino é pior do que 
o coronavírus, está destruindo o Estado do Maranhão e precisamos 
fazer alguma coisa, alguém precisa fazer alguma coisa. A Assembleia 
Legislativa nos limites das suas atribuições, como parlamentar, mas 
precisamos da atuação do Tribunal de Contas do Estado e do Ministério 
Público. E vamos acionar o Ministério Público e o Tribunal de Contas 
do Estado. Finalizo, Senhor Presidente, das ações que temos nos 
envolvido nos últimos 15 dias, fiscalizando o Detran, a direção do 
Detran, os desmandos do Detran. E tudo com a conivência do 
Governador Flávio Dino, tudo com a anuência do Governador Flávio 
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Dino. O Governador sabe de tudo o que está acontecendo, farra de 
cargos comissionados, farra de diárias, nepotismo, uma verdadeira 
aberração no Detran. E um acordo que foi feito em 2015, Senhor 
Presidente, em que se comprometeu a substituir, até o dia 31 de 
dezembro de 2018, 170 trabalhadores terceirizados, mas o Detran, o 
Governador Flávio Dino fez foi o contrário. Tinha um aditivo, mais um 
aditivo, mais outro aditivo e outro aditivo, já estamos no 10º aditivo da 
BR, terceirização, descumprindo a Justiça. Resumindo: o que o 
Governador Flávio Dino faz? Ele peita a Justiça, ele afronta a Justiça e 
afronta o Ministério público. Onde está o Ministério Público do Estado 
do Maranhão que não vê isso? A Procuradoria do Trabalho firmou esse 
acordo e foi totalmente descumprido. Um outro acordo descumprido: 
houve aumento do número de terceirizados, de 196 em 2019 para 213 
em junho de 2020. E o número de advogados também subiu que é uma 
próxima denúncia que nós vamos fazer e trazer a esta Casa. Os réus 
ainda não criaram os cargos, nem o de examinador de trânsito, nem 
aqueles que são necessários para a substituição de terceirizados, a 
exemplo, de vistoriador. Eu trago aqui um pequeno resumo, todo 
exposto do Ministério Público do Trabalho. Não sou eu que estou 
dizendo. Há execução de multa decorrente do descumprimento de 
acordo de R$ 2 milhões e 140 mil, notificando-se os réus, Detran e 
Estado do Maranhão, para, querendo, apresentar os embargos, e até 
hoje nada. Há expedição de ordem judicial aos réus, Detran e Estado do 
Maranhão, de realizar a nomeação de todos os cargos atualmente vagos 
no Detran. De acordo com a recente manifestação deste, há atualmente 
14 vagas só de assistente de trânsito e 13 analistas de trânsito. Senhor 
Presidente, é um absurdo o que estão fazendo no Detran. Que seja 
determinada a realização de processo seletivo simplificado, de provas, 
ou provas de títulos, ainda em 2021, para a substituição dos terceirizados 
e a contratação dos aprovados no primeiro semestre de 2022 com a 
consequente extinção dos contratos terceirizados irregulares e a 
manutenção dos atuais contratos dos examinadores de trânsitos até a 
realização do concurso público. E o Detran descumpre decisão judicial, 
determinação de acordo. É uma verdadeira caixa preta do Detran. O 
atual diretor, ao assumir no início de março, logo no começo de abril, 
nomeou o primo nesta terceirizada. E tem um monte, tem 12 nomeações 
que foram feitas no dia 1º de maio, dia do trabalhador, feriado. Então, 
senhoras e senhores, chegou a hora de abrir essa caixa preta do Detran. 
Já fizemos três denúncias do Detran, temos mais quatro denúncias 
preparadas e todas subsidiadas com documentos. Vamos levar ao 
Ministério Público Estadual, vamos levar ao Tribunal de Contas do 
Estado. E o Governo do Estado se pronuncie. O Governo do Estado que 
fale alguma coisa. Verdadeiro cabide de emprego no Detran, nepotismo 
no Detran, contratos irregulares permanentes, e ninguém diz nada, 
ninguém fala nada. Acha que vai cair no esquecimento. Êpa! Negativo. 
Deputado Wellington já foi três vezes ao Detran, já fizemos três 
denúncias e temos mais quatro preparadas e todas elas subsidiadas com 
documentos e vamos levar ao Ministério Público, Tribunal de Contas 
do Estado para que possa prestar os esclarecimentos e possa corrigir. E, 
Governador Flávio Dino, pare de afrontar a Justiça. Governador Flávio 
Dino, pare de afrontar a Justiça, pare de desrespeitar decisão judicial. 
Nomeação de todos os aprovados já! Nomeação dos aprovados na 
Polícia Militar, nomeação dos aprovados na Polícia Civil, nomeação na 
AGED, nomeação no Iprev, nomeação na Segep, nomeação no Detran, 
nomeação no Procon, nomeação de todos os aprovados em todos 
concursos públicos no Estado do Maranhão. A nossa voz pode ser única, 
mas continua firme, estridente, em defesa da moralidade, da 
transparência no serviço público no Estado do Maranhão. Governador 
Flávio Dino, respeite a Justiça e respeite o Ministério Público no Estado 
do Maranhão.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputada Dra. Thaiza Hortegal, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA DRA. THAIZA HORTEGAL 
(sem revisão da oradora) - Bom dia a todos os colegas, imprensa, 
aqui presente, da rádio e TV Assembleia, entramos no mês de grande 
importância, o mês do “Agosto Dourado”. E essa é uma semana de suma 
importância, ainda mais por ser a Semana Mundial da Amamentação 
Materna. E o Brasil e as principais organizações de saúde, elas fizeram 

