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I - Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
PRESIDENTE

Dep. Adelmo Soares
VICE-PRESIDENTE
Dep. Wendell Lages

REUNIÕES:
Terças-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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PRESIDENTE

Dep. Roberto Costa
VICE-PRESIDENTE

Dep. Ricardo Rios

REUNIÕES:
Quartas-feiras | 08:30

SECRETÁRIA
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DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021 3
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA  18 / 08 / 2021 – 4ª FEIRA

TEMPO DOS PARTIDOS E BLOCOS PARLAMENTARES
1. BLOCO PARL. INDEPENDENTE.............................08 MINUTOS 
2. BLOCO PARL. SOLIDARIEDADE...........................08 MINUTOS
3. BLOCO PARL. DEMOCRÁTICO...............................11 MINUTOS
4. BLOCO PARL. UNIDOS PELO MARANHÃO.........33 MINUTOS
5. PARTIDO VERDE.........................................5 (CINCO) MINUTOS
6. PSDB.............................................................5 (CINCO)  MINUTOS 

ORDEM DO DIA 
SESSÃO ORDINÁRIA – 18.08.2021 – (QUARTA-FEIRA)

I – MEDIDA PROVISÓRIA
 EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

ÚNICO TURNO – REGIME DE URGÊNCIA 

1. MEDIDA PROVISÓRIA Nº 360/2021, ENCAMINHADA 
PELA MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 086/2021, QUE AU-
TORIZA O PODER EXECUTIVO A UTILIZAR, NOS TERMOS EM 
QUE ESPECIFICA,  RECURSOS PÚBLICOS PARA ASSEGURAR 
A ADEQUADA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE 
AQUAVIÁRIO INTERMUNICIPAL. COM PARECER FAVORÁ-
VEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDA-
DANIA - RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA.

II – PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

2º TURNO – TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 
140/2019, DE AUTORIA DO DEPUTADO ROBERTO COSTA, 
CONCEDE A MEDALHA “MANUEL BECKMAN” AO EX-PRESI-
DENTE JOSÉ SARNEY- COM PARECER FAVORÁVEL DA CO-
MISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA – RE-
LATOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA.  TRANSFERIDO 
DA  SESSÃO ANTERIOR– DEVIDO AUSÊNCIA DO AUTOR.

III - PROJETOS DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA
EM DISCUSSÃO E VOTAÇÃO

1º TURNO -TRAMITAÇÃO ORDINÁRIA

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
017/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN AO JOR-
NALISTA E COLUNISTA PERGENTINO HOLANDA SILVA, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - 
RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. TRANSFERIDO 
DA SESSÃO ANTERIOR – DEVIDO AUSÊNCIA DA AUTORA.

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 
025/2021, DE AUTORIA DA DEPUTADA DRA. HELENA DUAI-
LIBE, CONCEDE A MEDALHA MANUEL BECKMAN À PRO-
FESSORA DOUTORA FILOMENA REGINA BARBOSA GOMES 
GALAS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FA-
VORÁVEL DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA 
E CIDADANIA - RELATOR DEPUTADO ADELMO SOARES. 
TRANSFERIDO DA SESSÃO ANTERIOR – DEVIDO AUSÊN-
CIA DA AUTORA.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 
EMENDAS

DATA: 18/08/2021 – QUARTA-FEIRA

ORDINÁRIA 1ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 392/2021, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, QUE INSTITUI O DIA 
10.08 - DIA ESTADUAL DA LITERATURA MARANHENSE. 

2.PROJETO DE LEI Nº 393/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO MARCOS CALDAS, QUE DISPÕE SOBRE A AUTO-
RIZAÇÃO PARA DESCONTO DE PRESTAÇÕES EM FOLHA DE 
PAGAMENTO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

ORDINÁRIA 2ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 390/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO LUÍS HENRIQUE LULA, QUE TORNA PATRIMÔNIO 
IMATERIAL DO ESTADO DO MARANHÃO, A TOADA “MARA-
NHÃO, MEU TESOURO, MEU TORRÃO”. 

2.PROJETO DE LEI Nº 391/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZÉ INÁCIO LULA, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATO-
RIEDADE DE CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS 
COMUNICAREM OCORRÊNCIAS OU INDÍCIOS DE VIOLÊNCIA 
DOMÉSTICA E FAMILIAR.

ORDINÁRIA 3ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 383/2021, DE AUTO-

RIA DO DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, QUE CRIA O 
PROGRAMA ESTADUAL DE COMBATE AO CYBERBULLYING 
E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

2.PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 389/2021, DE AUTO-
RIA DO DEPUTADO DUARTE JÚNIOR, INSTITUI, NO ÂMBI-
TO DO ESTADO DO MARANHÃO, O PROGRAMA BANCO DE 
RAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA ANIMAIS, E DÁ OUTRAS PRO-
VIDÊNCIAS.

3.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 41/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉ-
LIO, CONCEDE MEDALHA “MANUEL HECKMAN” A Prof.ª. 
IZAURA SILVA.

4.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 42/2021, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO NETO EVANGELISTA, CON-
CEDE A MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO “JOÃO DO VA-
LE”AO GRUPO INSTRUMENTAL PIXINGUINHA.

5.PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 43/2021, 
DE AUTORIA DA DEPUTADA SOCORRO WAQUIM, CONCE-
DE O TÍTULO DE CIDADÃO MARANHENSE AO DEPUTADO 
FEDERAL LUCAS VERGILIO.

ORDINÁRIA 4ª SESSÃO:
1.PROJETO DE LEI Nº 384/2021, DE AUTORIA DO DE-

PUTADO ARNALDO MELO, QUE CONSIDERA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO SEVERIANO DA SILVA LIMA.

2.PROJETO DE LEI Nº 386/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO FÁBIO BRAGA, QUE INSTITUI O PLANO ESTADUAL DE 
GEORREFERENCIAMENTO DAS ÁREAS DESERTIFICADAS, 
DEVIDO A EROSÃO DO SOLO NO ESTADO DO MARANHÃO.

3.PROJETO DE LEI Nº 387/2021, DE AUTORIA DO DE-
PUTADO FÁBIO BRAGA, DISPÕE SOBRE O MONITORAMEN-
TO, CADASTRAMENTO E RECUPERAÇÃO DAS NASCENTES, 
MATAS CILIARES E ENTORNO DOS RIOS QUE BANHAM O 
ESTADO DO MARANHÃO E SEUS AFLUENTES E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

4.PROJETO DE LEI Nº 388/2021, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ROBERTO COSTA, QUE ALTERA A LEI ESTADUAL Nº 
11.076, DE 19 DE JULHO DE 2019.

Diretoria Geral de Mesa, 17 de agosto de 2021.

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

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wendell La-

ges.
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Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Marcos Cal-

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

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, Doutor 
Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glal-
bert Cutrim, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da Silva, Marcos Caldas, 
Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino Neto, Pará Figueiredo, 
Paulo Neto, Professor Marco Aurélio, Professora Socorro Waquim, 
Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto Costa, Welling-
ton do Curso, Wendell Lages e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores 
(as) Deputados (as): Detinha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza 
Hortegal e Vinícius Louro. 

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário para fazer a leitura do 
Texto Bíblico e da Ata da Sessão anterior.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO MARCOS CALDAS (lê Texto Bíblico e lê Ata) - Ata lida, 
Senhor Presidente.

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

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do 
Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.
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MENSAGEM Nº 089/2021
São Luís, 13 de Agosto de 2021.

Senhor Presidente,

Tenho a honra de submeter à deliberação dos Senhores Deputa-
dos e das Senhoras Deputadas a presente Medida Provisória que altera 
a Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, e a Lei nº 11.433 de 06 de 
abril de 2021, que autoriza a concessão, nos termos em que especifi-
ca, de Auxílio-Combustível aos taxistas, mototaxistas e motoristas de 
aplicativos, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo e para o 
Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de bares, 
restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, bem como 
altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 8.044, de 19 
de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, e dá 
outras providências.  

Por meio da Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, foram pro-
movidas alterações na Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, com 
vistas a aperfeiçoar a legislação tributária estadual. Dentre outras medi-
das, a referida proposta legislativa em comento estabelece condicionan-
tes para a concessão de benefício fiscal (redução da alíquota do IPVA de 
3% para 1%) às empresas locadoras de veículos localizadas no Estado.

De acordo com a referida norma, a nova alíquota se aplica a to-
dos os fatos geradores do IPVA relativos ao exercício de 2021, des-
de que a empresa locadora atenda às seguintes condições: a) adquira o 
veículo em concessionária ou revendedora localizada neste Estado, ou 
através de faturamento direto ao consumidor pela montadora ou pelo 
importador, com a interveniência de uma concessionária local; b) pos-
sua, no mínimo, 10 (dez) veículos de sua propriedade para locação.

Como forma de tornar mais clara a abrangência do referido bene-
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fício fiscal, a presente Medida Provisória altera a Lei nº 11.523, de 11 de 
agosto de 2021, para deixar expressamente consignado que a redução 
da alíquota se aplica a todos os fatos geradores ocorridos a partir de 1º 
de janeiro de 2021.

A Medida Provisória nº 345, de 26 de março de 2021, convertida 
na Lei nº 11.433, de 06 de abril de 2021, instituiu o Auxílio-Combustí-
vel pago aos taxistas, mototaxistas e motoristas de aplicativo que resi-
dem e trabalham no Estado do Maranhão.

O referido auxílio, que consistia em forma de compensação pelos 
reflexos das medidas restritivas necessárias à contenção e prevenção da 
COVID-19 sobre tais atividades, foi pago por 2 (dois) meses, a partir de 
chamada pública deflagrada, mediante Edital, pela Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos - MOB.

 A presente proposta legislativa propõe a ampliação do Auxílio 
Combustível a fim de que possa beneficiar também os operadores 
do transporte alternativo complementar do Estado do Maranhão. 
O Auxílio-Combustível, a partir desta Medida Provisória, transforma-
-se em programa permanente, que poderá ser pago, a critério da Ad-
ministração Pública, por até 4 (quatro) parcelas ao ano, observados os 
limites dos recursos financeiros e orçamentários destinados ao atendi-
mento da referida despesa.

Nesse contexto, as medidas constantes desta Medida Provisória, 
tanto ao ampliar o Auxílio Combustível com vistas a contemplar tam-
bém os operadores do transporte alternativo complementar, quanto ao 
especificar a amplitude do benefício fiscal relativo ao IPVA a ser pago 
pelas empresas locadoras de veículos localizadas no Estado, mostra-se 
como uma alternativa para enfrentamento das adversidades nacionais 
decorrentes da pandemia da COVID-19 e da crise econômica,  além de 
se prestar ao permanente combate às desigualdades sociais, sendo essa, 
pois, a relevância da matéria.

Por outro lado, a urgência decorre da necessidade de se adotar, 
com a maior brevidade possível, medidas capazes de contribuir para o 
enfrentamento dos reflexos da pandemia da COVID-19 nos setores eco-
nômico e social, bem como de fortalecer políticas sociais que passam a 
ter caráter permanente.

Resta, portanto, devidamente demonstrado o preenchimento dos 
requisitos previstos no artigo 42, §1º, da Constituição Estadual, aptos a 
legitimar e respaldar juridicamente a edição da Medida Provisória ora 
proposta.

Com estes argumentos, que considero suficientes para justificar 
a importância da presente proposta legislativa, minha expectativa é de 
que o digno Parlamento Maranhense lhe dê boa acolhida.

Atenciosamente,

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MEDIDA PROVISÓRIA Nº 362, DE 12 DE AGOSTO DE 
2021.

Altera a Lei nº 11.523, de 11 de 
agosto de 2021, e a Lei nº 11.433 de 06 de 
abril de 2021, que autoriza a concessão, 
nos termos em que especifica, de Auxílio-
-Combustível aos taxistas, mototaxistas 
e motoristas de aplicativos, de Auxílio 
Emergencial para o Setor do Turismo e 
para o Setor de Eventos, reduz a carga 
tributária para o segmento de bares, res-
taurantes e similares, institui o Programa 
Social Vale-Gás, bem como altera a Lei nº 
10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei 
nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a 
Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, e 
dá outras providências.  

O GOVERNADOR DO ESTADO DO MARANHÃO, no uso 
da atribuição que lhe confere o § 1º do art. 42 da Constituição Estadual, 

adota a seguinte Medida Provisória, com força de Lei:
Art. 1º O art. 3º da Lei nº 11.523, de 11 de agosto de 2021, passa 

a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 3º Esta Lei entra em vigor:
I - com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021, relativamente ao 

inciso III do art. 1º;
II - na data de sua publicação, em relação aos demais disposi-

tivos.” (NR)
Art. 2º O art. 1º, o título do Capítulo II, o art. 2º, o art. 3º, o pa-

rágrafo único do art. 20, o caput do art. 23 e o Anexo Único da Lei nº 
11.433 de 06 de abril de 2021, passam a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 1º Esta Lei autoriza a concessão, nos termos em que espe-
cifica, de Auxílio-Combustível aos taxistas, mototaxistas, motoristas de 
aplicativos e aos operadores do transporte alternativo complementar 
do Estado do Maranhão, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turis-
mo e para o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento 
de bares, restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale - 
Gás, bem como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei 
nº 8.044, de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março 
de 2015, e dá outras providências.

CAPÍTULO II
DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MOTOTAXIS-

TAS, MOTORISTAS DE APLICATIVOS E OPERADORES DO TRANS-
PORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR

Art. 2º Fica instituído, nos termos deste Capítulo, o Auxílio-Com-
bustível aos Taxistas, Mototaxistas, motoristas de aplicativo e operado-
res do transporte alternativo complementar.

Art. 3º Para os fins desta Lei, são considerados taxistas, motota-
xistas, motoristas de aplicativos e operadores do transporte alternati-
vo complementar os profissionais que residam e trabalhem no Estado 
do Maranhão, o que deve ser comprovado, conforme o caso, mediante 
apresentação do documento de permissão para prestação do serviço 
emitido pelas municipalidades, plataforma de transporte privado acio-
nado por aplicativo e comprovante de cadastro  de operação junto à 
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana - MOB.

(...)
Art. 20. (...)
Parágrafo único. Para fins deste Capítulo, consideram-se fa-

mílias maranhenses em situação de maior vulnerabilidade social as 
inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), ad-
ministrado pelo Governo Federal, que possuam renda per capita igual 
ou próxima a R$ 0,00 (zero reais), conforme Portaria da Secretaria de 
Estado do Desenvolvimento Social - SEDES.

(...)
Art. 23. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Social - SE-

DES entregará, a cada família habilitada no programa de que trata 
este Capítulo, um “Vale-Gás”, a ser fornecido na forma prevista em 
regulamento.

(...)
ANEXO ÚNICO
VALORES DO AUXÍLIO-COMBUSTÍVEL AOS TAXISTAS, MO-

TOTAXISTAS, MOTORISTAS DE APLICATIVO E OPERADORES DO 
TRANSPORTE ALTERNATIVO COMPLEMENTAR 

VALORES

PARÂMETRO MOTOCI-
CLETAS

CARROS TRANSPORTE ALTER-
NATIVO COMPLE-
MENTAR

Cidade até 20.000 
habitantes R$ 60,00 R$ 180,00 R$ 180,00

Cidades acima de 
20.000 até 50.000 
habitantes

R$ 80,00 R$ 240,00 R$ 240,00

Cidades acima de 
50.000 habitantes R$ 100,00 R$ 300,00 R$ 300,00

(...)” (NR)
Art. 3º O art. 5º da Lei nº 11.433 de 06 de abril de 2021, passa a 
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vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 5º O Auxílio-Combustível poderá ser pago, a critério da 
Administração Pública, por até 4 (quatro) parcelas ao ano, de acordo 
com os valores previstos no Anexo Único desta Lei, e em conta de titu-
laridade do beneficiário, devidamente indicada à MOB.

§ 1º Os valores do Auxílio-Combustível previstos no Anexo Único 
desta Lei poderão ser ampliados mediante destinação de emendas 
parlamentares.

§ 2º A execução das quatro parcelas a que se refere o caput, bem 
como a respectiva ampliação deste quantitativo, dar-se-ão mediante 
determinação da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços 
Públicos - MOB, observados os limites dos recursos financeiros e 
orçamentários destinados ao atendimento da referida despesa.”

Art. 4º A ementa da Lei nº 11.433 de 06 de abril de 2021, passa a 
vigorar com a seguinte redação:

“Autoriza a concessão, nos termos em que especifica, de Auxí-
lio-Combustível aos taxistas, mototaxistas, motoristas de aplicativos e 
aos operadores do transporte alternativo complementar do Estado do 
Maranhão, de Auxílio Emergencial para o Setor do Turismo e para 
o Setor de Eventos, reduz a carga tributária para o segmento de ba-
res, restaurantes e similares, institui o Programa Social Vale-Gás, bem 
como altera a Lei nº 10.305, de 04 de setembro de 2015, a Lei nº 8.044, 
de 19 de dezembro de 2003, e a Lei nº 10.213, de 09 de março de 2015, 
e dá outras providências.”

Art. 5º Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua 
publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO, 
EM SÃO LUÍS, 12 DE AGOSTO DE 2021, 200º DA INDEPENDÊN-
CIA E 133º DA REPÚBLICA.

FLÁVIO DINO
Governador do Estado do Maranhão

MARCELO TAVARES SILVA
Secretário-Chefe da Casa Civil

PROJETO DE LEI N° 390 / 2021

Declara Patrimônio Imaterial do 
Estado do Maranhão a toada “Maranhão 
meu tesouro meu torrão” canção símbolo 
do São João no estado, reconhecida pelas 
campanhas de divulgação da cultura ma-
ranhense pelo mundo.

Artigo 1º - Fica declarado Patrimônio Imaterial do Estado do Ma-
ranhão, a toada “Maranhão, meu tesouro, meu torrão” de Humberto de 
Maracanã in memoriam, canção símbolo do São João no Estado. 

Artigo 2º - Para fins do disposto nesta Lei, o Poder Executivo 
Estadual do Maranhão procederá aos registros necessários nos livros 
próprios do órgão competente.