uma parceria, fizeram um conjunto onde essa soma para que a gente 
possa estimular mães amamentarem os seus bebês, mães que possam 
realmente levar a importância do aleitamento materno. E aí esse 
ato, a gente fala, primeiramente, que eu quero destacar a atuação da 
Sociedade Brasileira de Pediatria, que, por meio de grandes campanhas, 
como palestras, cursos EAD, em folders, tem manifestado todos os 
benefícios que a amamentação fornece e que é um ato nobre, é um 
ato onde a gente sabe que enriquece, que engrandece e que acima de 
tudo traz a saúde para o recém-nascido, o bebê, onde até os seis meses 
é obrigatória a amamentação, e até dois anos a Sociedade Brasileira 
de Pediatria faz com que a orientação a essa mãe seja manter esse 
padrão de amamentação. E a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou 
também campanhas contando com todo o âmbito nacional, e, de fato, o 
Governador Flávio Dino não ficou de fora e juntou ambas campanhas 
junto com a Sociedade Brasileira de Pediatria e a Sociedade Maranhense 
de Pediatria numa só conjunção, numa só conjuntura, ele criou uma 
campanha de proteção à primeira infância, onde se vê, além do estímulo 
à amamentação, a erradicação do sub-registro civil de nascimentos, 
contando que com isso se possa ter uma garantia maior da nutrição 
e do desenvolvimento da criança, nos seus primeiros anos de vida. E 
aí foi lançado ontem, na última segunda-feira, dia 02, a campanha de 
proteção à primeira infância, que engloba uma parceria do Governo 
do Estado com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, 
com a Secretaria de Desenvolvimento Social e a conscientização de 
toda a população, de todas as gestantes, de todas as puérperas. E trago 
também um número alto que, de 223 mil mortes de crianças, tiveram 
20 mil mães que foram a óbitos. E essas 20 mil mães constatadas que 
não amamentaram e, com isso, tiveram câncer de mama. Então, além 
de todos os benefícios que o aleitamento materno fornece, também 
podemos ver que a amamentação previne o câncer de mama. Então, 
aqui, eu conclamo a todos os nobres colegas deputados para que a gente, 
não só essa semana, mas durante todo o agosto nós possamos estimular, 
usar as redes sociais para poder divulgar, para poder, realmente, levar 
essa informação e apoiar a todas essas mães para que possam, a cada dia 
mais, estarem cientes da importância do aleitamento e estarem cientes 
também do quão benefício traz a amamentação. Fico muito grata pela 
oportunidade.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputada Mical Damasceno, por cinco minutos, sem apartes.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - A Deus seja a glória! Início já dos trabalhos 
legislativos e eu quero aqui, de primeira, cantar um refrão da nossa 
harpa cristã que diz: Glória a Deus, pois vencerei! Glória a Deus, pois 
vencerei! Triunfante sigo, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. 
Glória a Deus, pois vencerei! Em nome de Jesus. Senhor Presidente, 
Mesa Diretora, colegas deputados e deputadas, TV Assembleia, Rádio, 
também, assim os nossos nobres deputados que estão na sessão remota, 
como a Deputada Helena - Deus a abençoe - Edvaldo Holanda, Adriana 
e assim os outros. Quando eu inicio aqui com esse louvor é porque 
a gente sabe que os cânticos, os louvores a Deus repreendem, os 
espíritos malignos saem em retirada. E, para a gente ter durante todo 
esse semestre as sessões plenárias em paz, por isso, a cada semestre, 
eu sempre inicio louvando a Deus. E eu quero aqui dizer aos nobres 
deputados, deixar também o nosso recado que ontem, Deputado Neto 
Evangelista, quando eu cheguei em nosso gabinete, ao chegar, eu me 
deparei com esse documento que chegou da Justiça. Fui surpreendida 
aqui com uma notificação judicial por parte do senhor, vulgo, João 
Curador. Mas moço! O João Curador deu parte de mim, também ele 
entrou com uma ação indenizatória, ele quer tirar dinheiro de mim, tirar 
proveito, e o valor foi um absurdo R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), 
agora vê, meu pai, o cara não tem razão de nada, e ainda entra agora que 
quer ser ressarcido por danos morais. Esse cidadão, que de cidadão não 
tem nada, ele alegou que foi atacado, sendo que a vítima somos nós, são 
os nossos irmãos evangélicos. Tudo isso porque comuniquei um fato e 
denunciei, a forma truculenta que ele agiu contra mais ou menos, um 
número de 14 irmãos, no dia 12 de junho. Eu vou reiterar o que disse 
seu João curador, vou falar de novo, os irmãos estavam realizando culto 
de evangelismo, quando foram surpreendidos, e você é um canalha, 
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um pilantra, um safado, porque simplesmente interrompeu o culto, e os 
irmãos não deram mais prosseguimento. Eu quero reiterar, de novo, o 
que eu falei na última vez que eu subi a essa Tribuna, reitero, o senhor 
agrediu uma mulher, agrediu uma jovem também, duas mulheres, só 
que uma senhora de 57 anos, e uma jovem que jogou o produto químico 
nos cabelos dela, e a outra irmã foi nos olhos e assim, tanta danação 
você fez, subtraiu até equipamento dos irmãos no dia da realização do 
culto. Tudo isso sob ameaça que depois ele foi fazer uma live, né, aí ele 
disse: “Olha, pessoal, os evangélicos estão de novo atacando as casas 
de matriz africana”. Um bandido desse. Aí começou agora uns ataques 
em casa de uma matriz africana, aí um pilantra, daquele Coletivo Nós, 
foi na Câmara de Vereadores, aqui de São Luís, dizer que eu que estou 
por trás disso. Tu vais provar, viu! É outro bandido, outro patife. Então, 
assim, eu quero dizer que eu não tenho medo de nenhum, de nenhum de 
vocês. E, João curador, bandido, patife. Nós vamos nos ver na Justiça. 
Ok? E eu louvo a Deus porque todo pedido que ele tem feito tem sido 
indeferido. A Justiça, pela graça de Deus, está tendo reconhecimento de 
que nós somos é vítima. E são essas minhas palavras, Senhor Presidente. 
Também eu quero agora, me lembrei aqui, falar daquele pedido de vista 
que eu disse que ia dar o parecer sobre o Projeto de Lei nº 08/2020. Eu 
só quero chamar atenção aqui somente desse ponto bem aqui: É que no 
processo de tramitação há outra questão que precisa de nosso alerta. 
Deputado Yglésio, esse outro ponto aqui que eu estou me referindo do 
parecer nº 017/2021, da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
do Diário nº 071, do dia 28 de 04 de 2021, traz o Deputado Duarte 
como Presidente, como relator e autor do projeto em questão. O que 
novamente deixa nítido a irregularidade da tramitação desse projeto. 
O que rasga, ele rasga o nosso Regimento em seu artigo 42, § 4º, que 
nos diz que o membro da comissão não poderá ser relator de projeto 
ou matéria de sua autoria. Precisamos, sim, visar o bem comum, o 
interesse público nesta Casa, mas precisamos fazer isso com coerência, 
legalidade e sem atropelar o Regimento desta Casa. Ante o exposto 
apreciado, esse é o nosso parecer, Senhor Presidente, da última sessão 
que ficou pendente. É só isso que nós temos a dizer. Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Luiz Herinque Lula, por cinco minutos, sem apartes. 

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA (sem 
revisão do orador) – Bom dia a todos e todas! Felicitar a todos os 
deputados e deputadas presentes nesta sessão inaugural do segundo 
semestre, Bom dia ao Presidente. Bom dia à Mesa. Bom dia a Tv 
Assembleia. Rádio Assembleia. Todos que nos ouvem nesse dia de 
hoje, nesse dia 03 de agosto. Presidente, eu subo à tribuna da Casa, 
porque, no dia de amanhã, estarei honrosamente recebendo o título de 
Cidadão Pedreirense. E externo aqui a todos os deputados, deputadas 
que quiserem nos dar a honra de estar lá conosco amanhã, às 9h, na 
Câmara Municipal, externar todo o meu agradecimento pela presença 
de quem lá estiver. Presidente, inclusive, tinha reservado na sua agenda 
a ida à Pedreiras, mas, infelizmente, os compromissos em Brasília o 
levam a Brasília m e ele não poderá estar, mas, certamente, o Deputado 
Vinicius Louro poderá estar conosco lá e estendo o convite a todos 
os outros companheiros e companheiras de Parlamento. Pedreiras é 
uma cidade do Médio Mearim, uma das cidades mais importantes do 
Maranhão, com uma tradição política, cultural, histórica. Uma cidade 
que representa um polo de cultura, um polo econômico, um polo social. 
Uma cidade prestadora de serviço, formadora de muitas inteligências 
que o Maranhão conhece, formadora de uma cepa de parlamentares 
e políticos que, inclusive, percorreram os corredores e tribunas da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, como, por exemplo, Deputado 
Carlos Melo, como por exemplo, Deputado Kleber Branco, como, por 
exemplo Deputado Josélio Carvalho Branco, enfim, uma cidade que 
tem muito orgulho dos seus filhos. E eu, particularmente, momento 
em que eu fui honrado com o Título de Cidadão, também me coloco, 
como sempre me coloquei, a serviço da cidade de Pedreiras. E como 
costumava dizer, até então, até o dia de amanhã, quando eu teria a 
minha certidão de nascimento como filho de Pedreiras. Eu dizia até 
o dia de hoje, digo até o dia de hoje que, eu era filho de desejo de 
Pedreiras, cidade que eu morei durante muitos anos, cidade com que 
tive grandes amigos, conquistei grandes amigos como João Pereira, 

como Ricardo, como Edivaldo, como Manuel Santana, como a Rita, 
como Daniel Lisboa, como Chagas Melo, como Miguel Melo, como 
Benedito, Como Zé Barreto, Ester Barreto, Valéria Barreto, Sara 
Barreto, família Barreto, se eu for citar aqui não ia parar, João Barreto, 
que é o pai deles e dona Ana Ceci, minha dileta e honrosa eleitora. 
Portanto, eu tenho uma relação com a cidade de amor incondicional 
e a cidade que me deu a minha primeira neta, uma cidade que me deu 
um filho homem, eu tenho dois filhos homens e um deles nasceu em 
Pedreiras e uma cidade que eu tenho uma relação umbilical. Portanto, 
vai ser uma honra amanhã receber a minha certidão de nascimento, lá 
em Pedreiras. Por fim, eu não poderia deixar de também usar a tribuna 
desta Casa, para fazer menção às declarações e à manifestação efusiva, 
contundente, que acaba de fazer a Deputada Mical, é e relação ao 
Coletivo Nós, Deputada. Eu também, como a senhora deve ser, não 
devemos aceitar intolerâncias, o Estado é um Estado laico, o Estado é 
um Estado que permite toda manifestação de crença e credo, a senhora 
terá sempre a minha solidariedade toda vez que alguém, mesmo dos 
nossos, e aqui tem, Deputada, e tem, que se manifestam de maneira 
desairosa, de maneira desrespeitosa à crença de V. Ex.ª. Agora, acredite 
que aqueles meninos do Nós, eles são jovens que estão entrando na 
política. E eu tenho certeza que o exercício de tolerância e de diálogo é 
sempre o melhor caminho. Eles são meninos bons, são jovens, que estão 
iniciando a vida pública, mas são jovens com muito caráter, são jovens 
com muito desejo de contribuir na política e tem o mesmo propósito que 
a senhora. A senhora defende ardorosamente a sua fé, a sua crença, eu 
sou católico, mas eu defendo o direito que a senhora tem de defender a 
sua fé, porque é aquilo que a senhora acredita, e o Estado permite essas 
manifestações. Eu acho que tanto nós, todos nós, parlamentares, todos 
nós, homens públicos, temos que prezar em combater a intolerância, 
seja ela de onde vier, ela vem de nós, dos partidos de esquerda, às 
vezes, e nós as condenamos, e elas partem às vezes também de outros 
credos. Eu acho que o diálogo é sempre o melhor caminho, Deputada 
Mical, e eu tenho certeza que, em algum momento, nós iremos poder 
dialogar sobre isso, e não fazer disso uma guerra. O Brasil não é isso. 
O Brasil não precisa dessa guerra. O Brasil é um Estado, é um país 
com várias matrizes de formação, a matriz africana, a matriz europeia, 
a matriz indígena. Eu acho que nós somos, como dizia Darcy Ribeiro, 
“a grande novidade do planeta”, porque a gente consegue conviver com 
tantas influências, com tantos credos, raças, com tantos povos que aqui 
vieram para o Brasil, para o Maranhão para fazer daqui a sua casa, para 
fazer aqui o seu lar. Portanto, eu não poderia deixar de, ao finalizar 
essa minha fala, pedindo aí escusas ao Presidente pelo alongamento, 
mas de estender a mão a V.Exa. no sentido de que possamos abrir os 
diálogos pertinentes e que todo tipo de intolerância seja condenado. 
Muito obrigado, Senhor Presidente pela tolerância mais uma vez. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Duarte Júnior, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, 
Deputadas, membros da galeria, retomando as atividades presenciais 
aqui, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. É com muita 
alegria, Senhor Presidente, que venho a esta tribuna para destacar um 
programa que vamos, em conjunto com a Defensoria Pública, com o 
PROCON, com os núcleos de práticas jurídica das instituições de ensino 
desse Estado, realizar nesse mês de agosto. É o programa Nome Limpo. 
Isso graças a Lei 14.181 de 2021, Deputado Rildo, que visa modificar 
o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso e estabelece 
um programa de combate ao superendividamento. Agora, com este 
programa, será possível garantir que os cidadãos consumidores que 
possuem dívidas, até então, impagáveis, sem perspectivas de pagamento 
possam, de fato e de direito, resolver esse problema, problema social 
que muito prejudica os cidadãos brasileiros. Isso porque sete a cada dez 
cidadãos brasileiros estão endividados. Aqui em São Luís, a situação é 
ainda pior: oito a cada dez cidadãos ludovicences tem alguma dívida, 
alguma restrição, seu nome consta no Serviço de Proteção ao Crédito, 
no SPC, SERASA, tem algum de protesto, e não consegue pagar essa 
dívida. Esse problema que gera inúmeros outros problemas sociais como 
problemas de divórcio, problemas de atentados contra a vida e também 
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ao patrimônio. Por isso, Senhor Presidente, eu enfatizo e comunico aos 
cidadãos maranhenses que, a partir da terceira semana do mês de agosto, 
nós vamos realizar pela Comissão de Direitos Humanos desta Casa, 
em parceria com a Defensoria Pública, com o Procon, e com demais 
órgãos que compõem o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, 
o Programa Nome Limpo, que vai garantir essa renegociação, que vai 
garantir que o consumidor possa pagar as suas dívidas, e ao tempo que 
é bom para o consumidor, porque essa legislação traz a empresa para 
a mesa de diálogo, ela traz a possibilidade de composição, ela também 
garante que nesse período de pandemia, de recessão econômica, 
possamos garantir um maior fluxo econômico, possamos garantir que 
os recursos possam chegar novamente a essas empresas, que também 
não veem possibilidade do recebimento desses valores. Enfatizo a 
importância da participação de todos, nesse programa, para garantir o 
direito do cidadão e o cumprimento da Lei. É o Programa Nome Limpo 
que vai fazer com que o cidadão maranhense tenha os seus direitos 
resguardados. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) – Bom dia, Senhor Presidente! Bom dia a todos e a todas que 
aqui estão e aos que nos assistem pela TV Assembleia e diferentes 
canais de comunicação pela internet. Eu trouxe algumas pautas 
aqui para o Pequeno Expediente, caso me delongue, além dos cinco 
minutos, vou tentar ser o mais breve possível. Mas tem algumas coisas 
que a gente precisa se posicionar em relação a temas diversos. Vou 
aproveitar rapidamente o tema mais curto aqui. Essa semana houve a 
tentativa pelo prefeito de Rosário, o Calvet Filho, de instituir uma taxa 
municipal de resíduos sólidos. Claro, que isso aí havia uma previsão 
na lei federal nº 14.026, que, em julho do ano passado, deu um ano 
para que os municípios, doze meses, para que os municípios enviassem 
às suas Câmaras, esses projetos municipais. É claro que sob pena, 
ou de instituir a taxa, ou de, eventualmente, compensar com outras 
receitas ou de mostrar que o município, a não instituição da taxa não 
levaria a uma perda significativa de receitas. Quem diz isso? A Lei de 
Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar nº 101, no seu artigo 14 e 
de mais incisos que acompanham. Então, está aqui, não é nenhum tipo 
de invenção, não é nenhum tipo de antipatia, muito menos qualquer tipo 
de perseguição. É de fato irresponsabilidade e incompetência do gestor 
e da sua procuradoria. Por que eu digo que é incompetente? Primeiro, 
porque não conseguiu enviar em tempo hábil e nem montar um plano, 
isso na LDO, para que fossem compensadas essas receitas. Segundo, 
porque a procuradoria no momento que escreve uma lei, no último dia, 
bem aqui, olha, artigo 11 da lei. Artigo 11, o que que ele diz? Diz que a 
lei entra em vigor na data da sua publicação, e produzirá seus efeitos a 
partir da presente data. Ora, toda lei que institui uma taxa, ela tem que 
respeitar princípios de anterioridade, anterioridade anual e anterioridade 
nonagesimal. Isto é, ela não pode dizer que, a partir de hoje, começou 
a pagar um tributo. Ela tem que prever ou para o ano que vem, e aí tem 
uma série de exceções na situação. E da anterioridade nonagesimal, os 
90 dias, toda a taxa municipal tem que respeitar. Ou seja, o prefeito 
ia entubar na população sofrida de Rosário. Recuou porque descobriu 
que a gente ficou sabendo e pediu a retirada na Câmara, mas ele ia 
tentar. Desconsideração com a situação de dificuldade financeira da 
população e total desrespeito ao direito. Então fica aqui o nosso repúdio 
à incompetência do Prefeito Calvet Filho e também da sua assessoria, 
do seu Procurador-Geral do Município, a Procuradoria Geral do 
Município. Segundo, nós fomos aqui, recentemente, saiu na semana 
passada, já vai completar daqui a pouquinho um ano, já temos 10 meses 
que o Samu, de Paço do Lumiar, foi descredenciado e não funciona. A 
população de Paço, a Dona Paula Azevedo, a Prefeita, não consegue 
colocar um Samu na rua. Frente ao descredenciamento do Samu, ela 
também não consegue pegar o contrato de aluguel de ambulâncias e 
dar a mínima fluidez aos serviços. Qual que é o resultado? O cidadão se 
machuca, teve um acidente, ele fica uma hora e meia no sol quente com 
os populares ao redor colocando, às vezes papelão, em cima do cidadão 
para além do sol quente, da insolação que vem, ele ter um mínimo de 
conforto, porque ele já está sentindo dor. Então, assim, a saúde dentro de 