Artigo 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

                                        JUSTIFICATIVA 
O patrimônio, seja material ou imaterial, é o reflexo da identida-

de de um povo. Representa tudo o que deve ser preservado, tombado, 
registrado, revitalizado, ou seja, tudo o que não deve ser esquecido. Ao 
contrário, procura-se sempre mantê-lo em movimento, vivo e presente.

Segundo o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacio-
nal-IPHAN, o patrimônio cultural de uma nação consiste em um acervo 
de saberes, práticas, expressões, práticas e seus valores. Esses saberes, 
práticas e valores envolvem a História da pessoa, memória e identidade, 
portanto, a proposta do projeto é reconhecer a estreita relação do povo 
brasileiro a manifestação da fé com o lúdico. 

O Patrimônio Imaterial é transmitido de geração em geração e 
constantemente recriado pelas comunidades e grupos em função de seu 
ambiente, de sua interação com a natureza e de sua história, gerando 
um sentimento de identidade e continuidade, contribuindo, assim, para 
promover o respeito à diversidade cultural e à criatividade humana.

É importante destacar que a toada “Maranhão, meu tesouro, meu 
torrão”, carrega consigo, a história e o legado de nosso povo, que deu 
identidade à cultura maranhense através do apelo ao cultivo, à tradição, 
à vida e a cultura ancestral dos povos. Qual maranhense não aprende a 
cantarolar seus versos logo na primeira infância? Ela está intimamente 
ligada às nossas histórias e à nossa memória afetiva e festiva.   

Humberto de Maracanã, compositor e por muitos anos, canta-
dor do Bumba meu Boi de Maracanã, foi mestre do boi desde 1972. O 
cantador acompanhava a tradição do boi desde a infância, quando, já 
aos 12 anos, começou a atuar como compositor e intérprete. Tornou-
-se cantador aos 34 anos e era reconhecido pelo Ministério da Cultura 
como Mestre em Cultura Popular. Foi homenageado com a medalha de 
Honra ao mérito Lá Ravardière, concedida pela Câmara de Vereadores 
de São Luís. 

A transformação da toada “Maranhão, meu tesouro, meu torrão” 
em Patrimônio Cultural Imaterial do estado do Maranhão, sob o ponto 
de vista conceitual, é crível e pertinente, e quando em contato com a 
evolução histórica das nossas raízes, da preservação da identidade dos 
povos tradicionais ligados à divindade do Estado do Maranhão, torna-se 
parte de seu patrimônio cultural. 

Pelas razões expostas, peço o apoio dos meus pares para a apro-
vação deste Projeto de Lei.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 12 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

PROJETO DE LEI Nº 391 / 2021

Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
os condomínios residenciais e comerciais, 
no âmbito do Estado do Maranhão, comu-
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nicarem aos órgãos de segurança pública 
eventual ocorrência ou indício de violên-
cia doméstica e familiar contra mulheres, 
crianças, adolescentes ou idosos em suas 
unidades condominiais ou nas áreas co-
muns.

Art.1º – Os condomínios residenciais, localizados no Estado do 
Maranhão, por meio de seus síndicos e/ou administradores devidamente 
constituídos, ficam obrigados a encaminhar comunicação à Delegacia 
Especializada da Mulher da Polícia Civil ou aos órgãos de Segurança 
Pública competentes, quando houver em suas unidades condominiais 
ou nas áreas comuns a ocorrência ou indício de violência doméstica e 
familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos.

Parágrafo Único – A comunicação a que se refere o caput deste 
artigo deverá ser realizada por telefone, em caso de ocorrência em anda-
mento, e por escrito, por via física ou digital, nas demais hipóteses, no 
prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após a ciência do fato, contendo 
informações que possam contribuir para a identificação da possível ví-
tima e do possível agressor.

Art. 2º – Os condomínios deverão fixar, nas áreas comuns e de 
circulação, cartazes, placas ou comunicados divulgando o disposto na 
presente Lei, bem como os canais oficiais para denúncia de violência 
doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes ou idosos, 
quais sejam:

I – Disque 180: violência contra a mulher;
II – Disque 100: violência doméstica.
Art. 3º – O descumprimento do disposto nesta Lei poderá sujeitar 

o condomínio infrator, garantidos a ampla defesa e o contraditório, às 
seguintes penalidades administrativas:

I – Advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II – Multa, a partir da segunda autuação.
Art. 4º – O Poder Executivo poderá regulamentar a presente Lei, 

para melhor aplicabilidade, inclusive no que diz respeito à penalidade 
de multa pelo seu descumprimento, prevista no art 3º, inciso II desta 
legislação. 

Art. 5º – O Poder Público fica autorizado a reverter os valores 
recolhidos em função da multa prevista por esta Lei em favor de fundos 
e programas de proteção aos direitos da mulher, da criança, do adoles-
cente ou do idoso.

Art. 6º – Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de JUNHO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA
O presente Projeto de Lei visa obrigar os condomínios residen-

ciais localizados em nosso estado, a comunicar aos órgãos de seguran-
ça pública, quando houver em seu interior a ocorrência ou indícios de 
violência doméstica e familiar contra mulheres, crianças, adolescentes 
ou idosos. 

Justifica-se a medida diante da necessidade de o Poder Público 
buscar instrumentos legais, cada vez mais protetivos e empoderadores, 
do gênero feminino e de outros segmentos em situação de risco, como 
descrito na proposta. 

De acordo com os dados do Ministério da Saúde, as agressões de 
mulheres não param de crescer em diferentes categorias. Um exemplo é 
a violência sexual, que teve aumento de 53% durante o período de 2014 
a 2018. Na maioria dos casos, o agressor é uma pessoa próxima, como 
pai, padrasto, irmão, marido, ex-marido ou namorado. Além disso, em 
70% dos registros, a violência ocorre na própria residência das mulhe-
res (levantamento realizado pela Folha de S. Paulo).

Os casos de agressões dentro dos condomínios, mesmo nas uni-
dades autônomas, devem ser denunciados por todos, mas cabe ao síndi-
co conscientizar os colaboradores e moradores do condomínio sobre a 
gravidade desse problema, bem como orientar a denúncia.

Nesse sentido, a presente iniciativa se justifica sobretudo pelo 

aumento da violência doméstica no período da pandemia do novo co-
ronavírus. Uma em cada quatro mulheres acima de 16 anos afirma ter 
sofrido algum tipo de violência no último ano no Brasil, durante a pan-
demia de Covid, segundo pesquisa do Instituto Datafolha encomendada 
pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP) e divulgada em 
junho deste ano.

Dados publicados pela BBC News Brasil, em 26 de fevereiro de 
2019, informam que 42% dos casos de violência contra as mulheres 
ocorrem no ambiente doméstico. Da mesma forma, a Agência Brasil 
publicou em 12 de junho de 2019, uma notícia que 86,6% das agres-
sões contra idosos acontecem dentro dos lares, e que, destas, 52,9% são 
cometidas pelos próprios filhos. Com crianças e adolescentes, também 
não é diferente, a maior parte das violações acontecem dentro dos lares 
e por quem deveria cuidar e proteger estes vulneráveis.

Diante de todo o exposto, dada a importância do tema previsto na 
presente iniciativa, aguardamos boa acolhida e o amplo apoio dos pares 
desta Casa do Povo. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de JUNHO de 2021. - É de Luta, É da Terra! - Deputado ZÉ 
INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 044 /2021

Concede o título de cidadão Mara-
nhense, à personalidade piauiense Fran-
cisco Elias Araújo natural do Estado do 
Piauí.

Art. 1º - É concedido o Título de Cidadão Maranhense ao Ativis-
ta Social, Agrônomo e Mestre em Agroecossistemas Francisco Elias 
Araújo, natural de Pio IX, Estado do Piauí.

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data da sua publi-
cação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

JUSTIFICATIVA

A presente propositura visa homenagear Francisco Elias Araú-
jo, coordenador nacional do coletivo de produção do MST, Mestre em 
Agroecossistema, ativista humanista e social em defesa da terra, é natu-
ral de Pio IX/Piauí. Além da primeira experiência na adolescência com 
os movimentos, iniciou teologia da libertação, através da Igreja Cató-
lica. Nos anos 80, com o fim da Ditadura Militar, participou da criação 
da CUT e do MST. Jovem, esteve ativo na construção de ferramentas 
políticas no processo de redemocratização do Brasil. A campanha pelas 
diretas já e as ações de retomada da terra para a construção de acampa-
mentos e assentamentos da reforma agrária.  

Sua origem, de vivências nas comunidades de base, foram de 
extrema importância para a atuação do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais e para organização do MST no Piauí. Até os anos 1990, estava 
presente em todas as lutas pela terra e pela Reforma Agrária no Piauí 
e Ceará.

Em 1991, chega em terras maranhenses, fazendo-se raiz com a 
chegada de Lenilde, Júlia Iara, Vitória e Pedro Victor, na vida. Sua atua-
ção e participação política nos eventos que consolidaram o MST no 
Maranhão foram imprescindíveis na construção de projetos de assenta-
mentos que organizaram o cooperativismo e a produção de alimentos 
saudáveis, com o objetivo de alimentar o povo no campo e nas cidades. 
Estudou Agronomia no programa PRONERA, na Universidade Federal 
do Pará  e Mestrado em Agroecossistema na Universidade Federal de 
Santa Catarina, com artigos publicados em conferências de países da 
América Latina e da Europa. 
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Atualmente, Elias participa da construção da Via Campesina 

Internacional e da luta internacionalista dos trabalhadores do campo 
e cidade. Também é membro da coordenação nacional do coletivo de 
produção do MST, da coordenação da Cooperativa 

Central de Reforma Agrária do Maranhão e da Cooperativa das 
Áreas de Reforma Agrária do Vale do Vale do Itapecuru.

Sua vida é a luta em defesa do humanismo, da dignidade do ser 
social e o seu livre desenvolvimento, que será um dia, em breve, o des-
tino da humanidade, um mundo justo e fraterno. Essa é a essência de 
Elias Araújo. 

Pelo exposto, é que solicito o apoio dos demais pares desta Casa 
de Leis, pela aprovação da presente concessão. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
“MANUEL BECKMAN”, São Luís – MA, em 09 de agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

REQUERIMENTO Nº 311 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental, requeiro a V. Exa. que, depois de ouvida a 
Mesa, seja encaminhado ofício ao Exmo. Sr. Governador Flávio Dino e 
Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, solicitando a doa-
ção de um espaço da área livre na escola estadual Francisco Alves II no 
Município de Davinópolis, afim de abrigar a sede da União Municipal 
dos Estudantes Secundaristas do referido Município. Ressaltamos que 
UMES-Davinópolis, possui uma grande atuação, acumulando conquis-
tas importantes junto ao público estudantil, motivo pelo qual se justifica 
a necessidade de ter uma sede própria.

SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO MARANHÃO, 12 de março de 2019. - ANTONIO PE-
REIRA - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 312 / 2021.

Senhor Presidente,
                  
Na forma do Regimento Interno, requeiro a Vossa Excelência, 

que depois de ouvida a Mesa, seja realizada uma reunião a ser promo-
vida pela Comissão de Saúde com o objetivo de buscar uma solução 
conjunta para o problema do transporte aéreo de fármacos radioativos 
utilizados em exames oncológicos que encontra-se prejudicado pela pa-
ralisação de atividades das empresas aéreas nas cidades-polo São Luís 
e Imperatriz.            

Na oportunidade, sugerimos que a aludida audiência pública 
seja realizada no dia 19 de agosto do corrente ano (quinta-feira), às 
14:00h, no Auditório Waldir Filho com a presença de no máximo 10 
participantes.

             
Plenário “NAGIB HAICKEL” do Palácio “MANUEL BE-

CKMAN” em São Luís. São Luís, 12 de AGOSTO de 2021. - ADRIA-
NO - Deputado Estadual – PV

REQUERIMENTO Nº 313 /2021

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Art. 163, inciso VIII do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão, requeremos que seja 
realizada sessão solene no mês de outubro de 2021 para entrega da 
Medalha Manoel Beckman aos engenheiros Lourival da Cunha Souza, 
coordenador da Campanha SOS Vida, e Francisco Soares, concedidas 
por Projetos de Resolução já aprovados nesta Casa.

Lourival da Cunha Souza, 60 anos, é natural de Coroatá-MA, 
casado com Denise Lima de Oliveira Souza e pai de Lourival Filho, 
Higina (em memória) e Laise Lima. É auditor fiscal do Trabalho apo-
sentado, graduado em Engenharia Civil, pós-graduado em Engenharia 
de Segurança do Trabalho e em Higiene Ocupacional e atualmente é 
estudante do curso de Direito.  É Higienista Ocupacional Certificado 
pela Associação Brasileira de Higienistas Ocupacionais. É professor 
universitário de várias instituições de São Luís.

Foi presidente da Câmara de Vereadores de Bacabal no período 
de 1997/1998; delegado do Trabalho no Maranhão (no período 2000 a 
2003) e presidente da Associação dos Auditores Fiscais do Trabalho no 
Estado do Maranhão, por três mandatos.

Foi Venerável Mestre da Loja Divina Luz nº 39, do Oriente de 
São Luís, nos anos de 2007/2008 (Rito Escocês Antigo e Aceito). Tam-
bém foi presidente da Loja de Perfeição, do Capítulo Rosa Cruz, do 
Conselho de Cavaleiros Kadosch e do Consistório Príncipes do Real 
Segredo da Primeira Grande Inspetoria Litúrgica do Maranhão. É mem-
bro da Loja Fidelitas (Rito de York), da Grande Loja Maçônica do Es-
tado do Maranhão. É coordenador geral da Campanha SOS VIDA pela 
paz no trânsito, desde 15 de abril de 2011.

Francisco de Assis Peres Soares é engenheiro eletricista gradua-
do pela Universidade Federal do Maranhão, onde cursou mestrado em 
Energia e Ambiente. Especialista em Gestão de Trânsito (IPEMIG), 
representante do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (CON-
FEA) junto ao Departamento Nacional de Trânsito - DENATRAN 
(1998).

Foi secretário adjunto de Transporte do Governo do Estado do 
MA (2007 a 2009), membro do Conselho Nacional dos Secretários de 
Transporte - CONSETRANS (2007 a 2009), coordenador do Plano Ma-
ranhense de Logística e Transporte - PMLT (2007 a 2009). 

Também foi diretor da Agência Estadual de Serviços Públicos do 
Maranhão (2004 a 2006), membro do Conselho Estadual de Trânsito 
– CETRAN/MA (2008 a 2017), presidente em exercício  do Conselho 
Estadual de Trânsito – CETRAN/MA (2009), interventor do DETRAN/
MA em abril de 2009, vice-presidente do Conselho Estadual de Trânsito 
CETRAN/MA (de 2008 a 2009 e 2014 a 2017) e membro da JARI da 
18º SPRF (de 2013 a 2017).

Coordenou o Observatório do Trânsito no Maranhão e foi conse-
lheiro nacional de Trânsito – CONTRAN (2018).

É ativista das causas de trânsito com importante atuação nacional 
e local, destacando-se pela militância em defesa da vida no trânsito, dos 
motociclistas, pedestres e portadores de deficiência físicas, auditivas 
e visuais.  Faz parte de seleto grupo de 10 conselheiros nacionais de 
trânsito (CONTRAN).

Com essa sessão solene, a Assembleia Legislativa do Maranhão 
fará justa homenagem aos engenheiros Lourival Cunha e Francisco 
Soares, pelos relevantes serviços já prestados à população do Mara-
nhão, na defesa da vida no trânsito.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 13 de agosto de 2021. - 
César Pires - Deputado Estadual - “Incluindo o Maranhão pelo conhe-
cimento”. 

INDICAÇÃO Nº 4963/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual José Bento Neves, situada no Município de Cajari, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 4964/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Centro de Ensino Indígena Caetano Guajajara, situada no Mu-
nicípio de Buriticupu, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 4965/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual São Raimundo, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4966/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual São Vicente, situada no Município de Barra do Corda, no pro-
grama de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4967/2021

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 encaminha-

dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Silvano Pereira da Silva, situada no Município de Barra do 
Corda, no programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4968/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Simplício Alves, situada no Município de Barra do Corda, no 
programa de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4669/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Sinduca, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4970/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Sitioca, situada no Município de Barra do Corda, no programa 
de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4971/2021

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 encaminha-
dos expedientes ao Excelentíssimo Governador, Senhor Flávio Dino 
de Castro e Costa, e ao Secretário de Estado de Segurança Pública, 
Senhor Jefferson Miller Portela e Silva, solicitando inserir a Escola 
Estadual Taimira, situada no Município de Barra do Corda, no progra-
ma de ronda escolar. 

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4972/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, e ao Excelentíssimo Secretário de Estado do 
Esporte e Lazer, Senhor Rogério Rodrigues Lima, solicitando atua-
ção conjunta para coibir a prática de soltar pipas com cerol e linha 
chilena na área do Complexo Esportivo do Castelinho, assim como na 
pista de skate.

Verifica-se a urgência da medida em razão da área ser usada por 
atletas de skate, patins, Bmx, kart, além de aulas práticas de motocicle-
tas por autoescolas. Além disso, acidentes graves já ocorreram no local 
pelo uso de linhas cortantes.

Frisa-se que a fabricação e a comercialização cerol, linha chilena 
ou qualquer outro produto com elementos cortantes que são utilizadas 
na prática de soltar pipas são proibidas pela Lei Estadual nº 11.344/20, 
justificando-se a presente indicação. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 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 4973/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor Eduar-
do Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de Limpeza Pú-
blica – CGLU, o Senhor Joabson Junior, solicitando os serviços de 
coleta de resíduos sólidos, capina e limpeza nos arredores da Ponte 
Bandeira Tribuzzi. 

Ocorre que a falta de limpeza na área, somada a falta de capina-
ção do local tem causado transtornos à população. Desta feita, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a 
presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4974/2021

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 enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de Limpe-
za Pública – CGLU, o Senhor Joabson Junior, solicitando os serviços 
de coleta de resíduos sólidos, capina e limpeza nos arredores da Av. 
IV Centenário. 

Ocorre que a falta de limpeza na área, somada a falta de capina-
ção do local tem causado transtornos à população. Desta feita, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a 
presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 12 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 4975/2021

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 enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 
Eduardo Salim Braide e ao Presidente do Comitê Gestor de Limpe-
za Pública – CGLU, o Senhor Joabson Junior, solicitando os serviços 
de coleta de resíduos sólidos, limpeza e manutenção nos arredores da 
ponte que fica interliga as duas partes da Rua Moisés Cutrim, localizada 
na Vila Conceição/Altos do Calhau.

Ocorre que a falta de limpeza na área, somada a falta de manuten-
ção do local tem causado transtornos à população. Desta feita, fazem-
-se necessárias intervenções urgentes no local e, portanto, justifica-se a 
presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 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 4976/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, Senhor Eduardo 
Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Serviços Públi-
cos, o Senhor David Col Debella solicitando a inclusão no cronograma 
de serviços de pavimentação e recuperação asfáltica da Rua da Cae-
ma, localizada na Vila Conceição/Altos do Calhau.

Ocorre que com a falta de manutenção asfáltica, a via encontra-se 
intrafegável com alto risco de acidentes. Desta feita, fazem-se necessá-
rias intervenções urgentes no local. 

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 20 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 4977/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
Senhor Flávio Dino, ao Secretário de Educação do Estado do Mara-
nhão, Senhor Felipe Camarão e ao Secretário de Meio Ambiente do 
Estado do Maranhão, Senhor Diego Fernando Mendes Rolim, soli-
citando a implantação do curso Educação Humanitária em Bem-Estar 
Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e coordenadores 
pedagógicos municipais. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 19 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 4978/2021

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 encaminha-
dos ofícios ao Excelentíssimo Governador do Estado do Maranhão, 
o Senhor Flávio Dino e ao Secretário de Estado de Estado da In-
fraestrutura - SINFRA, o Senhor Clayton Noleto, solicitando a cons-
trução de uma ponte com estrutura de concreto entre os municípios 
de São Mateus e Pirapemas .

A presente solicitação surge a partir do potencial hídrico da re-
gião que passa por ampliação no período chuvoso. Nos últimos dias, 
a ponte de madeira que viabilizava o trânsito entre os munícipios caiu 
com a tentativa de passagem de um caminhão. Diante do exposto, justi-
fica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 4979/2021

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 enca-
minhados ofícios ao Excelentíssimo Prefeito de São Luís, o Senhor 

Eduardo Salim Braide e ao Secretário Municipal de Obras e Servi-
ços Públicos, o Senhor David Col Debella, solicitando a inclusão da 
Rua Liberdade no bairro Isabel Cafeteira no Plano de Pavimentação 
e Recuperação Asfáltica de ruas e avenidas de São Luís.

Ocorre que a estrutura da referida está tão ruim que, segundo 
relato dos moradores, nem a coleta tem sido realizada regularmente haja 
vista que o próprio caminhão de coleta não consegue transitar pela rua. 
Diante do exposto, justifica-se a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 13 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 4980 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Conceição do Lago Açu.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Conceição do Lago Açu e visa beneficiar os produto-
res familiares do município que necessitam de apoio estatal para garan-
tir maior qualidade para a produção dos gêneros alimentícios por eles 
cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 4981 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Grajaú.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Grajaú e visa beneficiar os produtores familiares do 
município que necessitam de apoio estatal para garantir maior qualida-
de para a produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
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Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 4982 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Magalhães de Almeida.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Magalhães de Almeida e visa beneficiar os produtores 
familiares do município que necessitam de apoio estatal para garantir 
maior qualidade para a produção dos gêneros alimentícios por eles cul-
tivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 4983 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Matinha.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Matinha e visa beneficiar os produtores familiares do 
município que necessitam de apoio estatal para garantir maior qualida-
de para a produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 4984 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (50) 
cinquenta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores ru-
rais do município de Riachão.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Riachão e visa beneficiar os produtores familiares do 
município que necessitam de apoio estatal para garantir maior qualida-
de para a produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 4985 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Senador La Rocque.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Senador La Rocquee visa beneficiar os produtores fa-
miliares que necessitam de apoio estatal para garantir maior qualidade 
para a produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT
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NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 4986/2021

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 Governador Nunes Freire, 
Senhor Josimar Alves de Oliveira, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
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 4987/2021

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 Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4988/2021

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 a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4989/2021

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 a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4990/2021

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 Barão de Grajaú, Senhor 
Claudimê Araújo Lima, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4991/2021

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 a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4992/2021

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 a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4993/2021

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 a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4994/2021

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 
Lima, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária em 
Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e coor-
denadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4995/2021

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 
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Carvalho de Barros, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4996/2021

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 a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4997/2021

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 a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 

do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4998/2021

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 a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 4999/2021

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 Bom Jardim, Senhora Chris-
tianne de Araújo Varão, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5000/2021

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 Bom Jesus das Selvas, 
Senhor Luís Fernando Lopes Coelho, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5001/2021

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 Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, solicitando a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5002/2021

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 a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5003/2021

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 a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5004/2021

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 a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
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do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5005/2021

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 a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5006/2021

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 a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5007/2021

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 a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5008/2021

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 Cachoeira Grande, Senhor 
Raimundo César Castro de Sousa, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5009/2021

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 Cajapió, Senhor Marcone 
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Pinheiro Marques, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5010/2021

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 Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5011/2021

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 Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5012/2021

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 a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5013/2021

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 a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5014/2021

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 a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5015/2021

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 a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5016/2021

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 a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5017/2021

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 Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5018/2021

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 Cedral, Senhor Fernando 
Gabriel Amorim Cuba, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5019/2021

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 Central do Maranhão, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5020/2021

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 Centro do Guilherme, Senhor 
José Soares de Lima, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5021 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado seja 
encaminhada expediente ao Excelentíssimo Senhor Governador do 
Estado do Maranhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da 
Agricultura Familiar – SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a dis-
ponibilização de (30) trinta kits de irrigação, a fim de atender os 
trabalhadores rurais do município de Barreirinhas.

Tal indicação é uma solicitação do Sindicato dos Trabalhado-
reas e das Trabalhadoras Rurais de Benedito Leite e visa beneficiar 
os produtores familiares do município, mais precisamente das comu-
nidades Romualdo e Giramundo, que necessitam de apoio estatal para 
garantir maior qualidade para a produção dos gêneros alimentícios por 
eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5022 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Açailândia.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Açailândia e visa beneficiar os produtores familiares 
do município que necessitam de apoio estatal para garantir maior qua-
lidade para a produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto de 2021. - 
Mandato Popular! - Deputado LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
- Deputado Estadual – PT

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

INDICAÇÃO Nº 5023 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Nina Rodrigues.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Nina Rodrigues e visa beneficiar os produtores fa-
miliares das comunidades de Santa Izabel e Amapá que necessitam de 
apoio estatal para garantir maior qualidade para a produção dos gêneros 
alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5024 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de São Roberto.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de São Roberto e visa beneficiar os produtores familiares 
que necessitam de apoio estatal para garantir maior qualidade para a 
produção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5025 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta kits de irrigação, a fim de atender os trabalhadores rurais do 
município de Viana.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Viana e visa beneficiar os produtores familiares que 
necessitam de apoio estatal para garantir maior qualidade para a produ-
ção dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5026 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (50) 
cinqueta barracas da Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender 
os trabalhadores rurais do município de Açailândia.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Açailândia e visa beneficiar os produtores familiares 
do município que necessitam de apoio estatal para garantir melhoria da 
comercialização dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5027 / 2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152 do Regimento Interno), requeiro 
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a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado expe-
diente ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta barracas da Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender os 
trabalhadores rurais do município de Magalhães de Almeida.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Magalhães de Almeida e visa beneficiar os produtores 
familiares do município que necessitam de apoio estatal para garantir 
melhoria da comercialização dos gêneros alimentícios por eles culti-
vados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5028 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (30) 
trinta barracas da Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender os 
trabalhadores rurais do município de Matinha.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Matinha e visa beneficiar os produtores familiares do 
município que necessitam de apoio estatal para garantir melhoria da 
comercialização dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5029 / 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 Governador do Estado do Mara-

nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (50) 
cinqueta barracas da Feira da Agricultura Familiar, a fim de atender 
os trabalhadores rurais do município de Riachão.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Riachão e visa beneficiar os produtores familiares do 
município que necessitam de apoio estatal para garantir melhoria da 
comercialização dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5030 / 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 Governador do Estado do Mara-
nhão, FLÁVIO DINO ao Secretário de Estado da Agricultura Familiar 
– SAF, o Senhor Rodrigo Lago, solicitando a disponibilização de (52) 
cinquenta e duas barracas da Feira da Agricultura Familiar, a fim de 
atender os trabalhadores rurais do município de Senador La Rocque.

Tal indicação é uma solicitação do Secretaria Municipal de 
Agricultura de Senador La Rocque e visa beneficiar os produtores fa-
miliares do município que necessitam de apoio estatal para garantir me-
lhoria da comercialização dos gêneros alimentícios por eles cultivados.

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na certeza 
de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Estado do 
Maranhão e o Secretário de Agricultura Familiar, acolham a presente 
Indicação, empregando os meios legais pertinentes para a aquisição e 
posterior entrega, com a maior brevidade possível, do pedido acima 
especificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5031 / 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 Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário 
de Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Marcio Honnaiser, no 
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sentido de viabilizar a aquisição e doação de (30) trinta Carrinhos do 
Programa Mais Renda para a cidade de Viana/MA. 

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na cer-
teza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Esta-
do do Maranhão e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, 
acolham a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes 
para a doação com a maior brevidade possível do pedido acima espe-
cificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5032 / 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 Costa, 
Governador do Estado do Maranhão, e ao Excelentíssimo Secretário de 
Estado de Desenvolvimento Social, Senhor Marcio Honnaiser, no sen-
tido de viabilizar a aquisição e doação de (15) quinze Carrinhos do 
Programa Mais Renda para a cidade de Formosa da Serra Negra/
MA. 

Isto posto, apresento o presente expediente indicatório, na cer-
teza de sua aprovação e na expectativa de que o Governador do Esta-
do do Maranhão e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, 
acolham a presente Indicação, empregando os meios legais pertinentes 
para a doação com a maior brevidade possível do pedido acima espe-
cificado, 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 10 de Agosto 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.

INDICAÇÃO Nº 5033/2021

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 Centro Novo do Maranhão, 
Senhor Joedson Almeida dos Santos, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 

suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 
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 5034/2021

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 Chapadinha, Senhora Maria 
Dulcilene Pontes Cordeiro, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5035/2021

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 Cidelândia, Senhor Fernando 
Augusto Coelho Teixeira, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5036/2021

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 Codó, Senhor José Francisco 
Lima Neres, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5037/2021

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 Coelho Neto, Senhor Bruno 
José Almeida e Silva, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5038/2021

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 Colinas, Senhora Valmira Mi-
randa da Silva Barroso, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 

professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5039/2021

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 Conceição do Lago Açu, Senhor 
Divino Alexandre de Lima, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5040/2021

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 Coroatá, Senhor Luis Mendes 
Ferreira Filho, solicitando a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
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suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5041/2021

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 Cururupu, Senhor Aldo Luis 
Borges Lopes, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5042/2021

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 Davinópolis, Senhor Raimundo 
Nonato Almeida dos Santos, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5043/2021

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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5044/2021

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 Duque Bacelar, Senhor Francis-
co Flávio Lima Furtado, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5045/2021

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 Esperantinópolis, Senhor 
Aluísio Carneiro Filho, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
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a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5046/2021

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 Estreito, Senhor Leoarren 
Túlio de Sousa Cunha, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5047/2021

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 Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 

suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5048/2021

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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5049/2021

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 Formosa da Serra Negra, 
Senhor Cirineu Rodrigues Costa, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5050/2021

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 Fortaleza dos Nogueiras, 
Senhor Luiz Natan Coelho dos Santos, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5051/2021

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 Fortuna, Senhor Sebastião 
Pereira da Costa Neto, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5052/2021

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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, solicitando a implantação do curso Educação Humani-

tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5053/2021

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, solicitando a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5054/2021

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, solicitando a implantação 
do curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) 
para capacitação de professores e coordenadores pedagógicos munici-
pais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
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suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5055/2021

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 Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5056/2021

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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5057/2021

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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5058/2021

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 Graça Aranha, Senhor 
Ubirajara Rayol Soares, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5059/2021

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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
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em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5060/2021

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5061 /2021

Senhor Presidente,

Na forma regimental (Art. 152) requeiro a Vossa Excelência que 
após ouvido à Mesa, seja encaminhado expediente à Bancada Mara-
nhense na Câmara dos Deputados solicitando-lhe que adote providên-
cias, no sentido de que seja apresentada EMENDA MODIFICATIVA 
ao Projeto de Lei nº 1.951/2021, que altera o § 3º do art. 10 da Lei nº 
9.504, de 30 de setembro de 1997, que prevê percentual de preenchi-
mento mínimo de vagas para candidaturas de cada sexo, acrescenta 
o art. 16-E, para dar destinação proporcional aos gastos de campanha 
com recursos do Fundo Eleitoral, e o art. 16-F, para obrigar o preen-
chimento mínimo de 15% das cadeiras às mulheres nas eleições 
proporcionais, de autoria do Senhor Senador Angelo Coronel, ora em 
tramitação na Câmara dos Deputados.

A emenda modificativa acima sugerida tem por objetivo a ma-
nutenção de 30% (trinta por cento) de candidaturas femininas na for-
mação de chapas para eleições proporcionais legislativas, de modo a 

suprimir a gradação prevista no artigo 4° do Substitutivo adotado ao 
Projeto de Lei nº 1.951/2021 pelo então Relator Senador Carlos Fávaro, 
no âmbito do Senado Federal. 

Trata-se de um direito conquistado e reconhecido pela Justiça 
Eleitoral brasileira, mas que foi suprimido no texto aprovado pelo Se-
nado no último mês de julho e enviado para a Câmara dos Deputados.

Um retrocesso inconcebível e inimaginável em um tempo em que 
políticas públicas e institucionais avançam em direção à igualdade de 
representação e direitos entre homens e mulheres no mundo inteiro, o 
Brasil corre o risco de seguir caminho contrário à história dos Países 
modernos e democráticos.

Nos últimos anos, o Brasil vivenciou uma progressão no debate 
público em torno das questões femininas. Temas como assédio, aborto, 
maternidade e carreira, vem sendo discutidos amplamente na sociedade 
e ganhando espaço no cenário político. A luta pelo direito das mulheres 
vem progredindo não só no Brasil, mas em todo o mundo. Alguns avan-
ços já foram conquistados nas últimas décadas, como o direito ao voto 
e o direito de serem eleitas. Porém, no que tange a representatividade 
das mulheres na política, esse debate ainda se encontra muito distante 
do desejado.

Muitas mulheres ainda têm dificuldades de ocupar cargos de po-
der, serem eleitas ou terem voz ativa nas tomadas de decisões políticas. 
Isso acontece devido à exclusão histórica das mulheres na política e 
que reverbera, até hoje, no nosso cenário de baixa representatividade 
feminina no governo.

Com a proposta acima sugerida, pretende-se assegurar a repre-
sentatividade feminina na política, incentivando o seu alcance nas 
esferas de poder de forma mais igualitária. A importância da mulher na 
política é no sentido da pluralidade do pensamento, dos pontos de vista, 
das prioridades e da sensibilidade. A mulher tem um grau de compro-
metimento, disciplina e organização que faz muito bem à política.  

              
SALA DAS SESSÕES DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO MARANHÃO, 11 de agosto de 2021. - SOCORRO WA-
QUIM - Deputada Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 5062/2021

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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5063/2021

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária em 
Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e coor-
denadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5064/2021

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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5065/2021

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 Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, solicitando a implantação do curso Educa-

ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5066/2021

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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5067/2021

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 Itaipava do Grajaú, Senhor 
Jovaldo Cardoso Oliveira Júnior, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
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do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5068/2021

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 Itapecuru Mirim, Senhor Be-
nedito de Jesus Nascimento Neto, solicitando a implantação do curso 
Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capa-
citação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em 
parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5069/2021

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 Itinga do Maranhão, 
Senhor Lúcio Flávio Araújo Oliveira, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5070/2021

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 Jatobá, Senhor Carlos Ro-
berto Ramos da Silva, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5071/2021

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 Jenipapo dos Vieiras, 
Senhor Arnobio de Almeida Martins, solicitando a implantação do 
curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para 
capacitação de professores e coordenadores pedagógicos municipais, 
em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5072/2021

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 João Lisboa, Senhor Vilson 
Soares Ferreira Lima, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5073/2021

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 Joselândia, Senhor Raimundo 
Silva Santos, solicitando a implantação do curso Educação Humanitá-
ria em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5074/2021

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 Lago da Pedra, Senhora Maura 
Jorge Alves de Melo Ribeiro, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 

organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5075/2021

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 Lago do Junco, Senhora Maria 
Edina Alves Fontes, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5076/2021

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 Lago dos Rodrigues, Senhor 
Valdemar Sousa Araújo, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5077/2021

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 Lago Verde, Senhor Alex Cruz 
Almeida, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5078/2021

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 Lagoa do Mato, Senhor Alexs-
sandre Guimarães Duarte, solicitando a implantação do curso Educa-
ção Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5079/2021

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 Lagoa Grande do Maranhão, 
Senhor Francisco Neres Moreira Policarpo, solicitando a implanta-
ção do curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) 
para capacitação de professores e coordenadores pedagógicos munici-
pais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5080/2021

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 Lajeado Novo, Senhora Ana Léa 
Barros Araújo, solicitando a implantação do curso Educação Humani-
tária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores 
e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5081/2021

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 Lima Campos, Senhora Dir-
ce Prazeres Rodrigues, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
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organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5082/2021

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 Loreto, Senhor Germano Mar-
tins Coelho, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5083/2021

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 Luís Domingues, Senhor Gil-
berto Braga Queiroz, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5084/2021

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 Magalhães de Almeida, Senhor 
Raimundo Nonato Carvalho, solicitando a implantação do curso Edu-
cação Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação 
de professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria 
com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5085/2021

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 Maracaçumé, Senhor Ruzinal-
do Guimarães de Melo, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5086/2021

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 Marajá do Sena, Senhor Lin-
domar Lima de Araújo, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5087/2021

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 Maranhãozinho, Senhora Maria 
Deusa Lima Almeida, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5088/2021

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 Mata Roma, Senhor Besaliel 
Freitas Albuquerque, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 

preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5089/2021

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 Matinha, Senhora Linielda Nu-
nes Cunha, solicitando a implantação do curso Educação Humanitária 
em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de professores e 
coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5090/2021

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 Matões, Senhor Fernandinho 
Araújo Coutinho, solicitando a implantação do curso Educação Hu-
manitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de pro-
fessores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com a 
FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

de 2021. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                                QUARTA-FEIRA, 18 DE AGOSTO DE 2021 37
NA FORMA DO ART. 152 DO REGIMENTO INTERNO, O 

SR. PRESIDENTE DETERMINOU O ENCAMINHAMENTO DA 
PRESENTE INDICAÇÃO.