Paço do Lumiar, as obras dentro de Paço do Lumiar, eles tentam vender, 
a partir aí de mecanismos de propaganda do município, que o município 
está avançando. Está avançando porque o Governador está ajudando, 
porque hoje o Prefeito de Paço do Lumiar se chama Flávio Dino de 
Castro Costa. Pronto, esse é o Prefeito de Paço do Lumiar. Prefeitura 
não tem. Tem Governo do Estado fazendo ação no município. Outra 
situação que a gente precisa aqui se posicionar é em relação ao retorno 
das aulas presenciais. A gente teve um avanço de vacinação em jovens. 
Nós já estamos aí com nossos idosos vacinados. Pela faixa etária, os 
professores mais velhos já foram vacinados, os que quiseram se vacinar 
por faixa etária. Os professores, praticamente, todos já vacinados. A 
gente não consegue ver um benefício tão claro na vacinação dos jovens. 
Não tem tanta diferença assim, Deputado Glalbert, vacinar uma criança 
de 12 anos e não vacinar não faz tanta diferença. Até porque o que 
a gente quer com a vacina, minha amiga Thaiza, é que a questão de 
mortalidade. A gente fornece a vacina para quebrar a curva e as pessoas 
não morrerem por conta disso. A gente não tem vacina que impeça 
ainda de ter covid-19. Então a gente tem que pensar se ainda é tempo 
de sustentar esse posicionamento de aula híbrida. A gente tem que criar, 
claro, isso é temporário, em agosto, agora, para ter uma organização, 
mas nós precisamos voltar às nossas aulas. A Assembleia já voltou. 
Nós precisamos pensar também em aulas presenciais no menor prazo 
possível. Por quê? Porque o ensino híbrido está com resultados ruins. 
Nós já estamos no segundo ano dessa pandemia acabando com nossos 
indicadores educacionais. Nós vamos ter regressão dos nossos índices 
de aproveitamento. O ENEM 2021 registrou o menor quantitativo 
de inscritos desde 2007. Quatorze anos depois, nós voltamos para 
praticamente o nível de 2007, então isso é muito complicado. Recebi 
ontem, aqui, para finalizar, mas eu vou deixar para o grande expediente 
para dar uma dinâmica aqui à reunião. Vou tratar da situação em relação 
aos eventos relacionados às ações das forças de segurança, no Grande 
Expediente. 

IV – ORDEM DO DIA.
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 

Projeto de Lei n° 008/2020, de autoria do Deputado Duarte Júnior (lê). 
Este projeto está dependendo de parecer da Comissão de Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia. Eu vou suspender a Sessão 
para que a Comissão possa apreciar e emitir o parecer. Reaberta a 
Sessão. Com a palavra, o Deputado Luiz Henrique Lula.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA – Comunico 
à Presidência desta Casa e à Mesa, que o Projeto de Lei nº 008/2020, 
de autoria do Deputado Duarte Júnior, foi aprovado por unanimidade 
na Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia, 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Em discussão o Projeto de Lei nº 088/2020. O Deputado Duarte Júnior, 
autor do projeto, se inscreveu para discutir e tem dez minutos, com 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO DUARTE JÚNIOR (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sobre o 
projeto, de minha autoria, que nesse momento consta na Ordem do Dia, 
venho a essa tribuna para, mais uma vez, destacar a importância desse 
projeto, que é fruto da reivindicação de pais, mães, representantes de 
alunos e alunas de escolas particulares, em todo o Estado do Maranhão. 
Esse projeto vem para corrigir um erro, eu diria, histórico. Pois a grande 
maioria das escolas particulares, em nosso estado, e não é diferente, 
infelizmente, em outras regiões do país, acabam por obrigar os pais que 
com elas contratam serviço de prestação educacional, adquirir livros, 
periódicos, dentro dessas estruturas. Eu conversava com o Deputado 
Roberto Costa, que também muito contribuiu para esse projeto, sobre a 
importância de garantir aos pais, mães, responsáveis, a oportunidade de 
adquirir, de comprar esses livros em outros canais. Essa legislação não 
vem para, de algum modo, impactar no procedimento pedagógico da 
escola, mas vem para garantir que aquele livro escolhido pela instituição 
de ensino, pelo professor, ele possa ser adquirido, além das fronteiras 
desta instituição, que possa ser adquirido em outros fornecedores, como 
pela internet, em livrarias e demais instituições que forneçam materiais 
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de ensino. Eu tenho certeza, Senhor Presidente, que com a aprovação 
desse projeto que aqui tramita em urgência e com sanção do Governador 
Flávio Dino, nós vamos acompanhar a redução dos custos para os pais, 
mães e representantes de alunos e alunas matriculadas em escolas, pois, 
com certeza, com a garantia da livre concorrência, com a garantia da 
livre e necessária concorrência, os custos para a aquisição de materiais 
serão reduzidos. Agradeço aos parlamentares pela sensibilidade, peço 
pela aprovação desse projeto, não para me beneficiar, mas para garantir 
que o consumir maranhense possa ter o seu direito resguardado, 
protegido, e, com certeza, respeitado. Meu muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO 
NETO – Em votação. Deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de Lei nº 023, de autoria do 
Deputado Rildo Amaral (lê). Em discussão, em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. 
Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento nº 266, de 
autoria do Deputado Wellington do Curso (lê). Esse Requerimento foi 
indeferido pela Mesa, e o autor recorreu ao Plenário. Deputados que 
mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão e os que forem 
favoráveis ao Requerimento se manifestem. Mantido o indeferimento. 
O Requerimento vai para o arquivo. Requerimento nº 282, de autoria do 
Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão, em votação. Os Deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento nº 284, 
de autoria do Deputado Wendell Lages (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 
Os itens 6 e 7, o Deputado César Pires é o autor e ele está ausente, 
ficam transferidos para a próxima Sessão. Requerimento n° 287, de 
autoria do Deputado Othelino Neto (lê). Em discussão. Em votação. 
Os Deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 
9. Requerimento n° 280, de autoria do Deputado Edson Araújo, o 
Deputado Edson está ausente. Esses requerimentos, a partir do item 9, 
são à deliberação da Mesa. Como se trata de Requerimento de Pesar, o 
item 9, nós vamos apreciar mesmo o autor estando ausente. Solicitando 
que seja enviada a Mensagem de Pesar à nobre amiga e companheira de 
luta, Selma Durans, vereadora e presidente da Colônia de Pescadores 
Z13, no município de Pinheiro, pelo falecimento da sua genitora Maria 
da Glória Rodrigues Durans, ocorrido no dia 09 de julho de 2021. Como 
vota a Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Como vota a Deputada Dra. Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO - Pelo deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deferido. Requerimento n° 281, de autoria do Deputado Edson Araújo 
(lê). Como vota a Deputada Andreia Martins Rezende? 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Como vota a Deputada Cleide Coutinho? Deferido o Requerimento. 
Requerimento nº 283, de autoria da Deputada Dra. Helena Duailibe (lê). 
A Deputada Dra. Helena Duailibe está participando remotamente da 
Sessão, bom dia, Deputada, bom vê-la, bem e sorridente. Como vota a 
Deputada Andreia Martins Rezende?