INDICAÇÃO Nº 5091/2021

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 Matões do Norte, Senhor Soli-
mar Alves de Oliveira, solicitando a implantação do curso Educação 
Humanitária em Bem-Estar Animal (EAHBEA) para capacitação de 
professores e coordenadores pedagógicos municipais, em parceria com 
a FEPAMA. 

O curso Educação Humanitária em Bem-Estar Animal 
(EAHBEA) objetiva capacitar educadores como multiplicadores dos 
conceitos de EAHBEA, com base na proposta pedagógica de respeito a 
todas as formas de vida, habilitados a, de forma interdisciplinar, como 
preconizado pela Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), 
organizar e coordenar discussões e atividades sobre o tema nas escolas 
do Ensino Fundamental e Médio, contribuindo para a formação de alu-
nos informados e participativos, críticos e conscientes do impacto que 
suas ações têm no meio ambiente e na vida das outras espécies animais. 
Razão esta que justifica a presente indicação.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 6 de agosto 

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 5092 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Mara-
nhão, Flávio Dino, que determine a CAEMA, por meio do presidente, 
André dos Santos Paula, que seja feita a reativação do poço, localizado 
na rua da prata, Conjunto Residencial Canaã no município de São Luís/
MA.

A indicação se justifica aos moradores desse conjunto haja vista 
que temos mais de 100 (cem) residências nesse conjunto habitacional, 
onde eles estão com abastecimento de água precário, pois a rede de 
água atual é insuficiente para atender a todos, gerando a falta desta e 
transtornos para a comunidade local.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 DE AGOSTO DE 2021- 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL. 

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

INDICAÇÃO Nº 5093 /2021

Senhor Presidente,

Indico, nos termos do art. 152 do Regimento Interno dessa Casa 
Legislativa, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Ma-
ranhão, Flávio Dino, que determine a Secretaria de Estado da Saúde- 
SES,  por meio do secretário, Carlos Lula, que seja feita a realizada 
a aquisição de dois aparelhos digitais de eletroencefalograma e dois 
aparelhos sonares digitais de BCF para o município de Santa Inês/MA.

A indicação se justifica aos moradores dessa querida cidade, pois 
os mesmos têm se deslocado para tratamento em outras cidades pela 
falta destes. Sendo adquiridos para as seguintes unidades de saúde: 1 
eletroencefalograma para o Centro de Saúde Djalma Marques, 1 ele-
troencefalograma para o Posto de Saúde do Calango, 1 Sonar Digital de 
BCF para o Hospital Municipal de Santa Inês e 1 Sonar Digital de BCF 
para o Posto de Saúde Calango, descentralizando o serviço para a zona 
rural, visando melhorar e ampliar o atendimento de saúde.

 
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANUEL BECKMAN, EM SÃO LUÍS, 12 DE AGOSTO DE 2021- 
DEPUTADO PARÁ FIGUEIREDO- DEPUTADO ESTADUAL. 

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO WENDELL LAGES – Expediente lido, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Expediente lido à publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Oradores inscritos no Pequeno Expediente. Deputado Luiz Henrique 
Lula, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LUIZ HENRIQUE LULA DA SILVA 
(sem revisão do orador) - Bom dia, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas! Bom dia, Presidente, Deputado Marcos Caldas, que 
secretaria a Mesa, internautas, TV Assembleia, Rádio Assembleia, 
todos que nos ouvem em redes sociais, um cordial bom dia a todos! 
Esse início dessa semana em que nós começamos os nossos trabalhos 
legislativos, aqui na Assembleia Legislativa do Maranhão. Semana 
que está marcada finalmente pela tão esperada vinda do Presidente 
Lula que chegará entre nós, na próxima quarta-feira, mas não é sobre a 
vinda do Presidente Lula que quero falar no dia de hoje. Isso faremos 
oportunamente, amanhã, depois, dada a relevância dessa visita que 
temos aqui. Objetivo de ocupar a tribuna da Assembleia nessa manhã 
é para tratar de algo que ontem me deu muito prazer de fazer. Ontem, 
Presidente Othelino, pude estar com colegas jornalistas do Complexo 
de Comunicação da Assembleia Legislativa do Estado. Sou jornalista, 
como V. Ex.ª, sabe e tem na sua vida pessoal uma hierarquia de 
jornalistas extremamente competentes e referência icônicas, avô e pai. 
E como jornalista ontem, pude comparecer ao Complexo, conhecer 
vários dos colegas, fui recebido pelo diretor Fábio Cabral, muito bem 
recebido e lá tive oportunidade de, dentro desse mês, que é um mês 
lilás, fazer uma pequena homenagem às mulheres simbolizadas nas 
colegas jornalistas, em nome de 31 que trabalham na Assembleia 
Legislativa do Estado. A visita foi de empoderamento, de reafirmação 
do que penso na relação que temos nós, homens, que ter com mulheres, 
foi também uma oportunidade de poder fazer um gesto simbólico que 
enalteça, que reverencie esse mês de agosto no que diz respeito a tudo 
que a gente assiste no País, infelizmente, no Estado do Maranhão não 
é diferente. Esse recrudescimento da violência contra as mulheres. São 
trinta mulheres, só no Maranhão, que foram vítimas de feminicídio, e 
nós não podemos, de forma nenhuma, de forma alguma, aceitar com 
normalidade que isso aconteça no país e no nosso estado. Praticamente, 
são quatro mulheres por semana que perdem a vida por conta da violência 
de maridos, de namorados, de parceiros, de vizinhos, e, portanto, nós 
não podemos normalizar essa situação. Ontem estive com as colegas, 
oportunidade em que pude oferecer a elas uma lembrança solidária, 
digamos assim, com oferecimento de uma camisa que trata de uma 
marca conhecida de resistência do gênero feminino nesses momentos 
tão difíceis. E essa camisa diz: Lute como uma jornalista. Nada mais 
apropriado de que as jornalistas, nas redações, nos espaços de poder 
e, principalmente, na mídia, poderem fazer esse debate, poderem fazer 
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esse chamamento, essa reflexão, essa resistência, essa oposição, esse 
confronto, esse contraponto a esse ambiente que, infelizmente, ainda se 
vive em pleno século XXI. Nós temos muitos avanços, é verdade, mas 
temos também muitos desafios. E maiores são as ambições que que a 
sociedade precisa ter, no sentido de que esse quadro não permaneça e 
de que ele seja página virada como muitas outras coisas as mulheres 
conseguiram ao longo, principalmente, dos últimos 50 anos, a partir, 
principalmente, da década de 60. Por fim, Presidente, na data de hoje, 
estamos fazendo indicação para que a Casa da Mulher Brasileira, 
que é fruto de um requerimento nosso, para a visitação do ambiente 
de trabalho, das condições, e ver o que a Assembleia pode fazer para 
melhorar o atendimento na Casa da Mulher Brasileira em Imperatriz e 
em São Luís. Fizemos indicação de 15 novas casas para que o Governo 
do Estado espalhe essas casas pelas 15 macrorregiões do estado além 
das duas já atendidas, de maneira tal que o Estado se aproxime das 
mulheres e dos problemas delas a partir dessas casas para que toda 
essa questão que está posta e que tem, infelizmente, sido rotina e 
corriqueira no estado do Maranhão para que o Estado se apresente de 
maneira ostensiva para dar espaço para dar espaço para a mulher buscar 
os seus direitos, buscar a sua proteção, buscar a dignidade que todas 
elas merecem. Então é com muita satisfação que eu me congratulo com 
minhas colegas jornalistas da Assembleia Legislativa do Estado e, em 
nome delas, me congratulo com todas as mulheres deste estado e deste 
país. Muito obrigado, Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Neto Evangelista por cinco minutos, sem apartes. O Deputado 
Neto Evangelista permutou a inscrição com o Deputado Marcos Caldas. 
Deputado, V. Ex.ª tem cinco minutos.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino, Senhoras e 
Senhores Deputados. Deputado, eu venho até esta tribuna aqui, com 
muito orgulho, para falar do maior encontro regional político que eu já 
participei em toda a minha vida. Foi o encontro regional de Imperatriz, 
que aconteceu sábado passado, dia 14. O “Encontro Maranhão Mais 
Feliz”, onde foi lançada a pré-candidatura do Senador Weverton para 
o Governo do Estado do Maranhão. O maior ato democrático que eu 
já vi nesses 30 e poucos anos de minha vida política e acompanhando 
a política do Maranhão. Na cidade de Imperatriz estavam no palanque 
acompanhando o Senador Weverton e toda a comitiva, o Prefeito Assis, 
que há pouco tempo tinha disputado uma eleição com o Deputado 
Marco Aurélio, que também estava presente no mesmo palanque; o 
Deputado Rildo Amaral também estava naquele palanque, e também 
o ex-prefeito Ildon Marques, estavam no mesmo palanque, e muitas 
lideranças municipais, como o Presidente da Câmara Municipal, e 
muito vereadores. Além deles fizeram parte daquele palanque os dois 
senadores: Senador Weverton e a Senadora Eliziane Gama, junto 
com seu marido. Havia cinco deputados federais: Deputado Fufuca, 
Presidente em exercício do PP Nacional e Presidente do Diretório 
Estadual, André Fufuca. O Deputado Juscelino Filho, Presidente do 
Democrata. O Deputado Cléber Verde, junto com o Deputado Gil Cutrim, 
do Republicano. Deputado Pedro Lucas, que vai agora representar o 
PSL, aqui no Estado do Maranhão, 11 deputados estaduais, entre eles, 
tivemos a honra de ter nosso Presidente, nosso líder, aqui da Assembleia 
Deputado Othelino, que fez um grande discurso representando os 
Deputados naquela ocasião, onde disse que uma amizade não se aparta. 
E eu quero dizer, Deputado Othelino, que fiquei muito orgulhoso com 
seu pronunciamento e que também faço parte dessa amizade que, 
com certeza, ninguém vai apartar. Estiveram também presentes 61 
Prefeitos do Maranhão. Prefeitos de todas as regiões do Maranhão se 
fizeram presentes naquele movimento. E muitos prefeitos mandaram 
seus representantes. No Baixo Parnaíba, que é minha região, a maioria 
dos prefeitos esteve presente, e os que não estiveram mandaram seus 
representantes, como pai, como irmão, como marido, como filho. 
Movimento esse que eu nunca vi igual. Dezenas de vice-prefeitos, 
dezenas de diretórios municipais. Além do Presidente da Assembleia 
Legislativa, também tivemos presente o Presidente da FAMEM, o 
Prefeito Erlânio Xavier, que dirige a FAMEM no Maranhão. Tivemos 

também presente o Presidente da Câmara de São Luís, Osmar Filho, 
junto com o grupo de vereadores que dão sustentação a ele aqui na 
Câmara Municipal e que apoiam a candidatura do Senador Weverton. Eu 
tenho certeza que esse movimento, Deputado Marco Aurélio, Deputado 
Rildo Amaral, vai ficar na história de Imperatriz como o movimento que 
parou a cidade. Não se conseguia mais um hotel para ficar hospedado 
porque estavam todos lotados. Outra coisa que eu fiquei admirado: eu 
não vi um ônibus no movimento, para dizer “ah, veio ônibus trazendo 
gente, para dar aquela multidão”. Não vi. Mas também eu já presenciei 
o maior engarrafamento que eu já participei na história política. Tive 
que descer do meu carro e andar 2 km para chegar até o movimento. 
E foi porque eu cheguei cedo, porque os que chegaram tarde andaram 
mais de 3 km, só de carro, de pessoas que foram de livre e espontânea 
vontade para o lançamento da pré-candidatura do Senador Weverton. 
Eu quero dizer ao Senador Weverton que ele está de parabéns, que 
ele é um predestinado no Maranhão, porque eu nunca vi época de 
pré-campanha, que nem começou a campanha, e a classe política e o 
povo do Maranhão abraçar uma candidatura dessa maneira. Eu quero 
convidar a todos vocês para o próximo encontro agora dia 14, que 
vai ser na cidade de São Bernardo, cidade do Baixo Parnaíba, cidade 
que eu costumo e sempre estou presente. E, com certeza, também vou 
estar nesse encontro no dia 14. Deputado Paulo Neto, V. Ex.ª, que faz 
política no Baixo Parnaíba, também está convidado. Teremos o maior 
prazer de lhe receber para que V. Ex.ª possa e o povo do Baixo Parnaíba 
ouvir as propostas do nosso senador, nosso pré-candidato, e para que a 
gente possa também receber da comunidade representações de classe 
e do povo do Baixo Parnaíba quais são as reivindicações daquela 
região. Mas eu tenho certeza que vai ter gente de todo o Maranhão, 
assim como tinha gente lá em Imperatriz. Mas não é só o eleitor, são 
lideranças políticas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, presidente de 
associações, presidente de partidos. Ali, Deputado Paulo Neto, aquele 
palanque não coube o povo. Muitos tiveram que ficar embaixo. Eram só 
políticos e lideranças. Ali cada um lidera milhares e milhares de votos 
no Maranhão e lideram a região, o município. Quero aqui convidar todo 
o povo do Baixo Parnaíba. Região que eu faço política e que eu sou filho 
da cidade de Brejo, para participar do Segundo Encontro Regional da 
pré-candidatura do nosso Senador Weverton, ao Governo do Estado do 
Maranhão, que vão ser vários. Dia 04, vamos ter em Presidente Dutra 
e dia 18 em Pinheiro. E o próximo é no Baixo Parnaíba. Eu estarei lá 
presente para receber todos os amigos, os políticos de todo o Maranhão 
que vão fazer parte. Doutor Ildon Marques me confirmou, ontem, a 
sua presença, lá em São Bernardo, vai vir de Imperatriz para participar 
desse evento. Tenho certeza de que vai ser o maior evento do Baixo 
Parnaíba e do município de São Bernardo.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Conclua, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO MARCOS CALDAS - Vou concluir, 
Presidente. O movimento esse que nós precisamos para poder 
dialogar, para poder conversar e principalmente para dizer quais são 
as necessidades do Maranhão e principalmente do Baixo Parnaíba. 
Sintam-se todos convidados, e até sábado, lá em São Bernardo. Um 
abraço a todos! Meu muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Neto Evangelista, por cinco minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO NETO EVANGELISTA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, Senhoras 
Deputadas, os que nos acompanham pela TV Assembleia. Eu vou iniciar 
esse pronunciamento lendo alguns nomes, peço atenção de V.Exas. 
Prefeito Fufuca, de Alto Alegre do Pindaré; Prefeito Eleudo, de Altamira 
do Maranhão; Prefeito Itamar, de Alto Parnaíba; Prefeita Vanderli, de 
Amarante do Maranhão; de Araioses, a Prefeita Luciana Trinta; de Arari, 
Prefeito Rui Filho; de Bacuri, Dr. Washington; de Balsas, Dr. Erick; de 
Barreirinhas, Dr. Amilcar; de Bernardo do Mearim, Júnior Xavier; de 
Bom Jesus das Selvas, Fernando; de Brejo, Zé Farias; de Buritirana, 
Toni Brandão; de Cantanhede, Cabão; de Coelho Neto, Bruno Silva; 
de Duque Bacelar, Flávio Furtado; de Fernando Falcão, Raimunda 
do Josemar; de Fortuna, Sebastião; de Gonçalves Dias, Toinho da 
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Patioba; de Governador Archer, Leide; de Governador Edison Lobão, 
Geraldo; de Graça Aranha, Bira; de Guimarães, Osvaldo; de Humberto 
de Campos, Luís Fernando; de Garapé Grande, Erlânio Xavier; de 
Imperatriz, Assis Ramos; de Itaipava do Grajaú, Júnior do Posto; de 
Jenipapo dos Vieiras, Arnóbio do Carro Velho; de João Lisboa, Vilson; 
de Lago do Junco, Edina Fontes; de Lima Campos, Dirce do Jailson; 
de Mata Roma, Besaliel; de Matões do Norte, Solimar; de Milagres 
do Maranhão, José Augusto; de Mirinzal, Amauri; de Montes Altos, 
Domingos França; de Paulino Neves, Raimundo Lídio; de Paulo Ramos, 
Adailson; de Pedro do Rosário, Toca Serra; de Penalva, Ronildo; de 
Peritoró, Dr. Júnior; de Pinheiro, Luciano Genésio; de Poção de Pedras, 
Francisco Pinheiro; de Presidente Vargas, Fabiana; de Primeira Cruz, 
Nilson do Cassó; de Ribamar Fiquene, Cociflan; de Santa Filomena 
do Maranhão, Salomão; de Santo Antônio dos Lopes, Bigu; de São 
Bernardo, João Igor; de São Domingos do Maranhão, Tratorzão; de São 
João do Paraiso, Beto Régis; de São João dos Patos, Dr. Alexandre; 
de São Luiz Gonzaga, Dr. Júnior; de Sítio Novo, Antônio Coelho; de 
Sucupira do Riachão, Valter; de Timon, Dinair Veloso; de Trizidela do 
Vale, Deibson Bale; de Tuntum, nosso ex-deputado Fernando Pessoa; 
de Turilândia, Paulo Curió; de Vargem Grande, Carlinhos Barros; e 
de Vitorino Freire, Luciana Rezende. Esses são os nomes, Deputado 
Marcos Caldas, dos prefeitos que estavam de corpo presente no último 
evento na cidade de Imperatriz, no lançamento da pré-candidatura 
do Senador Weverton Rocha ao Governo do Maranhão. Aqui, eu fiz 
questão de ler nome por nome porque aqui não há fantasia. Aqui não 
há número vazio. Aqui há, literalmente, o que esteve presente, uma 
representação grande de prefeitos do Estado do Maranhão, 61 prefeitos. 
Aqui, percebam que eu não citei aqueles que estavam por representação. 
Eu poderia dizer a prefeita de Cajari não estava presente, mas estava 
o seu filho Vereador Osmar Filho. O Prefeito Pedro Fernandes, do 
Arame, não estava presente, mas estava o seu filho Deputado Federal 
Pedro Lucas Fernandes. De Magalhães de Almeida, de Santa Quitéria, 
de Água Doce do Maranhão. Eu não citei aqui também as segundas 
forças dos municípios, onde não tem o prefeito, mas tem aquele que 
ficou em segundo lugar, ou em terceiro lugar bem colocado. Se a gente 
for juntar isso, deram 167 municípios representados em um evento na 
cidade de Imperatriz, uma cidade distante do centro do Maranhão, onde 
a gente tinha a prefeita de Araioses lá do litoral do Maranhão, onde a 
gente tinha o prefeito de Bacuri lá do litoral ocidental, do outro lado 
do Maranhão, onde a gente tinha representação política verdadeira que 
não foi chamada para o evento para assinar termo, não foi chamado 
para o evento para participar de algum tipo de festa, mas, sim, de um 
lançamento de pré-candidatura de Governo do Estado. Ali não havia 
ninguém presente que foi convidado de forma diferente, que não fosse 
para o anúncio do lançamento da pré-candidatura do Senador Weverton 
para o Governo do Maranhão. Senhor Presidente Deputado Othelino 
Neto, liderando os deputados estaduais ali presentes, nos representou 
no seu pronunciamento, e eu me senti altamente representado, 
principalmente, na sua fala quando disse que esta aliança não se aparta. 
O Presidente da FAMEM fez um pronunciamento representando todos 
os prefeitos. Senhores e senhoras deputados, eu tenho apenas uma 
crítica ao evento: causou um engarrafamento quilométrico para chegar 
até o local. Mas tem o lado positivo, Deputado Marcos. O lado positivo 
é porque, após o evento, os restaurantes de Imperatriz todos lotados, os 
hotéis todos lotados. A cidade acompanhou de perto o lançamento da 
candidatura do Senador Weverton ao Governo do Estado, que escolheu 
a cidade de Imperatriz, porque foi a cidade em que ele nasceu, Deputado 
Antônio Pereira. E eu, ao longo da minha vida pública, recordo sempre 
a discussão da cidade de Imperatriz dizendo o seguinte: Olha, o vice tem 
que ser de Imperatriz, o suplente de senador tem que ser de Imperatriz. 
Ano que vem, essa discussão não vai ter por que o governador será da 
cidade de Imperatriz. Mas, mais do que qualquer fala que eu pudesse 
fazer aqui, Senhor Presidente, de que o Senador Werveton escolheu a 
cidade de Imperatriz para lançar sua candidatura, de que lá foi debatido 
o plano de governo, na educação, na saúde, na infraestrutura, eu queria 
falar sobre sensibilidade, que o Senador Werveton teve, enquanto 
Senador da República, Deputado Arnaldo Melo, de trazer um braço do 

Hospital de Amor, de Barretos, para a cidade de Imperatriz, que vai 
servir a cidade de Imperatriz, no tratamento preventivo do câncer, e que 
vai servir todo o Maranhão, ajudando a desafogar, inclusive a cidade 
de São Luís que recebe muita gente que vem fazer os seus tratamentos, 
portanto, emblemático foi o lançamento na cidade de Imperatriz, e 
como o nosso próprio pré-candidato a Governador disse: “Foguete não 
tem ré”. Daqui para a frente é crescente, é aumentando cada vez mais, 
rumo ao que nós e o que cada um dos Senhores Deputados deseja para 
o Estado do Maranhão. Muito obrigado, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO - 
Deputado Dr. Yglésio, por cinco minutos, sem apartes. Deputado Dr. 
Yglésio, estou vendo que Vossa Excelência está em uma missão aí de 
rua, mas nós não estamos lhe ouvindo, habilite o seu microfone, agora 
sim, Vossa Excelência está na praia?

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do 
orador) - Não, Presidente, eu estou no Residencial Bela Vista, dando 
apoio aqui aos moradores que estão numa ocupação. Hoje, eles estão 
sendo alvo de uma ação de reintegração de posse. Uma reintegração de 
posse que a gente não vai discutir o mérito, claro, da decisão judicial, mas 
a gente precisa discutir, o cumprimento da sentença, a sentença do juiz 
Ferdinando Serejo, ela é clara, ela diz aqui: a remoção, ele fez um grifo 
com letras maiúsculas no obrigatoriamente, mas vou passar a leitura 
da mesma aqui. A remoção dos ocupantes deverá ser obrigatoriamente 
acompanhada de forma concomitante, ou seja, ao mesmo tempo, pari 
passu, por órgãos de assistência social que garantam o encaminhamento 
das pessoas em situação de vulnerabilidade para abrigos públicos ou 
locais com condições dignas nos termos determinados pelo STF. Pois 
bem, aqui tem uma operação da polícia junto com um oficial da Justiça, 
um representante da empresa requerente, o que eles querem fazer? 
Eles querem tirar as pessoas daqui sem garantir a transferência delas. 
A equipe da SEMCAS chegou, a equipe da Sedes chegou também aqui, 
o pessoal da SEDIHPOP também com a Defensoria Pública do Estado. 
Nós estamos tentando entrar em contato com o juiz porque o oficial de 
justiça não quer cumprir de maneira que está a sentença. A sentença não 
pode ser cumprida pela metade, se a sentença diz que tem que haver 
um encaminhamento para uma moradia digna e a SEMCAS está aqui 
com a SEDES e eles são unânimes em dizer que não têm condição 
de transferir essas pessoas hoje para um lugar, eu pergunto: Aonde é 
que essas pessoas vão dormir? O representante da empresa está aqui 
achando que fez grande coisa trazendo um caminhão para tirar as coisas 
das pessoas, para jogar aonde? Onde é que essas crianças aqui, tem um 
monte de crianças, tem mais de 20 crianças aqui na ocupação, que eu 
contei rapidamente. Acho que tem mais do que isso lá para trás, que é 
bem grande aqui. Então, o Poder Público está brincando, de certa forma, 
pela falta de coordenação. A gente precisa que a Justiça encaminhe 
juntamente com os demais envolvidos a solução para as pessoas. Não 
é chegar e dizer: Ah, vim cumprir uma determinação judicial, que diz 
que as pessoas têm que sair para algum lugar”. Aí o Executivo não 
tem como, em nível estadual e municipal, em curto prazo, realocar 
250 famílias. O que vai ser feito com essas pessoas, aqui? Então eu 
peço a intervenção tanto da SEDIHPOP, quanto da SEDES, quanto da 
SEMCAS no município, o Governador Flávio Dino, o Prefeito Eduardo 
Braide, todos que precisam responder por esses encaminhamentos de 
imediato. E, claro, que o Judiciário, tendo em vista a impossibilidade do 
cumprimento imediato, que se certifique isso, que o oficial de justiça se 
certifique de que não há condições para dar cumprimento à sentença de 
maneira imediata e, claro, que seja postergado. Ninguém, volto a dizer, 
ninguém discute o mérito da decisão da posse do requerente. A gente 
sabe da necessidade de cumprir a decisão, mas cumprir integralmente, 
garantindo o direito das pessoas ao que é mais básico, a subsistência, a 
moradia, os direitos mais básicos que a gente tem na nossa constituição. 
Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO- 
Próximo orador, Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, 
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Bom dia, Presidente. Bom dia, demais pares. 
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Senhor Presidente, vou pautar minha fala em três situações, em três 
partes. A primeira delas: esse domingo foi um domingo lamentável para 
a população de São Luís. Inicialmente, todos tomaram conhecimento 
de uma língua negra, de uma grande quantidade de esgoto jogado 
de forma in natura no Olho d’Água, na foz do Rio Pimenta. E todos 
ficaram abismados pela quantidade de esgoto que estava sendo 
despejado naquele momento. Mas lembrando que isso já está quase 
que no cotidiano das pessoas que ali moram. Já teve muitas denúncias 
para a Secretaria de Meio Ambiente, para a Caema, inclusive ação do 
Ministério Público Federal. E, mais uma vez, o Governo do Estado, 
por meio da Caema, jogando esgoto a céu aberto de forma in natura, 
sem nenhum tratamento. O Governo do Estado prometeu água potável 
na casa dos maranhenses e tratamento de esgoto, e é uma verdadeira 
palhaçada que o Governador faz. E todos sabem disso. É por isso que 
,na manhã de ontem, já acionamos o Ministério Público Estadual por 
meio da Promotoria de Meio Ambiente, CAOP do Meio Ambiente, 
o Ministério Público Federal e também a Polícia Federal para que 
possam investigar esses crimes ambientais que estão sendo cometidos 
pelo Governo do Estado e pela Caema, para que tomem as devidas 
providências. Não obstante a isso, Senhor Presidente, no final da 
tarde no domingo, uma aglomeração de mais de cinco mil pessoas na 
Avenida Litorânea, próxima ao prolongamento da Litorânea e, depois, 
com princípio de tumulto, com princípio de confusão, com várias 
brigas, brigas generalizadas, inclusive, uma possibilidade de arrastão 
na própria Litorânea. Isso é o descaso do Governador Flávio Dino, da 
falta de policiais militares, da falta de policiais civis. Nós temos mais 
de 1.700 homens aprovados em concursos, prontos para assumir o 
cargo de policial militar, na Polícia Militar do Estado do Maranhão e 
o Governador Flávio Dino enganou homens e mulheres continua inerte 
e a falta de segurança em todo o Estado do Maranhão, em Imperatriz, 
em outros municípios e na própria capital. Ontem, comerciantes foram 
assaltados em plena luz do dia, no bairro do João Paulo. E a sensação de 
insegurança ela é perfeitamente visível em todo o Estado do Maranhão. 
Estamos solicitando ao Governo do Estado, mais uma vez, a nomeação 
de todos aprovados no concurso da Polícia Militar. Então estamos 
retratando o descaso do Governo do Estado, a irresponsabilidade do 
Governo do Estado com o tratamento de esgoto, o esgoto correndo 
a céu aberto e sendo jogado de forma in natura no Olho d’Água, no 
Caolho, no Calhau e na Ponta da Areia e cenas lamentáveis de violência 
na tarde de ontem na Litorânea, em São Luís. Mostra o descaso, a falta 
de compromisso e o desgoverno Flávio Dino que não tem condições 
de administrar o nosso Estado. Senhor Presidente, eu vou finalizar o 
absurdo que aconteceu na última sexta-feira, em Imperatriz, a senhora 
Iranice Cândido, que é cadeirante, uma pessoa com deficiência não 
conseguiu embarcar na última sexta-feira, na cidade de Imperatriz 
para São Luís. E o mais absurdo, ela foi humilhada, foi ultrajada com 
arrogância, a prepotência dos funcionários da Azul. Iranice, receba a 
nossa solidariedade, o nosso apoio. Já estamos acionando a Azul, os 
funcionários da Azul pelo total desrespeito a uma maranhense, a uma 
mulher e uma cadeirante. Eu vi a camisa que você estava vestida e 
nela disse: Lute, como luta uma cadeirante. Senhoras e Senhores, se 
já é difícil para a população mais pobre desse Estado, se já é difícil 
para mulher, vocês imaginem para uma cadeirante. Chegar no local de 
embarque, no aeroporto de Imperatriz e ser humilhada, dizer que não 
pode embarcar porque a bateria não estavam as especificações exigidas 
por lei. Mentira, falta de atenção, falta de respeito e desrespeitando a 
legislação da ANAC. Nós tomamos conhecimento, já estamos tomando 
as devidas providências, já estamos acionando a ANAC, estamos 
acionando a Azul, para que possa prestar os esclarecimentos e tomar a 
devidas providências. E, mais uma vez, quero dizer a Elenice Cândido, 
que tem o nosso total apoio, a nossa luta em defesa das pessoas com 
deficiência, estamos inclusive acionando a Promotoria da Pessoa com 
Deficiência no Estado do Maranhão, doutor Ronald, para que possa 
também tomar as devidas providências. Respeito a mulher maranhense! 
Respeito às pessoas com deficiência! Respeito aos cadeirantes! Elenice, 
mais uma vez, receba o apoio e a solidariedade da Assembleia, do 
Deputado Wellington, e você não está sozinha. Essa luta é de todos 

nós. Conte com o meu apoio, conte com a nossa luta. Vamos acionar 
a ANAC, a AZUL e o Ministério Público para que possa tomar as 
devidas providências. Que Deus te projeta! Que Deus abençoe! Que 
Deus estenda suas mãos poderosas sobre o Estado do Maranhão. Era o 
que eu tinha para o momento, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Deputado Antônio Pereira por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) – Senhor Presidente, Secretários presentes à Mesa, colegas 
deputados e deputadas em plenário, imprensa, internautas que nos 
assistem neste momento. Eu quero, Senhor Presidente, primeiro pedir 
as bênçãos de Deus para esta Casa, para o Maranhão, para a Região 
Tocantina e que, daqui para frente, as coisas aconteçam na política do 
Maranhão, que estão se acirrando de uma maneira calma e tranquila. É o 
que desejo. É o que desejo e peço a Deus. Mas ocupo, Senhor Presidente, 
essa tribuna, nessa manhã, com a única finalidade de destacar uma ação 
do Governo do Estado. Inclusive, Deputado Arnaldo Melo, já falei aqui 
em pronunciamento anterior que, em Senador La Rocque, há alguns 
anos, conseguimos levar um hospital de 20 leitos que ficou inconcluso. 
E, no governo Flávio Dino, esse hospital permaneceu inconcluso. O 
nosso prefeito atual, Professor Bartolomeu, ganhou as eleições e, já 
no dia 02 ou 03, se não me falha a memória, de janeiro, quando ele 
assumiu o governo, Senhor Presidente, estivemos lá. Fizemos in loco 
uma visita a este hospital, a esta obra inconclusa, àquele elefante branco 
que estava ali sem cumprir a sua função social. Eu, o prefeito, a câmara 
de vereadores, Hilton Miranda, o ex-prefeito daquela cidade também, 
Francisco Nunes. E vimos um hospital totalmente destruído pela ação de 
vândalos, pois o prefeito da administração anterior não tinha colocado 
guardas para proteger o patrimônio público. Durante quatro anos ficou 
sem estar guardado por um vigilante aquele patrimônio. Roubaram 
as portas, roubaram as pias, os mármores, parte do teto, enfim, um 
prejuízo muito grande para o erário público. Vim aqui, nesta tribuna, 
no início de fevereiro. Denunciamos essa questão. O Prefeito Professor 
Bartolomeu fez um ofício ao Governo do Estado pedindo a recuperação 
e a conclusão daquela obra inconclusa, o hospital de 20 leitos daquela 
cidade, Senador La Rocque. Eis que, em 21 de julho do mês passado, o 
Governador Flávio Dino esteve lá para lançar algumas obras e assinar 
alguns convênios não só com o Prefeito de Senador La Rocque como com 
vários prefeitos da região. Escolheu exatamente aquela cidade, acredito 
eu porque não tinha por que ser aquela cidade, acredito eu, porque o 
Presidente Bolsonaro tinha estado lá há poucos dias, há poucas semanas 
naquela cidade. E ele, emblematicamente, simbolicamente esteve lá. E 
o nosso Secretário Clayton Noleto, da SINFRA, diga-se de passagem, 
um imperatrizense que tem feito um grande trabalho na SINFRA, em 
especial, na nossa região. Clayton Noleto tem feito um grande trabalho 
na Região Tocantina, tem atendido ali os anseios daquela população. É 
preciso que se diga, eu testemunho isso, no pronunciamento do Clayton 
Noleto, porque todos sabem que é pré-candidato a deputado federal, 
ele fez um pedido no microfone ao Governador Flávio Dino pedindo 
a conclusão do hospital. Prontamente, no momento que o governador 
pegou o microfone para o seu pronunciamento, ele atendeu ao pedido 
do Clayton Noleto e autorizou o término daquela obra, daquele hospital 
, para que ele viesse realmente a ser entregue à comunidade, e marcou 
dia e hora, dia 16 de agosto, às dez horas da manhã, vocês receberão 
a equipe aqui para dar continuidade a essa obra e terminar essa obra e 
entregá-la ao prefeito, ao município e portanto entregá-la à sociedade, 
ao povo de Senador La Rocque. E dia 16 foi segunda-feira, foi ontem. E 
ontem às dez horas da manhã, o prefeito municipal me ligou me dizendo 
que sim, a equipe do Secretário Galdino, da SEGOV, da Secretaria de 
Governo, tinha estado lá e iniciado essas obras confirmando as palavras 
do governador. Portanto, nós todos de Senador La Rocque, eu, em 
particular representando o prefeito, aquela cidade, eu quero deixar, não 
só a Diego Galdino, os meus cumprimentos, os meus agradecimentos, 
ele que é responsável pela obra para finalizar aquele hospital, mas, em 
especial, ao governador, e em especial ao Clayton Noleto por ter se 
juntado a nós, nessa luta, que temos desde o início do ano. E o mais 
importante, é que uma obra que talvez ficasse ali como um túmulo, ou 
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como um elefante branco o resto da vida, vai ser refeita, reconstituída, 
e terminada, e principalmente, entregue à comunidade para realmente 
fazer a sua função social, cumprir a sua função social, que é de dar a 
assistência à saúde, ao povo de Senador La Rocque. Muito obrigado, 
Senhor Presidente. Era esse o meu registro dessa manhã.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
– Estavam inscritos os Deputados Rafael Leitoa, a Deputada Andreia 
Martins Rezende, que utilizará o Grande Expediente. Deputado Marco 
Aurélio e Deputada Mical Damasceno, ficam todos transferidos para o 
Pequeno Expediente da próxima Sessão, mas também tem o Tempos 
dos Blocos, que Vossas Excelências podem utilizar para se pronunciar. 
Projeto de Lei nº 368/2021, de autoria do Poder Executivo (lê). Em 
discussão. Em votação. Os Deputados que aprovam, permaneçam como 
estão. Aprovado, vai à sanção. Projeto de Lei nº 370/2021, de autoria 
do Poder Executivo (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Projeto de 
Lei 077, de autoria do Deputado Glalbert Cutrim (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. O projeto vai à sanção. Projeto de Resolução Legislativa nº. 
140, de autoria do Deputado Roberto Costa (lê). O Deputado Roberto 
Costa está ausente. Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de 
Resolução Legislativa nº 020, de autoria do Deputado Dr. Yglésio (lê). 
Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. À promulgação. Projeto de Resolução 
Legislativa nº 035 de autoria do Deputado Dr. Yglésio, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Vai à publicação. Projeto de Resolução Legislativa de 
autoria da Deputada Helena Duailibe. A Deputada Helena está ausente. 
Fica transferido para a próxima sessão. Projeto de Resolução Legislativa 
nº 022, de autoria do Deputado César Pires, (lê). Em discussão. 
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão. 
Aprovado. Vai a segundo turno. O próximo item, também, é de autoria 
da Deputada Helena Duailibe. Fica transferido para a próxima sessão em 
razão da ausência da autora. Requerimentos à deliberação do Plenário: 
os itens 10 e 11 estão sendo retirados da Ordem do Dia de hoje a pedido 
do autor. Item 12: Requerimento nº 298/2021, de autoria da Deputada 
Socorro Waquim, (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados 
que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 
nº 305/2021, de autoria do Deputado Luiz Henrique Lula, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Encaminho o projeto de lei às comissões para que 
emitam os pareces e, em seguida, que venha ao plenário. Requerimento 
nº 306/2021, de autoria do Deputado Luiz Henrique Lula, (lê). Em 
discussão. Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. Aprovado. Encaminho à Comissão de Direitos Humanos. 
Requerimento nº 309/2021, de autoria do Deputado Luiz Henrique 
Lula, (lê). Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como 
estão. Aprovado. Requerimentos à deliberação da Mesa: Requerimento 
nº 295, de autoria do Deputado Luiz Henrique Lula (lê). 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. Requerimento nº 296, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim. (lê). 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. Requerimento nº 297, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim (lê). 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. Requerimento nº 300, de autoria do Deputado Luiz Henrique 
Lula da Silva (lê). 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. Encaminhe-se à Comissão e Administração Pública, 
para conhecimento e providências. Requerimento nº 304, de autoria 
do Deputado Neto Evangelista (lê). 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. Requerimento nº 310, de autoria da Deputada Professora 
Socorro Waquim (lê). 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. Ordem do Dia encerrada. 