A SENHORA PRIMEIRA SECRETÁRIA DEPUTADA 
ANDREIA MARTINS REZENDE – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Como vota a Deputada Cleide Coutinho?

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA DEPUTADA DRA. 
CLEIDE COUTINHO – Pelo Deferimento.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deferido o Requerimento. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 

– Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos ou Blocos. Bloco 
Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Yglésio está solicitando 
dez minutos do Tempo do Bloco, V. Exª tem dez minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 

orador) – Senhor Presidente e demais pares, todos que nos escutam e 
assistem agora pela TV e Rádio Assembleia e pela internet, eu volto 
a esta Tribuna para fazer alguns destaques. O primeiro que, no final 
de semana, na sexta-feira, na verdade, nós fomos a Presidente Dutra e 
acompanhamos uma visita também à família do Hamilton, visita essa 
realizada no dia 30, no Povoado Calumbi. Nós tivemos a oportunidade 
de conversar com a família sobre o ocorrido em relação a morte do 
Hamilton, dentro de casa, a partir de uma ação de dois policiais civis 
naquele momento, que armados com fuzis e metralhadoras chegaram 
e atiraram de maneira fatal, sem oportunizar pelo menos o devido 
processo legal à denúncia que tinha sido feita. A família nega a versão 
dada pela polícia, pelo o que eu pude averiguar não é verossímil, de 
fato, a versão apresentada pela polícia, dada a distância do quarto em 
que ele se encontrava quando foi alvejado, diante do medo que ele já 
tinha antes de forças policiais. Então, pelo próprio porte dele, era um 
rapaz franzino, pequenininho, que jamais enfrentaria dois, três policiais 
com colete à prova de bala, metralhadora e fuzil. Lamentavelmente, 
isso aí ocorreu, e ontem falando a respeito e dando uma continuidade à 
pauta, eu tive a oportunidade de receber aqui no gabinete, o comandante 
Pedro Ribeiro, da Polícia Militar, claro, que esses assuntos que eu tratei 
agora do Hamilton em relação à Polícia Civil, mas eu não poderia 
deixar de levantar o que aconteceu em Imperatriz, quando o soldado 
da PM Adonias assassinou o médico recém-formado, Bruno Calaça, 
numa festa. O meu posicionamento, por parte de alguns policiais, 
lamentavelmente, os que são autoritários, porque, claro, a grande 
maioria da polícia é formada por cidadãos e cidadãs de bem, isso aqui 
ninguém tem o que dizer, isso é óbvio, claro que aqueles que se sentem 
solidários aos assassinos que têm dentro da corporação, porque tem 
miliciano dentro da polícia, tem assassino dentro da polícia, têm pessoas 
que colaboram com o tráfico de drogas, dentro da polícia, têm pessoas 
que legitimam todo o tipo de crime organizado, dentro da Polícia. E isso 
é um processo que não é da Polícia do Maranhão. Isso é das polícias 
do Brasil lamentavelmente. Se for lá no quartel tem 40 presos policiais 
militares lá dentro. Claro que, dentro de uma corporação que tem dez 
mil pessoas, é pouco, felizmente, pelo menos é o que foi apurado. 
Aí, por conta do meu posicionamento alguns grupinhos de policiais, 
principalmente os que se solidarizaram à figura do assassino do médico 
Bruno Calaça, que não entenderam o teor da fala. Por que o que a gente 
diz? Que quem vai para uma festa, um bar para beber não pode portar 
uma arma. Óbvio! Se você não pode dirigir um veículo bêbado. Como 
é que você vai entrar com uma arma na cintura para beber? Qual é a 
condição de avaliação que tem? Nem assim mesmo o policial que vai 
beber com uma arma consegue proteger. A possibilidade de tragédia 
é muito maior. Imaginem uma festa com quatrocentas pessoas que 
vão cinquenta policiais, se forem todos beber, a tragédia que não vai 
acontecer lá dentro de uma festa como essa! Então que se diz que 
polícia, arma, festa, isso não combina. Agora começam a entrar no meu 
perfil na rede social para achar que vão me intimidar. Eu não tenho 
medo de homem que porta arma na mão. Já enfrentei outras situações. 
Já enfrentei assassino lá em Paço do Lumiar, tem menos de dois meses, 
então ninguém me intimida com arma na mão, quem defende assassino, 
como Adonias lá em Imperatriz, não me intimida, porque para vocês 
tem a lei, tem o estado democrático de direito. Bandidos que apoiam 
um assassino não vão me amedrontar. Nós temos vários projetos. Dia 
6 de julho, eu homenageei aqui nessa Assembleia, com a propositura 
de uma medalha, um policial. Todas às vezes que tem esforço policial 
heroico num ambiente de trabalho, no horário de trabalho, fora do 
ambiente, a gente coloca aqui. Mas ninguém vai me intimidar e me 
colocar para deixar de defender o estado democrático de direito, a vida, 
o respeito aos princípios humanos mais básicos. Achando que vai fazer 
perfil fake e vai me intimidar, meu amigo, não vai, não vai. Polícia é 
para proteger. Polícia pode entrar na festa com a arma desde que não 
beba. Os empresários, donos de casa, cidadão comum, quando olhar 
um policial com uma arma, bebendo, liga para o 190 que ele vai perder 
o porte de arma, porque ele está ali ameaçando a sociedade. Quer 
beber? Vai sem a sua arma, tranquilo. Aí tentaram perverter a minha 
fala. Jamais eu vou ser, Deputado Roberto, alguém que vai dizer que 
o policial não tem o direito de andar armado. Eu, obviamente, sei que 
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o policial é policial 24 horas por dia. Agora, arminha na cintura para 
ir beber, não, senhor! Quem olhar é para denunciar, e me liga, tem 
rede social para me contar, porque eu vou encaminhar tudinho para 
o Comando da Polícia Militar. E nós vamos parar com essa história. 
Sabe por quê? Porque já tem muita gente, estão voltando, quem está 
matando as pessoas no exercício do cargo, estão suspendendo todos 
os processos administrativos, o Dr. Nelson, da Auditoria, eu não sei o 
que está acontecendo com o juízo dele de valor sobre processo, ele está 
colocando esse pessoal que está matando os outros, restabelecendo para 
dentro do serviço da atividade policial. É o seu Édi que matou o perito 
Salomão, numa ação desastrada, ano passado, que, até hoje, a família 
do Salomão é inconformada com o que aconteceu, que foi indiciado 
pela Polícia Civil e o juiz mandou parar o processo administrativo. Da 
mesma forma, o Carlos Eduardo que matou a ex-esposa, a esposa dele, 
a Bruna Lícia, foi reintegrado por decisão judicial. Como é que a gente 
consegue que a Justiça, que é para garantir pacificação social, coloca 
esses indivíduos que têm licença para matar, porque um mau policial ele 
é alguém com licença para matar inocentes. Que me desculpem os bons 
policiais que não se sintam contemplados. Mas pessoas como Carlos 
Eduardo, como Adonias, como Édi, tantos outros como aquele lá de 
Bacabal, Deputado Roberto, que estava lá com metralhadora apontando 
para a população, que ficou com dinheiro daquele assalto para ficar para 
ele com o dinheiro, está lá, o Dr. Nelson relotou, está em escala de 
novo. Um indivíduo desse tem possibilidade de se recuperar dentro do 
trabalho? Não tem. Isso é um salvo conduto para bandidagem dentro da 
briosa Polícia Militar do Maranhão. Policial, que é pior, neste momento, 
que faz e defende quem mata os outros sem motivo, quem achaca a 
população, ameaçando. Quem dá batida em comunidade de gente pobre 
só porque essas pessoas não têm que se defender, não tem meu respeito. 
E eu tenho “zero” preocupação de voto de gente que apoia esse tipo 
de ação. Quem não quiser votar, fique muito à vontade, meu amigo, 
eu estou aqui até o dia que Deus quiser, para poder me levantar contra 
quem usa o Estado para matar, e jamais me intimidarão. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Seguindo aqui o Tempo dos Partidos e dos Blocos. Bloco Parlamentar 
Independente, declina. Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. Deputado 
Rildo? Declina. Bloco Parlamentar Democrático. O Deputado Vinícius 
não está na Sessão, o Deputado Hélio... É o Tempo do Bloco de V. Ex.ª, 
Deputado Hélio, V. Ex.ª vai utilizar ou vai declinar?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Deputado Antônio 
Pereira vai usar.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– V. Ex.ª é muito gentil, mas o Deputado Antônio Pereira é de outro 
Bloco, não pode usar o Tempo do Bloco de V. Ex.ª.