V – GRANDE EXPEDIENTE. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Inscrita a Deputada Andreia Martins Rezende que terá 30 minutos com 
apartes.

A SENHORA DEPUTADA ANDREIA MARTINS REZENDE 
(sem revisão da oradora) - Bom dia a todos, aos meus queridos colegas 
deputados, imprensa, em especial, ao Presidente Othelino, que tem 
sempre por mim toda a reverência e companheirismo. E eu estou aqui 
para falar de um assunto importante. Volto ao tema da acessibilidade, 
até porque considero que essa não é só uma bandeira, na verdade, uma 
missão que me foi imposta pela vida, que foi imposta por Deus. Eu 
protocolei uma indicação pedindo ao Governador Flávio Dino que faça 
descidas nesse novo prolongamento da Litorânea, para que qualquer 
cadeirante, para que qualquer pessoa com mobilidade reduzida, até pelo 
movimento de carrinho de bebê, consiga descer do calçadão até a praia. 
Para subir para o calçadão eu já fui olhar, e estão muito bem-feitos 
os acessos, mas a gente não tem como descer até o mar, até a areia. 
E essa experiência que eu tenho tido até hoje me faz ter a certeza que 
tanto as pessoas que andam com suas próprias pernas, quanto as pessoas 
que andam sobre as rodas precisam ter o direito de ir e vir até onde 
desejarem. Então se a gente tiver a vontade de tomar um banho de mar, 
que essa vontade não nos seja impedida por uma falta de estruturação 
arquitetônica. Por que eu estou falando isso aqui, hoje, para cada um 
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de vocês? Para pedir que vocês repercutam isso em suas redes sociais, 
para pedir que vocês façam ecos dessa minha voz, porque eu sei que 
aqui nós temos pessoas de bem, Neto, pessoas que tem empatia por 
essa causa, empatia pela vida dos outros. E eu acho que, de pouquinho 
em pouquinho, a gente vai melhorando as coisas. Então é por essa 
democratização, para que a gente possa ter cadeirante andando por todos 
os lugares é que eu estou aqui, é que meu mandato se realiza, e cada 
conquista dessa não é uma conquista minha, mas é uma conquista dessa 
Casa, é uma conquista de todos nós. Então, o motivo de estar aqui hoje 
é para pedir que V. Ex.ªs me ajudem, para que a gente possa sensibilizar 
o governador e logo, logo esse acesso seja feito. Muito obrigada a todos 
e muito feliz, Othelino, de, mais uma vez, estar podendo usar a nossa 
tribuna adaptada. Um forte abraço! Obrigada.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Tempo dos Partidos ou Blocos: Bloco Parlamentar Solidariedade/PP. 
Deputado Rildo, declina? Bloco Parlamentar Democrático, declina. 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Deputado Marco Aurélio. 
Como estão as inscrições? Quantos usarão? Deputado Antônio Pereira, 
por cinco minutos, com apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 
do orador) - Senhor Presidente, retorno a esta tribuna, já cumprimentei 
todos, apenas para fazer aqui um agradecimento e um cumprimento 
especial e espero que esse meu pronunciamento seja uma homenagem 
a um amigo ali que morou tantos anos em Imperatriz, o Fábio César 
Costa, que é conhecido praticamente de todos nós, que sempre esteve 
no governo ligado à articulação política. Morou mais de dez anos em 
Imperatriz e lá nós construímos uma amizade muito próxima. E me 
recordo quando Fábio, conhecido como Fabinho, lá em Imperatriz, ele 
foi assessor do governador Flávio Dino, enquanto deputado federal e 
depois coordenou, ajudou a coordenar aqueles Diálogos pelo Maranhão 
os quais fizeram com que o governador fizesse aí o seu Plano de 
Governo, construísse o seu Plano de Governo. E uma vez governador, o 
Fábio esteve sempre na Articulação Política como adjunto do Deputado 
Federal Márcio Jerry, antes não era deputado federal enquanto não era 
deputado federal, quando o Deputado Márcio Jerry se elegeu, o Fábio 
foi, o acompanhou como assessor para a Câmara Federal e retornando 
depois para o Governo do Estado como adjunto outra vez da Secretaria 
de Assuntos Políticos e Social e também agora com Rubens Pereira 
Júnior enquanto Secretário da Articulação Política, ele foi outra vez 
adjunto contribuindo ali sempre com o seu conhecimento na Região 
Tocantina, com a classe política e com o Maranhão como um todo, mas, 
em especial, na Região Tocantina. E nos últimos trinta dias, mais ou 
menos, acredito que tenha mais ou menos isso, ele assume interinamente, 
acredito eu, que seja interino, apesar que ele tem capacidade de ficar até 
lá, o tempo inteiro, ele assumiu a SECAP: a Secretaria da Articulação 
Política e Social do governo, e está lá, hoje, mas eu estou ressaltando o 
nome do Fábio, pela importância que ele tem dado à Região Tocantina 
e pela minha amizade pessoal com ele...

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO – 
Deputado Antônio, quando puder me conceda uma parte, por gentileza, 
Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Deputado 
Marco Aurélio, será um grande prazer. E aqui eu achei por bem, numa 
questão de simbolismo, fazer esse pronunciamento em agradecimento 
ao trabalho que ele tem feito pelo Maranhão, pela classe política, porque 
acho merecedor dessa honraria que faço aqui nesse pronunciamento. 
Concedo aqui o aparte, como é regimental, ao nobre colega Deputado 
Marco Aurélio. Professor Marco Aurélio.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(aparte) - Deputado Antônio, eu acho pertinente Vossa Excelência fazer 
essa menção, e vale a pena a gente destacar, o Fabinho, que, além de 
ser um grande companheiro de partido, por muitos anos, é um grande 
amigo pessoal também que tenho, e faço questão de destacar as suas 
virtudes, as suas qualidades, articulador, dialoga bastante, sempre 
disposto a lutar e resolver as demandas que a gente apresenta. E quero 
destacar essa passagem nessa interinidade em que ele exerce o cargo 
de secretário, ele que já esteve junto com o então Secretário Márcio 

Jerry e agora como subsecretário do Secretário Rubens Júnior, assumiu 
essa secretaria. E digo mais, em ele permanecendo como Secretário da 
SECAP, é uma justiça que se faz a uma pessoa que, desde o início da 
jornada do Governador Flávio Dino, nas derrotas e nas vitórias, sempre 
esteve na linha de frente, sempre esteve ali para apoiar. E ele ter essa 
oportunidade é algo que eu acho muito justo e que vai ajudar bastante 
o governo do Governador Flávio Dino. Destaco vossas palavras, que 
são mais do que justas e torço, inclusive, para que o Fábio continue 
nessa função que tem desempenhado muito bem na interinidade. Muito 
obrigado, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – Incorporo 
o vosso aparte, Deputado Marcos Aurélio, ao nosso pronunciamento 
e termino desejando ao Fabinho que, nesta ou em outra função no 
Governo, ele possa ter sucesso absoluto pela sua simpatia, pela sua 
humildade, porque tem feito, sim, um grande trabalho pela Região 
Tocantina e por que não dizer pelo Maranhão? Muito obrigado, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Com a palavra, o Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos, com 
apartes.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
(sem revisão do orador) - Senhor Presidente, Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, todos que acompanham esta Sessão. Venho fazer 
aqui três destaques neste pronunciamento de algumas situações, em 
nossa querida Imperatriz, desde a última sexta-feira. A primeira delas, 
Presidente, que eu quero destacar foi V.Exa. ter recebido na Câmara 
de Vereadores de Imperatriz o Título de Cidadão Imperatrizense. 
Um orgulho para nós, orgulho para nós que vivemos em Imperatriz, 
V.Exa. recebeu esta certidão de nascimento, esse reconhecimento pelos 
representantes do povo e passou agora a ser imperatrizense, mesmo não 
tendo nascido lá, mas ajudou a nossa cidade. Eu destaco que às vezes se 
dão comendas, se dão reconhecimento, às vezes se dá reconhecimento a 
quem não tem ali um envolvimento, a quem não tem uma contribuição, 
Deputado Antônio, mas o que foi feito pela Câmara de Vereadores, 
de forma unânime, por meio do Vereador Carlos Hermes, que fez a 
proposição, em lhe dar esse título, em lhe conceder esse título, foi uma 
justiça a uma pessoa que olhou para a nossa cidade. Eu lembro que, no 
ano passado, V. Exª destinou metade de suas Emendas Parlamentares 
para Imperatriz. Talvez, eu tenha que falar até baixo aqui para algum 
prefeito que apoia V. Exª não ficar com raiva. Como é que ele destinou 
quase tudo para a cidade de Imperatriz? Mas viu uma cidade que 
precisava de um apoio e ajudou, na pandemia, talvez muitas pessoas 
não saibam, nós nem divulgamos isso, Presidente, mas foram muitas 
e muitas vezes, naquele momento mais crítico da pandemia, em que 
a logística da Secretaria de Saúde não conseguia levar o tanto de 
medicamentos necessários todos os dias e equipamentos para os 
hospitais e as UTIs, V. Exª colocou a frota da Assembleia disponível e 
quase todo dia tinha carro daqui da Assembleia para apoiar os hospitais 
de Imperatriz, e aquilo ajudou demais. São coisas que a gente faz que 
não tem nem dimensão de quem ajudou salvar, mas ajudou salvar. 
E faço questão de destacar, Presidente, para além do que V. Exª fez 
diretamente por Imperatriz, mas a força que V. Exa. dá para quem é 
representante da nossa Imperatriz. O mandato que exerço, o mandato 
do Deputado Rildo, o Deputado Antônio, todos nós somos apoiados nas 
nossas ações por meio de V. Excelência. E isso é importante, porque a 
gente chega e consegue ter uma posição de destaque na Assembleia, o 
que reforça os nossos mandatos e reforça as nossas atuações. E a gente 
garante, assim, avançar em pleitos para a nossa cidade Imperatriz, que 
é uma cidade que a todos acolhe. Mas, de modo muito especial, quem 
contribui com Imperatriz entra no coração da cidade. Melhor do que 
receber honras; vai merecê-las. V. Exa. merece e recebeu essa honraria. 
E eu sei que irá sempre guardar esta homenagem, este reconhecimento 
como uma responsabilidade que V. Exa. passa a ter ainda mais com a 
nossa cidade. Passo a palavra para o Deputado Rildo.

O SENHOR DEPUTADO RILDO AMARAL (aparte) – 
Agradeço, Deputado Marco Aurélio. Eu não poderia aqui deixar de dar 
destaque também para a sua fala, destaque a esse de reconhecimento 
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Othelino, de tê-lo como conterrâneo na Câmara. Disse que mais do que 
morar na cidade é importante que a cidade resida em você. Eu tenho 
certeza que esse sentimento que você tem por Imperatriz, os três dias 
que o senhor passou agora na cidade reforçou o que são os nossos 
costumes, reforçou o que o imperatrizense gosta, o que imperatrizense 
ama. E eu tenho certeza que, depois desses três dias, a sua visão em 
relação a Imperatriz é muito maior do que tinha antes; é uma visão de 
um povo que é acolhedor, de um povo que ama, de um povo que sabe 
dizer “sim”. E muito me orgulhou, logo depois de um momento que nós 
tivemos outro dia, o senhor me dizer que tinha saído daquele momento, 
atravessou a rua para lanchar, como faz todo os imperatrizenses, nos 
muitos restaurantes populares que temos na nossa cidade. Te parabenizo 
e digo do orgulho de tê-lo não somente como conterrâneo, mas como 
amigo, em dizer o quanto já fizeste por Imperatriz. E eu tenho certeza 
que isso é só o começo do reconhecimento. E a cidade de Imperatriz 
é muito crítica em certas homenagens, mas muito pelo contrário, em 
relação a V. Ex.ª a gente viu o reconhecimento, que não foi só da 
Câmara, não, é da própria cidade de Imperatriz. Muito obrigado e 
parabéns por ser o nosso conterrâneo.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
- Deputado Rildo, o homem, na verdade, acho que voltou tendo que 
malhar em dobro, porque o homem quase se acaba de comer panelada 
em Imperatriz. Ele voltou e ainda levou o Deputado Ricardo Rios, que 
também deve estar uns três quilos mais pesado. O Deputado Neto, o 
Deputado Wendell e a própria esposa do Deputado Othelino, que é 
vice-prefeita de Pinheiro, também entraram com a panelada foi sem 
pena. E são marcas da cidade, são as referências culinárias, a identidade 
cultural. Deputado Antônio, V. Ex.ª quer falar? Por gentileza.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (aparte) - Por 
favor, eu tinha programado, e claro que isso não tirará o mérito do meu 
pronunciamento, amanhã, quarta-feira, para dar uma palavra sobre esse 
assunto. Mas eu quero parabenizá-lo porque eu acho que é de grande 
importância nós ressaltarmos aquelas pessoas que realmente trabalham 
e ajudam a construir um Maranhão melhor e uma Imperatriz melhor, 
como é o caso do Othelino Neto. Eu continuarei amanhã, ao fazer o meu 
pronunciamento, mas eu quero ressaltar, Marco Aurélio, acho que V. 
Ex.ª é muito feliz quando se coloca na posição que estar se colocando. 
Então eu quero parabenizá-lo, de antemão, Othelino, mas vou manter 
meu pronunciamento de amanhã nesse sentido. Muito obrigado.