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – É porque ele 
me solicitou, que era para eu não falar, para ele usar. Então, eu estou 
disponibilizando aí por uma questão cronológica em respeito aos meus 
colegas mais velhos.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
V. Exª não vai fazer o pronunciamento que me disse ontem que faria?

O SENHOR DEPUTADO HÉLIO SOARES – Estou me 
concentrando para a próxima.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Escala reserva PSDB? Partido Verde? Ausentes. 

VI – EXPEDIENTE FINAL. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Não há oradores inscritos. 
O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 

Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Trigésima Segunda Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia catorze de julho de dois mil e 
vinte e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeira Secretária, Senhora Deputada Andrea Martins Rezende. 
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

das.
Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Andreia Martins 
Rezende, Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, 
Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, Detinha, 
Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, 
Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio 
Macedo, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, 
Ricardo Rios, Roberto Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados 
(as): Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Glabert 
Cutrim, Paulo Neto e Rildo Amaral. O Presidente declarou aberta a 
Sessão, em nome do povo e invocando a proteção de Deus. Determinou 
a leitura do texto bíblico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada 
e concedeu a palavra aos (as) Deputados (as): Luís Henrique Lula da 
Silva, Doutora Cleide Coutinho, Antônio Pereira, Adelmo Soares, 
Wellington do Curso, Duarte Júnior e Doutor Yglésio. Esgotado o tempo 
regimental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente informou 
o adiamento da votação dos Projetos de Lei nº 008/2020, do Deputado 
Duarte Júnior, que aguarda parecer da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto, Ciência e Tecnologia e 023/2021, do Deputado Rildo Ama-
ral, devido à ausência do autor. Em primeiro e segundo turnos, regime 
de urgência, foram aprovados os Projetos de Lei nº 130/2021, que dis-
põe sobre a vedação de quantitativo mínimo para compra de materiais 
de construção e dá outras providências, com pareceres favoráveis das 
comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Defesa dos Direitos 
Humanos e das Minorias; 195 e 196/2021, que dispõem, respectiva-
mente, sobre o direito à saúde das mulheres que passem por perdas 
gestacionais no estado do Maranhão e sobre a garantia da dignidade 
humana para pessoas com obesidade severa permitindo acesso à saúde 
com disponibilização de um quantitativo de 5% de acomodações em 
enfermarias e uti’s adaptadas e equipamentos adequados nas unidades 
hospitalares públicas e privadas, com pareceres favoráveis da CCJC 
e da Comissão de Saúde; 255/2021, da Deputada Daniella Tema, que 
institui o dia estadual de combate ao assédio sexual contra mulheres 
no ambiente de trabalho, com parecer favorável da CCJC;  178/2021, 
que institui diretrizes para política estadual de valorização da vida a ser 
implementada rede estadual de ensino, com parecer favorável da CCJC;  
164/2021, que dispõe sobre as diretrizes para a criação do programa de 
incentivo à economia criativa no estado do Maranhão, com pareceres 
favoráveis da CCJC e Comissão de Economia; 171/2021, que institui 
diretrizes para a política estadual de atenção a gestantes e puérperas em 
situação de vulnerabilidade e risco social e pessoal, bem como a seus 
filhos, com pareceres favoráveis da CCJC e de Saúde, todos de auto-
ria do Deputado Ciro Neto. Em primeiro e segundo turnos, regime de 
urgência, foi aprovado e enviado à promulgação, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 001/2020, de autoria da Deputada Mical Damasceno, que 
autoriza a Mesa Diretora da Assembleia  Legislativa a constituir comis-
são especial para o cumprimento do disposto na Resolução Legislativa 
nº 957/19, com parecer contrário da CCJC. Sujeito à deliberação do ple-
nário, o Requerimento nº 266/2021, de autoria do Deputado Wellington 
do Curso foi retirado da Ordem do Dia, a pedido do autor. No tempo 
destinado aos Partidos ou Blocos, o Deputado Vinícius Louro falou pelo 
Bloco Paramentar Democrático e o Deputado Luís Henrique Lula da 
Silva, pelo Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Nada mais ha-
vendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, lida 
e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Hai-
ckel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 14 de julho de 2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Senhora Deputada Andrea Martins Rezende
Primeira Secretária

Senhor Deputado Marcos Caldas
Segundo Secretário, em exercício
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DIRETORIA DE RECURSOS HUMANOS
RESENHA DE EXPEDIENTE MESA DIRETORA
RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA

Nº 539/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando LUCAS 
DAS CHAGAS RODRIGUES, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 540/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando FERNANDO 
MENDES LOPES DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do  Quadro de Pessoal  
deste  Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 541/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando MARIA DE 
JESUS NASCIMENTO DE SOUZA, do Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 542/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando ALEXAN-
DRA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA CUNHA, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de Pes-
soal  deste  Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 543/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando NAIRES 
MENEZES DOS SANTOS  e MARCELLA LIMA MENESES, do 
Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial 
e SAMUEL LOPES DE SOUSA, do Cargo em Comissão Símbolo 
DAI-4  de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 544/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando SAMUEL 
LOPES DE SOUSA e RODOLPHO WEINER LIMA MENESES, 
para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técnico Parlamentar 
Especial e LUIS CLAUDIO ALVES SANTOS, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 545/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando CARLA 
VERONICA GALVÃO    D’AGUIAR, do Cargo em Comissão, Sím-
bolo Isolado de Técnico Parlamentar Especial, MARILIA DUARTE 
SANTOS, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial 
Legislativo, JESINIEL MARTINS PIMENTA JUNIOR, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo e AR-
LLEN NOGUEIRA BEZERRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 546/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando MARILIA 
DUARTE SANTOS, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado 
de Técnico Parlamentar Especial, CARLA VERONICA GALVÃO 
D’AGUIAR, para o Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo, WHERICK LUAN VELOSO SANTOS, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo 
e JESINIEL MARTINS PIMENTA JUNIOR, para o Cargo em Co-
missão, Símbolo DAI-4 de Assessor de Logística e Transporte, do Qua-
dro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 547/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando ANTONIO 
HILDELBRANDO SILVA CAVALCANTE, WALDICLEIA LO-
PES SILVA, ARTHUR ARRUDA DE SOUZA e CAMILA GON-
ÇALVES ABDALLA ROCHA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
Isolado de Técnico Parlamentar Especial, ITAMAR BATISTA DO 
NASCIMENTO, do Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor 
Especial Legislativo e LARISSA GOMES FURTADO, do Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 548/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando ALICE DU-
QUESA DE ANDRADE, RAFAELA TANUS ROCHA, BRUNA 
VALERIA DE MIRANDA SILVA e ADELIA DE SOUSA MON-
TENEGRO, para o Cargo em Comissão, Símbolo Isolado de Técni-
co Parlamentar Especial, JOÃO PEDRO SARGES JUNIOR, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DGA de Assessor Especial Legislativo e 
PAULA GISELLE LEMOS MOTA RODRIGUES, para o Cargo em 
Comissão, Símbolo DANS-2 de Assessor Chefe do Quadro de Pessoal 

deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
Nº 549/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando LILYAN 

MARIA MENDES CANTANHEDE, do Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAS-3 de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 550/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando MARCIO 
ANTONIO PINTO DE ALMEIDA FILHO, para o Cargo em Comis-
são, Símbolo DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de Pessoal  
deste  Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 551/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando SAMYA 
SKARFF MARQUES MOREIRA, do Cargo em Comissão, Símbolo 
DANS-3 de Chefe de Gabinete, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 552/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando BRUNO 
MARTINS ZAVARIZE, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-
3 de Chefe de Gabinete, do  Quadro de Pessoal  deste  Poder, a partir do 
dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 553/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando ELIOMAR 
CARDOSO LOPES, do Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de 
Coordenador Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir 
do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 554/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando IARA DINIZ 
DA SILVA, para o Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Coorde-
nador Parlamentar, do Quadro de Pessoal  deste  Poder, a partir do dia 
1º de agosto do ano em curso.

Nº 555/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando FRANCIS-
CO JOSE LIMA DE ANDRADE SILVA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal 
deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 556/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando CLINEROS 
ROQUEINA DO NORTE CALDAS, para o Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-1 de Assessor Técnico Legislativo, do  Quadro de Pes-
soal  deste  Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 557/2021, de 02 de agosto de 2021, exonerando JOCIE 
SANTOS LEAL, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 de Secretá-
rio Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de 
agosto do ano em curso.

Nº 558/2021, de 02 de agosto de 2021, nomeando ADRIANO 
GABRIEL FERREIRA BRAGA, para o Cargo em Comissão, Símbo-
lo DAS-3 de Secretário Executivo, do  Quadro de Pessoal  deste  Poder, 
a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 559/2021, de 02 de agosto de 2021 e tendo em vista a soli-
citação do Deputado RILDO AMARAL (3º Vice-Presidente), exone-
rando CAMILA DOS SANTOS SAMPAIO, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do Quadro de Pessoal deste 
Poder a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 560/2021, de 02 de agosto de 2021 e tendo em vista a solicita-
ção do Deputado RILDO AMARAL (3º Vice-Presidente), exonerando 
VANESSA CRISTINA FRANCO FONSECA SAMPAIO, do Cargo 
em Comissão, Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do 
Quadro de Pessoal deste Poder a partir do dia 1º de agosto do ano em 
curso.

Nº 561/2021, de 02 de agosto de 2021 e tendo em vista a solici-
tação do Deputado RILDO AMARAL (3º Vice-Presidente), nomean-
do VANESSA CRISTINA FRANCO FONSECA SAMPAIO, para o 
Cargo em Comissão, Símbolo DANS-1 de Assessor Parlamentar, do 
Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em 
curso.

Nº 562/2021, de 02 de agosto de 2021 e tendo em vista a solici-
tação do Deputado RILDO AMARAL (3º Vice-Presidente), nomeando 
ARIANY MOURA IBIAPINO, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pessoal deste 
Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 563/2021, de 03 de agosto de 2021, e tendo em vista o que 
consta do Processo nº 2117/2021-AL, exonerando, a pedido,  THAI-
NARA MACHADO SIMÃO, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-
1 de Assessor Técnico Legislativo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.
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Nº 564/2021, de 03 de agosto de 2021, exonerando MAYRLA-

NE DE ALMEIDA SILVA, do Cargo em Comissão, Símbolo DAS-3 
de Secretário Executivo, do Quadro de Pessoal deste Poder, a partir do 
dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 565/2021, de 03 de agosto de 2021, nomeando DAVI VIE-
GAS SOARES FONSECA, para o Cargo em Comissão, Símbolo 
DAS-3  de Secretário Executivo, do  Quadro de  Pessoal  deste  Poder, 
devendo ser considerada a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 566/2021, de 03 de agosto de 2021, exonerando DENISE 
MARIA TEIXEIRA SOARES BATISTA, do Cargo em Comissão, 
Símbolo DAS-2 de Assessor Parlamentar Adjunto, do Quadro de Pes-
soal deste Poder, a partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

Nº 567/2021, de 03 de agosto de 2021, nomeando  MARIA-
NA COSTA HELUY,  para o Cargo em Comissão, Símbolo DAS-2 de 
Assessor Parlamentar Adjunto, do  Quadro de  Pessoal  deste  Poder, a 
partir do dia 1º de agosto do ano em curso.

COMISSÃO DE SAÚDE
P A R E C E R Nº 032 /2021
RELATÓRIO:
Cuida-se da análise de mérito do Projeto de Lei Ordinária nº 

077/2020, de autoria do Senhor Deputado Glalbert Cutrim, que Ins-
titui a política de sanitização de ambientes do Estado do Maranhão, 
a fim de evitar a transmissão de doenças infectocontagiosas. 

Examinado preliminarmente pela Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Cidadania, que concluiu pela aprovação da matéria (Parecer 
nº 493/2021), com supressão do art. 8°, objetivando uma melhor 
aplicabilidade do seu objetivo. Vem agora o Projeto de Lei a esta Co-
missão Técnica Permanente para que seja emitido o Parecer quanto ao 
mérito, nos termos regimentais.

Portanto, cumpre nesse momento analisar o mérito do ato legis-
lativo, demonstrando a necessidade, conveniência, oportunidade e rele-
vância da proposição

Nos termos do art. 30, inciso VI, do Regimento Interno da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, compete à Comissão de 
Saúde assuntos relativos a: saúde em geral; política estadual de saúde 
e processo de planificação de saúde pública; medicina alternativa; d) 
ações, serviços e campanhas de saúde pública; e) medicina preventiva, 
saneamento urbano, higiene e assistência sanitária e; f) saúde ambiental 
e saúde ocupacional.

Está mais do que claro que a pandemia causada pelo novo Co-
ronavírus mudou nosso modo de ver o mundo e é de grande risco para 
toda a sociedade; há, porém, públicos mais suscetíveis a contrair o 
vírus, mas com precauções que podem ser tomadas por todos, o número 
de casos pode diminuir. Uma dessas precauções seria um bom Sistema 
de SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES E SUPERFÍCIES, que pode ser 
utilizado como um método de prevenção autorizado e indicado pela 
OMS (Organização Mundial da Saúde) utilizado já em outros países e 
também no Brasil.

Ao se tratar de ambientes limpos e saudáveis é muito importante 
saber que a qualidade do ar em ambientes fechados pode ser pior do 
que o ar em ambiente externo. A limpeza diária realizada nos ambien-
tes como varrer, aspirar e passar panos úmidos no local não eliminam 
o risco de contaminações e uma série de patologias causadas por mi-
cro-organismos invisíveis existentes nas superfícies, causando danos a 
nossa saúde. O serviço de sanitização de ambientes é superior à de uma 
limpeza comum, sendo o foco combater vírus e bactérias. 