O SENHOR DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO 
– Obrigado, Deputado Antônio. Presidente, outra parte que eu quero 
destacar e já foi falado por vários colegas aqui, com mais ênfase, 
por muito tempo, o ato político de lançamento da pré-candidatura do 
Senador Weverton ao Governo do Estado, estava presente, senti feliz 
em ter sido convidado e foi uma festa linda, uma festa apoteótica com 
uma grande representatividade política e também popular. Desejo êxito 
ao Senador Weverton, destaco as suas qualidades, as suas virtudes, a 
sua coragem, a sua determinação e para além de alimentar divisões, 
segregações no nosso grupo eu reitero a importância da união do nosso 
grupo. Grupo hoje liderado pelo Governador Flávio Dino, ele é um 
grupo vencedor, não só em eleições, mas em resultados para o povo. 
É um grupo que unido conseguiu a eleição e reeleição do Governador 
Flávio Dino, em primeiro turno, é um grupo que unido elegeu todos 
os seus Senadores que foram apoiados em 2014 e em 2018. É verdade 
que nem todos serviram para o povo, mas o resultado eleitoral veio 
a partir dessa união. Esse grupo unido garantiu a eleição da maior 
Bancada de Deputados Estaduais e Federais. Algo que nunca se tinha 
visto, a força do trabalho e da união mostrou o resultado desse grupo. E 
de repente qualquer parlamentar ou alguma liderança política, alguém 
poderia até falar: “eu quero que se dividam porque fica melhor para a 
gente se posicionar enquanto liderança”. O contrário disso, Presidente, 
eu enfatizo a necessidade de nos unirmos. De continuarmos unidos. 
Reitero que o nosso adversário não está nesse campo político. Daí a 
importância de a gente construir pontes, cada vez mais fortes para que 
essa unidade continue e a gente consiga continuar esse legado que o 
Governador Flávio Dino tem construído no Maranhão. Parabenizo 
todos que estavam presentes, Deputado Othelino, vários deputados 

daqui, deputados federais, foi um ato muito forte, muito bonito que 
falou para todo estado. E reitero para além desse ato, Presidente, 
finalizando minha fala, um agradecimento especial ao Senador 
Weverton por ele ter atendido um pedido que fiz. A gestão política é 
importante, mas uma agenda de trabalho que leva o resultado para a 
população, ela merece um respeito tanto quanto. Eu preparei gerações 
para entrarem no Instituto Federal do Maranhão, quando do cursinho. 
Preparava gerações que para passar no seletivo do IFMA de Imperatriz 
é muito rigoroso, muito concorrido, todo mundo quer. E por muitos 
anos, eu participei diretamente da entrada de mais da metade dos 
meninos que entravam no IFMA dando aulas de Matemática. E eu sei o 
quanto aquela instituição é importante para nossa cidade, para o Estado 
do Maranhão. E por muito tempo, o IFMA vem tendo dificuldades 
muito grandes, Deputado Antônio, V. Ex.ª esteve lá com a gente. Agora 
recentemente, na atual gestão do Governo Federal, não se conseguiu 
sequer o custeio necessário. E, quando se trata de investimentos, aí 
que é uma dificuldade maior. E eu, junto com o Presidente Othelino, 
falamos com o Senador Weverton e pedi a ele, Deputado Glalbert, que 
a gente pudesse ir dialogar com a comunidade do Instituto Federal do 
Maranhão do Campus de Imperatriz. E, no sábado mesmo, em meio a 
uma agenda política intensa, ele fez uma agenda de trabalho conosco. 
Fomos recebidos pelo diretor professor Lauro e pelos professores. O 
Senador Weverton teve, em sua caravana, além de prefeitos, deputados 
estaduais. O Deputado Antônio estava conosco, mas o Deputado Gil 
Cutrim estava também conosco. E lá foram apresentadas as demandas. 
Imediatamente compromissos foram feitos. O Deputado Federal 
Márcio Jerry se comprometeu para no ano que vem destinar recursos 
para o acervo da biblioteca, o que irá contribuir. O Deputado Gil Cutrim 
fez um compromisso e vai destinar o recurso para a pista de atletismo. 
Os outros desafios maiores, que são a construção de um bloco para o 
curso de Engenharia Civil, que está aprovado, mas não tem estrutura 
física para a sua implantação, o senador Weverton chamou pra si essa 
responsabilidade. E, além da necessidade da grande biblioteca que 
está lá construída, mas que não tem a parte de mobília e que não tem 
também o acervo bibliográfico, o Senador Weverton se comprometeu 
de, agora, no mês de outubro, levar no IFMA de Imperatriz o Presidente 
do Senado e integrar toda a bancada federal maranhense nessa causa. 
Vejo o caminho para resolver esses problemas: a união; união da 
bancada federal maranhense que, dentre tantas as causas que tem, 
conseguir priorizar essa causa para a gente ter, no Instituto Federal do 
Maranhão, um instrumento, um equipamento, cada vez mais forte para 
transformar as vidas dos jovens de Imperatriz e de toda a região. Confio 
nesse esforço. Agradeço imensamente ao Senador, ao Deputado Federal 
Gil Cutrim, ao Deputado Márcio Jerry. Conto com o apoio de toda a 
bancada e do Presidente Othelino para que a gente possa ter, dentro 
de pouco tempo, respostas práticas, investimentos que garantam tirar 
o IFMA de Imperatriz dessa situação difícil que tem atravessado pela 
falta de apoio do Governo Federal. Muito obrigado, Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO 
- Deputado Marco Aurélio e Deputado Rildo, grato pelas palavras de 
Vossas Excelências. Fiquei realmente muito honrado com o título de 
cidadão imperatrizense. Isso reforça os laços afetivos com a cidade, 
naturalmente, o compromisso em sempre poder ajudar a cidade, não 
só diretamente, como já o fiz em outro momento, disponibilizando 
emenda, mas defendendo as bandeiras da cidade de imperatriz, 
acompanhando sempre Vossas Excelências, Deputado Marco Aurélio, 
Deputado Rildo, Deputado Antônio Pereira, que levantam as bandeiras 
de Imperatriz e da região Tocantina. Contem e contarão sempre comigo. 
Foram três dias especiais, uma agenda política, mas, ao mesmo tempo, 
de trabalho, como disse o Deputado Marco Aurélio, estivemos reunidos 
no IFMA e de lá saímos com perspectivas concretas de solução. Pude 
também conviver um pouco, curtir um pouco a realidade da cidade e 
sentir realmente que voltei de lá fortalecido, mais forte. Forte no sentido 
de ter sido abraçado pela população de Imperatriz, por meio do Título 
de Cidadão Imperatrizense e pontuo o agradecimento ao Vereador 
Carlos Hermes, pela iniciativa e a toda Câmara por ter aprovado por 
unanimidade. Voltei também, Deputado Marco Aurélio, Deputado 
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Rildo, mais forte no sentido de mais pesado, porque comi demais lá, 
uma panelada deliciosa feita pela sogra do deputado Marco Aurélio, 
uma senhora muito simpática e aí não bastasse a panelada, Deputado 
Rildo, ainda tinha uma feijoada e uma galinha caipira. Então, voltei 
de lá dois quilos mais gordo e além de experimentar... Pior, Deputado 
Marco, é que, no sábado à noite, eu ainda fui lá no Quatro Bocas, e ainda 
comi a panelada de novo, e já era tarde, e ainda engorda mais ainda. 
Mas, brincadeiras à parte, foram dias muito bons, fomos à Beira Rio, 
fui lá acompanhar o Deputado Marco Aurélio, andei na cidade. Enfim, 
foram dias especiais e um momento que vai ficar sempre registrado 
na minha memória e no meu coração. Deputado Rildo Amaral é o 
próximo inscrito, por 10 minutos, com apartes. Declina! Deputada 
Mical Damasceno pediu. Também Deputado Marco Aurélio? Deputado 
Marco, a Deputada Mical pediu também para usar o Tempo de Bloco, 
por 05 minutos, com apartes. Deputada Mical, habilite o microfone. V, 
Ex.ª está com a palavra. 

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem 
revisão da oradora) - Senhor Presidente, Mesa Diretora, Deputados 
e Deputadas, TV e Rádio Assembleia, funcionários da Casa, Deus 
abençoe, também os nossos colegas que acompanham remotamente. 
Nesta manhã, eu quero fazer ecoar fortemente um brado que está na 
garganta de milhares de brasileiros, trata-se do brado da democracia. É 
de ciência de todos a injusta prisão do amigo, irmão na fé, o presidente 
nacional do PTB, ex-Deputado Roberto Jefferson, agora preso político. 
Prisão essa ordenada pelo Ministro Alexandre de Moraes. Eu devo dizer 
aos Senhores Deputados e Deputadas, prisão, para mim, que injusta, 
que mais expressa a real tentativa de calar a voz do conservadorismo, 
daqueles que defendem a família, os princípios cristãos, a voz dos 
conservadores deste País. Enquanto Deputada legitimamente eleita pelo 
povo do Maranhão, me somo aos demais companheiros conservadores 
de todo Brasil e venho bradar aos ouvidos de todos, a justiça não tem 
lado, nem cor. A aplicação das leis precisa obedecer aos ditames legais, 
aos ritos estatuídos em nossa Constituição Federal. Digo não às prisões 
arbitrárias. A sociedade brasileira exige repostas, pois esperamos 
sobriedade e segurança jurídica daqueles que deveriam fazer justiça, a 
exata e inequívoca aplicação das leis dentro das balizas constitucionais. 
Eu devo, inclusive, dizer aos senhores que a citada prisão é fruto de 
desentendimento, inclusive dentro da própria classe jurídica. Segundo o 
site de notícia da Jovem Pan, e eu também assisti, o ex-ministro do STF, 
Ives Gandra Martins, um dos maiores juristas do Brasil, ao falar sobre 
a citada prisão disse: “É preciso trabalhar para garantir a liberdade 
de expressão e aceitar todas as opiniões”. O temor do ex-ministro do 
STF, nesse momento, é de que o posicionamento do Supremo fragilize 
a democracia brasileira. O ex-ministro ainda afirmou que “em uma 
democracia, nós temos que aceitar todas as colocações”. Ele encerra 
dizendo que “trata-se de censura prévia”. Para finalizar, meus colegas 
deputados, a liberdade de expressão é um direito constitucional, porém, 
no Brasil, estamos vivendo tempos sombrios, dias atípicos, tempos em 
que alguns, em suas palavras, gozam de imunidade; outros, infelizmente, 
ao que parece, não são vistos pela mesma ótica. Entretanto, eu vou repetir: 
nós conservadores não nos intimidaremos com nenhum tipo de ação 
arbitrária. O respeito, a harmonia são essencialmente imprescindíveis 
à manutenção da ordem constitucional. A liberdade, inclusive, aquela 
que garante aos agentes políticos legítimos representantes do povo, o 
direito de falar, de se expressar, precisam ser vistos com olhar sagrado. 
Vou repetir: precisa ser visto com olhar sagrado. Vimos durante essa 
pandemia diversos personagens conhecidos da política brasileira presos 
nas mais diversas operações, saindo da cadeia, mas, ao que me parece, 
se for amigo do presidente Bolsonaro, já vira alvo dos inimigos de 
Deus, da família e da pátria. Presidente Roberto Jeferson, nós estamos 
orando por você e creio que Deus está no controle de todas as coisas 
e que, em breve, a verdadeira justiça será restabelecida. E são essas as 
minhas palavras, Senhor Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO NETO – 
Bloco Parlamentar Independente: MDB/PRTB/ PMN. Declina. PSDB, 
Partido Verde. 

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 Oitava Sessão Ordinária da Terceira Sessão 
Legislativa da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, realizada no dia doze de agosto dois mil e vinte 
e um.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto 
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Wellington 

do Curso
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Luiz Henri-

que Lula da Silva 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Ana do Gás, Ariston, Arnaldo 
Melo, Betel Gomes, Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho, Doutora Helena Duailibe, Duarte Júnior, 
Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Hélio Soares, Luís Henrique Lula da 
Silva, Marcos Caldas, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Othelino 
Neto, Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Rafael Leitoa, Ricardo 
Rios, Roberto Costa, Wellington do Curso e Zito Rolim. Ausentes os 
(as) Senhores (as) Deputados (as): Andreia Martins Rezende, Antônio 
Pereira, Carlinhos Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella Tema, 
Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio, Rildo Amaral, Vinícius Lou-
ro e Wendell Lages. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
o Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e concedeu a palavra 
aos Deputados Luís Henrique Lula de Silva e Wellington do Curso. Não 
havendo mais oradores inscritos no tempo regimental destinado ao Pe-
queno Expediente, o Presidente, ao declarar aberta a Ordem do Dia, 
lembrou que os vetos seriam votados em bloco, conforme acordo firma-
do na sessão anterior, em único turno, votação nominal: Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 079/2019, ao Projeto de Lei de 
conversão nº 002/2019, sugerido pela CCJC à Medida Provisória nº 
293/2019, que dispõe sobre a reorganização administrativa da Secretaria 
de Estado da Educação – SEDUC e dá outras providências; Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 042/2019) ao Projeto de Lei 
Complementar nº 004/2019, de autoria do Ministério Público, que 
altera dispositivos da Lei Complementar nº 13, de 25 de outubro de 
1991 (Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Maranhão); 
Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 126/2019) ao Projeto de 
Lei nº 016/2019, de autoria do Deputado Wellington do Curso, que 
dispõe sobre normas e diretrizes para a verificação da segurança de 
barragens de qualquer natureza e de depósitos de resíduos tóxicos 
industriais; Veto parcial (Mensagem Governamental nº 055/2019) ao 
Projeto de Lei nº 029/2019, do Deputado Roberto Costa, que dispõe 
sobre a exigência de comprovação de equidade salarial entre homens e 
mulheres para as empresas que contratarem com o poder público 
estadual; Veto parcial encaminhado através da Mensagem  
Governamental nº 046/2019 referente ao Projeto de Lei nº 044/2019, de 
autoria do Deputado Duarte Júnior, que obriga, no Estado do Maranhão, 
as empresas prestadoras de serviços a informarem previamente aos 
consumidores os dados dos funcionários que executarão os serviços 
demandados em suas residências ou sedes; Veto Parcial ( Mensagem 
Governamental nº 047/2019), referente ao Projeto de Lei nº 171/2019, 
de autoria do Deputado Arnaldo Melo, que institui o Estatuto da Pessoa 
Portadora de Doenças Crônicas no Estado do Maranhão; Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 013/2019) ao Projeto de Lei nº 054/2019, 
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de autoria do Deputado Zé Gentil, que dispõe sobre a inclusão de dados 
na Carteira de Identidade emitida pelo Estado do Maranhão; Veto par-
cial (Mensagem  Governamental nº 065/2019), ao Projeto de Lei nº 
090/2018, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, que obriga os 
estabelecimentos públicos e privados no Estado do Maranhão a inserir 
nas placas de atendimento prioritário o símbolo mundial do autismo; 
Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 101/2019) , referente ao 
Projeto de Lei nº 067/2016, de autoria do Deputado Wellington do Cur-
so, que dispõe sobre os livros técnicos e didáticos de nível fundamental, 
médio e superior de ensino em formato de texto digital acessível para as 
pessoas com deficiência visual; Veto parcial (Mensagem  Governamen-
tal nº 102/2019)  referente ao Projeto de Lei nº 069/2016, de autoria do 
Deputado Wellington do Curso, que inclui no calendário oficial do Es-
tado do Maranhão a semana do exército brasileiro, a ser comemorada 
anualmente, de 12 a 19 de abril; Veto parcial (Mensagem  Governamen-
tal nº 031/2019), referente ao Projeto de Lei nº 098/2019, de autoria do 
Deputado Rafael Leitoa, que institui o comitê interinstitucional de recu-
peração de ativos e defesa da ordem tributária do Estado do Maranhão 
– CIRA; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 024/2021), refe-
rente ao Projeto de Lei nº 103/2019, de autoria do Deputado Duarte 
Júnior, que obriga refinarias, distribuidoras e revendedoras de gás lique-
feito de petróleo (GLP) para uso residencial a fornecerem informações 
de preços ao Procon/MA; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 
009/20210, referente ao Projeto de Lei nº 113/2019, de autoria do De-
putado Duarte Júnior, que estabelece as diretrizes para a política esta-
dual de formação e capacitação continuada de mulheres para o mercado 
de trabalho no Estado do Maranhão; Veto parcial (Mensagem  Governa-
mental nº 099/2019), referente ao Projeto de Lei nº 146/2019, de autoria 
do Deputado Rildo Amaral, que dispõe sobre a criação da semana esta-
dual da saúde do professor; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 
100/2019), referente ao Projeto de Lei nº 164/2019, de autoria da Depu-
tada Doutora Thaíza Hortegal, que acrescenta dispositivos à Lei nº 
9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe sobre o sistema de seviço 
públco de transporte aquaviário intermuniipal de passageiros, veiculos 
e cargas  do Estado do Maranhão; Veto parcial (Mensagem  Governa-
mental nº 082/2019), referente ao Projeto de Lei nº 188/2019, de autoria 
do Deputado Ciro Neto, que estabelece diretrizes para retenção e reco-
lhimento do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, 
em contratos firmados pela Administração Pública estadual; Veto par-
cial (Mensagem Governamental nº 064/2019), referente ao Projeto de 
Lei nº 196/2016, de autoria do Deputado Doutor Leonardo Sá, que ins-
titui as diretrizes para a implantação da politica da terceira idade “Casa 
do Idoso”; Veto parcial (Mensagem Governamental nº 049/2019), refe-
rente ao Projeto de Lei nº 217/2019, de autoria do Deputado Felipe dos 
Pneus, que institui o “Dia Estadual de Combate à Poluição nas Praças e 
Limpeza das Praias e Lagoas Maranhenses”; Veto parcial (Mensagem  
Governamental nº 041/2021), referente ao Projeto de Lei nº 221/2019, 
de autoria do Deputado Edivaldo Holanda, que dispõe sobre o estabele-
cimento de perímetro de proteção escolar no entorno das unidades esco-
lares da rede estadual de ensino no Estado do Maranhão; Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 069/2019), referente ao Projeto de Lei 
nº 225/2019, de autoria do Deputado Fernando Pessoa, que declara pa-
trimônio cultural imaterial do Estado do Maranhão o festejo do padroei-
ro São Raimundo Nonato, realizado no Município de Tuntum; Veto 
parcial (Mensagem  Governamental nº 061/2019) referente ao Projeto 
de Lei nº 227/2019, de autoria do Deputado Fábio Macedo, que estabe-
lece as diretrizes da politica de atenção, acompanhamento e tratamento 
do alcoolismo entre mulheres e homens, no âmbito  do Estado do Ma-
ranhão; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 057/2019) referen-
te ao Projeto de Lei nº 245/2019, de autoria do Deputado Zito Rolim, 
que estabelece as diretrizes para a preservação e a punição de atos de 
vandalismo, pichação e depredação do patrimônio público e privado, no 
âmbito  do Estado do Maranhão; Veto parcial encaminhado através da 
Mensagem  Governamental nº 072/2019 referente ao Projeto de Lei nº 
263/2019, de autoria da Deputada Andreia Martins Rezende, que esta-
belece diretrizes para a implantação da patrulha rural no âmbito do Es-