O sistema de Sanitização de ambientes e superfícies combate 
proliferação e eliminação de bactérias gram-positivas, gram-negati-
vas, leveduras, esporos, ácaros, vírus e fungos (mofo) que provocam 
uma série de patologias através do controle microbiológico em am-
bientes fechados, eliminando completamente o risco de contaminação 
cruzada reduzindo a probabilidade de contaminação de doenças cau-
sadas por microrganismos invisíveis aos olhos, prevenindo o contágio 
por doenças como Gripe, Pneumonia, COVID 19 e etc.

Em virtude das considerações acima descritas, é flagrante o 
mérito legislativo da proposição de Lei no âmbito desta Comissão 

Técnica Permanente, visto que a medida ora proposta, visa preve-
nir a proliferação e transmissão de doenças infectocontagiosas, em 
especial a Covid- 19.

VOTO DO RELATOR:
Diante do exposto, no âmbito exclusivo do mérito, somos pela 

aprovação do Projeto de Lei nº 077/2020.
É o voto.
PARECER DA COMISSÃO:
Os membros da Comissão de Saúde votam pela aprovação do 

Projeto de Lei nº 077/2020, nos termos do voto do Relator.
É o parecer.
SALA DAS COMISSÕES “DEPUTADO LÉO FRANKLIM”, 

em 04 de agosto de 2021.  

Presidente: Deputado Antônio Pereira
Relator: Deputado Antônio Pereira

Vota a favor                                                  Vota contra
Deputado Carlinhos Florêncio   __________________________                       
Deputado Doutor Yglésio                                 __________________________
Deputado Rafael Leitoa                                     __________________________

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 31/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA TELECOMUNICAÇÕES NORDESTE LTDA. firmam entre 
si o presente Contrato de Prestação de Serviços, formalizado nos autos 
do Processo Administrativo nº 2987/2020 – ALEMA, que originou a 
contratação por licitação. OBJETO:   Contratação de serviços de TV 
por assinatura com transmissão via sinal digital em alta definição (HD) 
para 110 (cento e dez) pontos de acesso, pacote com no mínimo 25 
(vinte e cinco) canais, incluindo: TV Brasil, TV Assembleia, TV Câma-
ra, TV Senado, TV Justiça e TV ESCOLA para atender às necessida-
des da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão – ALEMA, que 
serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência. 
VALOR:  R$ 77.730,00 (setenta e sete mil, setecentos e trinta reais), 
sendo que o valor mensal da contratação é de R$ 6.477,50 (seis mil, 
quatrocentos e setenta e sete reais e cinquenta centavos). DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia Legis-
lativa. Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Sub-
função: 031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; 
Ação: 4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legis-
lativa no Estado do Maranhão (Manutenção). Natureza de despesa: 
33.90.39.47 – Serviços de Comunicação em Geral; Fonte de Recursos: 
0.1.01.000000 – Recursos Ordinários do Tesouro; Histórico: Objeto: 
Prestação de serviços de tv por assinatura com transmissão via sinal 
digital para 110 pontos de acesso, pcte com min de 25 canais, incluindo: 
TV Brasil, TV Assembleia, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça e TV 
Escola p/ este Poder. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, com início em 
01/09/2021 e encerramento em 31/08/2022. DATA DE ASSINATU-
RA: 03/08/2021. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93, Lei n.º 10.520/02, 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e Processo Administrativo nº 
2987/2020. ASSINATURAS: CONTRATANTE - Assembleia Legis-
lativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves Neto - Presidente 
da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA TELECOMUNI-
CAÇÕES NORDESTE LTDA., CNPJ n.º 02.995.233/0001-05 – CON-
TRATADA. São Luís (MA), 03 de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 

P O R T A R I A   Nº 553/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
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291, § 1º do Regimento Interno e tendo em vista o que consta no Pro-
cesso nº 0562/2021-AL.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar os servidores ANDREIA DE LOURDES SE-

GUINS FEITOSA, matrícula nº 1657923 e MARCELLA HOLANDA 
VILHENA, matrícula nº 1663053, ambas lotadas na Diretoria de Admi-
nistração, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substi-
tuto, do Contrato firmado entre a Assembleia Legislativa do Maranhão 
e a empresa M. J. DIAS RIBEIRO EIRELI decorrente do processo nº 
0562/2021-AL., cujo objeto refere-se a aquisição de mesa de vidro 
15mm, lapidado, colado com cola UV entre outras características para 
sala de atendimento da Presidência da ALEMA, conforme determina 
o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 
8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos legais pertinentes à atribuição recebida e agir em confor-
midade com as normas de direito vigentes, as especificações contidas 
nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica-
ção.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís, 02 de agosto de 
2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 557/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista a indicação do Diretor 
de Comunicação Social.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PEREIRA, ma-

trícula nº 1624717 e ANA LOURDES CASTRO SILVA FERREIRA, 
matrícula nº 2802452, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação So-
cial, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 003/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legisla-
tiva do Estado do Maranhão e a empresa CLARA COMUNICAÇÃO 
LTDA., que tem como objeto a contratação de empresa especializada 
na prestação de serviços de publicidade, conforme determina o Art. 25 
da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos  legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito    vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  
 

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  03 de  agosto 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

 
P O R T A R I A   Nº 558/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista a indicação do Diretor 
de Comunicação Social.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PEREIRA, ma-

trícula nº 1624717 e ANA LOURDES CASTRO SILVA FERREIRA, 
matrícula nº 2802452, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação So-
cial, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 006/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa 

do Estado do Maranhão e a empresa PROMPT COMUNICAÇÃO E 
MARKETING LTDA., que tem como objeto a contratação de empresa 
especializada na prestação de serviços de publicidade, conforme deter-
mina o Art. 25 da Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da 
Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos  legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito    vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  03 de  agosto 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

P O R T A R I A   Nº 559/2021

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ES-
TADO DO   MARANHÃO, no uso de suas atribuições prevista no art. 
291, § 1º do Regimento Interno e   tendo em vista a indicação do Diretor 
de Comunicação Social.,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar as servidoras SILVIA TEREZA PEREIRA, ma-

trícula nº 1624717 e ANA LOURDES CASTRO SILVA FERREIRA, 
matrícula nº 2802452, ambas lotadas na Diretoria de Comunicação So-
cial, para atuarem, respectivamente, como Fiscal e Fiscal Substituto do 
Contrato nº 007/2019-ALEMA, firmado entre a Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão e a empresa VITALE PROPAGANDA EIRE-
LI., que tem como objeto a contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de publicidade, conforme determina o Art. 25 da 
Resolução Administrativa nº 955/2018 e o Art. 67 da Lei 8.666/93.

Art. 2º O Fiscal e o Fiscal Substituto deverão realizar todos os 
procedimentos  legais pertinentes à atribuição recebida e agir em con-
formidade com as normas de direito    vigentes, as especificações conti-
das nas resoluções e nos processos administrativos.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.  

DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.
GABINETE DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLA-

TIVA DO ESTADO DO MARANHÃO, em São Luís,  03 de  agosto 
de 2021.

Deputado OTHELINO NETO
Presidente

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
020/2021-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia, anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 4318/2019-ALEMA e autorizo a homologação do resultado da lici-
tação e celebração do Contrato com a empresa vencedora do certame 
TRANSPORTE VITORIA EIRELI-EPP, CNPJ 04.370.030/0001-
40, no valor de R$600.000,00 (seiscentos mil reais), nos termos do 
Edital, seus anexos e da proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o 
Empenho para cobertura da despesa. Encaminhe-se à Diretoria Geral, 
para cumprimento das normas legais. São Luís–MA, 04 de agosto de 
2021.Deputado Othelino Nova Neto. Presidente da Assembleia Legis-
lativa do Maranhão
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