tado do Maranhão; Veto parcial (Mensagem Governamental nº 
083/2019) referente ao Projeto de Lei nº 318/2019, de autoria do Depu-
tado Doutor Yglésio, que altera e acresce dispositivos à Lei nº 10.813, 
de 20 de março de 2018, que dispõe sobre as diretrizes estaduais de es-
tímulo, incentivo e promoção ao desenvolvimento local de startups, os 
renumera e dá outras providências; Veto parcial (Mensagem  Governa-
mental nº 106/2019),  referente ao Projeto de Lei nº 368/2019, de auto-
ria do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação do sistema unificado 
estadual de sanidade agroindustrial, familiar, artesanal e de pequeno 
porte – SUSAF/MA; Veto parcial (Mensagem Governamental nº 
107/2019), referente ao Projeto de Lei nº 375/2019, de autoria do Depu-
tado Doutor Yglésio, que estabelece as diretrizes estaduais para as 
ações informativas e paliativas sobre a fibromialgia”; Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 008/2021), referente ao Projeto de Lei 
nº 381/2019, de autoria do Deputado Duarte Júnior, que estabelece as 
diretrizes e objetivos para a politica pública de reinserção da pessoa 
idosa no mercado de trabalho; Veto parcial (Mensagem  Governamental 
nº 013/2020), referente ao Projeto de Lei nº 399/2019, de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que dispõe sobre a 
organização administrativa do Tribunal de Contas do Estado do 
Maranhão; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 120/2019), 
referente ao Projeto de Lei nº 407/2019, de autoria do Deputado 
Fernando Pessoa, que dispôe sobre a criação da Semana Estadual Maria 
da Penha nas escolas estaduais do Estado do Maranhão; Veto parcial 
(Mensagem  Governamental nº 127/2019), referente ao Projeto de Lei 
nº 412/2019, de autoria do Deputado Carlinhos Florêncio, que institui a 
Semana Estadual de Prevenção às Queimaduras; Veto parcial (Mensa-
gem  Governamental nº 097/2019), referente ao Projeto de Lei nº 
435/2019, de autoria da Deputada Daniella Tema, que institui a Campa-
nha Diga Não à importunação no Estado do Maranhão; Veto parcial 
(Mensagem Governamental nº 034/2021), referente ao Projeto de Lei nº 
651/2019, de autoria do Deputado Doutor Yglésio, que estabelece as 
diretrizes estaduais para as ações informativas e paliativas sobre a Sín-
drome de Rett; Veto parcial (Mensagem  Governamental nº 030/2021), 
referente ao Projeto de Lei nº 332/2020, de autoria do Deputado Rafael 
Leitoa, que dispõe sobre o funcionamento de academias de musculação 
e demais estabelecimentos de condicionamento físico, iniciação e práti-
ca esportiva, de ensino de esportes e de recreação esportiva; Veto par-
cial ( Mensagem  Governamental  nº 040/2021), referente ao Projeto de 
Lei nº 099/2021, de autoria do Deputado Wendell Lages, que institui, 
em todo território maranhense, o selo “pet friendly” como forma de 
certificação oficial aos estabelecimentos privados ou públicos que pro-
movam o bem-estar animal; Veto parcial  (Mensagem  Governamental 
nº 039/2021) referente ao Projeto de Lei nº 117/2021, de autoria do 
Deputado Neto Evangelista, que dispõe sobre o prazo de validade de 
laudo médico-pericial que atesta o Transtorno do Espectro-Autista 
(TEA), para os fins que especifica, no âmbito do Estado do Maranhão; 

Veto integral (Mensagem  Governamental nº 079/2018), referen-
te ao Projeto de Lei nº 006 /2015, de autoria do Deputado Max Barros, 
que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das ativi-
dades de transporte, manuseio, armazenamento de recursos minerarios 
e cadastro estadual do controle, monitoramento e fiscalização das 
atividades de transporte, manuseio, armazenagem e aproveitamento de 
recursos minerários; Veto integral encaminhado através da Mensagem  
Governamental nº 027/2018 ao Projeto de Lei nº 143/2017, de autoria 
do Deputado Glalbert Cutrim, que revoga o Inciso II, e altera o Inciso 
III do Art. 48 da Lei nº 9.985, de 11 de fevereiro de 2014, que dispõe o 
sistema de serviço público de transporte aquaviário intermunicipal de 
passageiros, veículos e cargas do Estado do Maranhão; Veto integral 
(Mensagem  Governamental nº 074/2018) referente ao Projeto de Lei 
nº 179/2018, de autoria do Deputado Neto Evangelista,  que institui 
a isenção do pagamento de passagem no transporte intermunicipal de 
passageiros portadores de moléstia hemorrágica e hemofilia no âmbito 
do Estado do Maranhão; Veto integral (Mensagem  Governamental 
nº 123/2019) referente ao Projeto de Lei nº 136/2019, de autoria do 
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Deputado Carlinhos Florêncio, que dispõe sobre a regulamentação da 
cassação da eficácia da inscrição de contribuintes do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de 
serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunica-
ção – ICMS, nas hipóteses que especifica;  Veto integral (Mensagem  
Governamental nº 103/2019) referente ao Projeto de Lei nº 229/2019, 
de autoria da Deputada Daniella Tema, que visa assegurar às doulas 
o direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, 
durante o período de trabalho de parto e pós-parto imediato, nas ma-
ternidades, casas de parto e estabelecimentos hospitalares congêne-
res da rede pública e privada do Estado do Maranhão; Veto integral 
(Mensagem Governamental nº 124/2019) referente ao Projeto de Lei 
nº 494/2019, de autoria do Deputado Rildo Amaral,  que altera e acres-
centa dispositivos à Lei nº 8.528, de 07 de dezembro de 2006, que dis-
põe sobre a política florestal e de proteção à biodiversidade no Estado 
do Maranhão; Veto integral (Mensagem  Governamental nº 129/2019), 
referente ao Projeto de Lei nº 536/2019, de autoria do Deputado Fer-
nando Pessoa, que impõe a criação do dossiê mulher maranhense na 
forma que especifica. Todos os vetos foram mantidos, por 2 (dois) 
votos sim, e 20 (vinte) votos não, conforme chamada nominal. Em se-
guida, o Plenário aprovou o Requerimento nº 293/2021, de autoria da 
Deputada Doutora Helena Duailibe, solicitando que seja enviada Men-
sagem de congratulações e aplausos à Doutora Joyce Santos Lages, 
pela homenagem que lhe foi prestada pela Universidade Federal de 
Juiz de Fora (UFJF/EBSERH)- MG, devido à sua atuação no Hospital 
da Universidade Federal do Maranhão- UFMA, na condução da crise 
sanitária da covid-19. Sujeitos à deliberação da Mesa, foram deferi-
dos os Requerimentos nos:  299/2021, de autoria da Deputada Ana do 
Gás, solicitando que após deliberação da Mesa, seja justificada a sua 
ausência da sessão plenária do dia 05 de agosto de 2021; 307/2021, de 
autoria do Deputado Adelmo Soares, solicitando que após deliberação 
da Mesa, seja enviada Mensagem  de pesar aos familiares do Senhor 
Antonio Américo Machado Bacelar, ex-prefeito dos municípios de 
Coelho Neto e Afonso Cunha; e 308/2021, de autoria da Deputada Ana 
do Gás,  à CCJC, para realização de uma Audiência Pública, em data a 
ser definida ainda neste mês de agosto de 2021, objetivando abordar o 
Projeto de Lei nº 156/2021, de sua autoria. Não houve orador inscrito 
no primeiro horário do Grande Expediente, assim como não houve 
indicação de Deputados no Tempo dos Partidos ou Blocos. Nada mais 
havendo a tratar, a sessão foi encerrada e lavrada a presente Ata, que, 
lida e aprovada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib 
Haickel do Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 12 de agosto de 
2021.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado Wellington do Curso
Primeiro Secretário, em exercício

Deputado Luís Henrique Lula da Silva
Segundo Secretário

ATA

RESENHA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 
007/2021-ALEMA. OBJETO: Registro de preços para materiais de 
consumo na espécie de camisa polo, camiseta branca, e camisa ope-
racional mangas curtas para os colaboradores civis e militares que 
fazem parte deste Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão para Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão – ALEMA. PARTES: O ESTADO DO MARANHÃO, através 
da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e 
a empresa M DE F F PARGA INDUSTRIA E COMÉRCIO CONFEC-
ÇÃO, a saber:

ITEM
OBJETO QNT. UND.

PRE-
ÇO 

UNIT.

PREÇO 
TOTAL 

1

Camisa tipo pólo, azul mari-
nho, 100% algodão, em malha 
fio 30, penteada, mangas cur-
tas, e punho em ribana azul ma-
rinho, com cordão de limpeza 
da gola 3cm, CAMISA PÓLO 
- Bordado do lado esquerdo 
frontal logo brasão do Estado 
do Maranhão, medindo 6 cm 
de altura por 6 cm de largura, 
6 cores, escrito logo abaixo 
ASSEMBLEIA LEGISLATI-
VA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO na fonte Block Large 
com 8 mm de altura; bordado 
do lado direito frontal (nome 
do servidor na cor branca, se-
guido do tipo sanguíneo e fator 
Rh na cor vermelha, em letras 
maiúsculas, na fonte Block 
Large com 12 mm de altura), 
gramatura não inferior a 180gr/
m2 com costas lisas e abertura 
frontal de 13 centímetros, vista 
(patê) dupla de 3 cm, na man-
ga direita a BANDEIRA DO 
BRASIL E NA ESQUERDA 
A DO MARANHÃO, medin-
do 4 cm altura por 06 cm de 
comprimento e nas costas es-
crito GABINETE MILITAR 
na fonte Block Large com 6 
cm de altura, reto; manga cur-
ta proporcional ao manequim, 
com acabamento retilíneo em 
ribana na cor da malha azul 
marinho, caseado para os bo-
tões com acabamento de modo 
a impedir desfiamento, ruptura 
ou esgarçamento, com linha 
na cor azul marinho de 2 a 3 
caseados, dependendo do ma-
nequim, com botões na cor 
azul marinho. A gola em ribana 
azul marinho deverá ter largu-
ra de 7 cm. Fornecida no corte 
(medidas) masculino e femini-
no. ETIQUETAS Confecção, 
identificação (composição) do 
tecido e tamanho da prenda. 

200
UND.

25,98 5.196,00

2

Camiseta básica gola redonda, 
magas curtas, 100% algodão 
penteado, cor branca, malha 
30.1, pintada pelo método se-
rigrafia ou silk-screen no peito 
(logo marca Assembleia Legis-
lativa 6 cores e nome do servi-
dor) e costas (escrito Gabinete 
Militar). ETIQUETAS Con-
fecção, identificação (compo-
sição) do tecido e tamanho da 
prenda.

272
UND.

18,98 5.162,56
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3

Camisa operacional mangas 
curtas, Jeans amaciado, 100% 
Algodão (CINZA GRAFITE 
ou AZUL MARINHO), 186 g/
m2 Colarinho com pé de gola, 
frente aberta com fechamento 
através de botões e caseados, 
mangas curtas com bainhas de 
30mm com pesponto, 1 bolso 
chapado com 5 cantos na fren-
te esquerda e costura sobre o 
bolso com entrada para cane-
ta, costas com pala em tecido 
duplo e 2 pregas laterais, bar-
ra inferior com fralda. Ombro 
com costuras embutidas com 
pesponto na beira, mangas pre-
gadas com costura francesa. 
Fechamento lateral através de 
costuras duplas (máquina de 
braço na lateral). Pontos por 
cm = 3,5 a 4 em todas as cos-
turas. Bordado do lado direito 
frontal logo brasão do Estado 
do Maranhão, medindo 6 cm 
de altura por 6 cm de largura, 
6 cores, escrito logo abaixo 
GABINETE MILITAR na 
fonte Block Large com 8 mm 
de altura; bordado do lado es-
querdo frontal, acima do bolso 
(nome do servidor na cor bran-
ca, seguido do tipo sanguíneo 
e fator Rh na cor vermelha, 
em letras maiúsculas, na fon-
te Block Large com 12 mm 
de altura), gramatura não in-
ferior a 180gr/m2 com costas 
lisas e abertura frontal de 13 
centímetros, vista (patê) du-
pla de 3 cm, AVIAMENTOS 
Linha 120 Pes./Alg. na cor do 
tecido para as operações de fe-
chamento, fixação, pespontos, 
caseado e pregar botões. Botão 
perolizado 4 furos de 12 mm 
de diâmetro na cor do tecido. 
Entretela de colarinho pré-en-
colhida, firme com reforço.  
Fornecida no corte (medi-
das) masculino e feminino.  
ETIQUETAS Confecção, iden-
tificação (composição) do teci-
do e tamanho da prenda. 

200
UND.

64,86 12.972,00

VA-
LOR 

TOTAL 

R$ 
23.330,56

LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2021/CPL/SRP. 
PROCESSO ADMINISTRATIVO: Nº 0492/2021-AL. FUNDAMEN-
TAÇÃO LEGAL: Lei nº8.666/93, Lei Federal 10.520/2002 e demais 
normas legais aplicáveis.  DATA DE ASSINATURA DA ATA: 11 de 
agosto de 2021. FORO: Fica eleito o Foro de São Luís/MA. ASSI-
NATURAS: Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão Dep. 
Othelino Neto e o Maria de Fátima Frazão Parga. São Luís, 12 de agos-
to de 2021.

APOSTILA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO NONO APOSTILAMENTO AO CONTRA-
TO Nº 23/2016. PARTES: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MA-
RANHÃO e a empresa OI S.A.-EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
firmam entre si o nono apostilamento ao referido contrato. CLÁU-
SULA PRIMEIRA- DA ANULAÇÃO DAS NOTAS DE EMPE-

NHO:  As Notas de Empenho n.º 2021NE001384 e 2021NE001385 
datadas de 12/08/2021, anularam os empenhos de n.º 2021NE00267 
e 2021NE00626, respectivamente, devido a alteração do contrato 
23/2016, em decorrência da necessidade de substituição do nome da 
empresa Telemar Norte Leste S/A- Recuperação Judicial, por força da 
incorporação ocorrida entre as empresas e autorizada pelo ordenador de 
despesas às fls.71 do processo administrativo n.º 1188/2021-ALEMA. 
CLÁUSULA SEGUNDA- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
Unidade Gestora: 010101 – Assembleia Legislativa; Gestão: 00001 – 
Gestão Geral; Função: 01 – Legislativa; Subfunção: 031 – Ação Le-
gislativa; Programa: 0318 – Gestão Legislativa; Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa; Subação: 000011 – Atuação Legislativa do Maranhão 
(Informática); Natureza de Despesa: 33.90.40.13 – Comunicação de 
Dados;  Fonte de recursos 0.1.01.000000- Recursos Ordinários do Te-
souro- 0101000000. Histórico: Objeto: Contratação de 2 links de dados 
para provimento de acesso à internet na ALEMA. Informações Com-
plementares: valor referente a despesa das faturas do 8º e 9º aditivos 
ao Contrato 23.2016. PARAGRÁFO ÚNICO: Reforçando a Nota de 
Empenho n.º 2021NE001271, foi emitida a de n.º 2021NE001388, da-
tada de 12.08.2021, no valor de R$ 51.721,23 (cinquenta e um mil, 
setecentos e vinte e um reais e vinte e três centavos) a conta da Dotação 
Orçamentária acima especificada, para fazer face as despesas inerentes 
a este Contrato durante o corrente exercício. BASE LEGAL: Art. 65, § 
8° da Lei Federal nº 8.666/93 e Processo Administrativo n.º 1188/2021. 
DATA DA ASSINATURA: 16/08/2021. ASSINATURA: Deputado 
Othelino Nova Alves Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão. São Luís–MA, 17 de agosto de 2021. Tarcísio 
Almeida Araújo – Procurador-Geral.

Tarcísio Almeida Araújo
Procurador – Geral

CONTRATO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 34/2021. PARTES: AS-
SEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO e EM-
PRESA STATUS MÓVEIS, ACÚSTICA E VIDROS (M. J. DIAS RI-
BEIRO EIRELI) firmam entre si o presente Contrato, formalizado nos 
autos do Processo Administrativo nº 0562/2021 – ALEMA, que origi-
nou a contratação por dispensa de licitação. OBJETO:   Aquisição de 
mobiliário, em específico, 01 (uma) mesa de vidro comum incolor 15 
mm, lapidado, colado com cola UV (ultravioleta) e sapata de alumí-
nio, com medidas de 750 mm de altura x 800 mm de largura x 1700 
mm de comprimento, com engaste em parede através de ferragem do 
tipo “bico de tucano”, para atender às necessidades atinentes à sala de 
atendimentos da Presidência da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
VALOR:  R$ 2.110,00 (dois mil cento e dez reais). NOTA DE EM-
PENHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de Empenho 
n.º 2021NE001304, de 30/07/2021, no valor de R$ 2.110,00 (dois mil 
cento e dez reais), para cobertura das despesas relativas à aquisição 
total do objeto deste Contrato no presente exercício financeiro. DO-
TAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Unidade Gestora: 010101 - Assembleia 
Legislativa; Natureza de despesa: 44.90.52.42 – Mobiliário em geral; 
Gestão: 00001 - Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa; Subfunção: 
031 - Ação Legislativa; Programa: 0318 - Gestão Legislativa; Ação: 
4628 - Atuação legislativa; Subação: 000011 - Atuação Legislativa no 
Estado do Maranhão (Manutenção); Fonte de Recursos: 0.1.01.000000  
Recursos Ordinários do Tesouro;. VIGÊNCIA: Até o dia 31/12/2021, 
contado a partir da data de sua assinatura. DATA DE ASSINATURA: 
17/08/2021. BASE LEGAL: Art. 24, inciso II da Lei nº 8.666/93 c/c 
art. 1º, inciso II, alínea “a”, do Decreto Federal n.º 9.412/2018 e Proces-
so Administrativo nº 0562/2021. ASSINATURAS: CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão – Deputado Othelino Nova Alves 
Neto - Presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão e EMPRESA 
STATUS MÓVEIS, ACÚSTICA E VIDROS (M. J. DIAS RIBEIRO 
EIRELI), CNPJ n.º 22.524.806/0001-11 – CONTRATADA. São Luís 
(MA), 17 de agosto de 2021. 

TARCÍSIO ALMEIDA ARAÚJO
Procurador-Geral da Assembleia Legislativa 
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VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


