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Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 

Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia dez de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Glalbert Cutrim.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Rildo Amaral. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Florêncio, Cé-
sar Pires, Ciro Neto, Detinha, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duai-
libe, Edivaldo Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, 
Hélio Soares, Márcio Honaiser, Neto Evangelista, Professor Marco 
Aurélio, Rafael Leitoa, Rildo Amaral, Vinícius Louro, Wellington do 
Curso, Zé Inácio Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Ariston, Daniella, Doutor Leonardo Sá, Doutora Clei-
de Coutinho, Doutora Thaíza Hortegal, Duarte Júnior, Fábio Macedo, 
Mical Damasceno, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Roberto Costa 
e Wendell Lages.

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

GLALBERT CUTRIM – Em nome do povo e invocando a proteção de 
Deus, iniciamos os nossos trabalhos. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário 
para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO RILDO AMARAL (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, 
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Ata lida e considerada aprovada. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Com a palavra, o Senhor Primeiro Secretário 
para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO 
DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA – (lê expediente).

II – EXPEDIENTE.

REPUBLICAR POR INCORREÇÃO - 11.02.2022

PROJETO DE LEI N° 047/2022

Institui a “Campanha Estadual de 
Conscientização sobre a Doença de Al-
zheimer e outras demências”, institui o 
“Dia Estadual da Conscientização sobre a 
Doença de Alzheimer e outras demências” 
e revoga a Lei Estadual nº 10.271, de 30 
de junho de 2015.

O Governador do Estado do Maranhão, Faço saber que a As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão decreta e eu sanciono a 
seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituída a “Campanha Estadual de Conscientização 
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, a ser realizada no 
mês de setembro de cada ano.

Art. 2° São objetivos da “Campanha Estadual de Conscientização 
sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”:

I - promover a conscientização e a sensibilização da população 
sobre a temática, bem como alertar sobre sinais de doenças potenciais 
que podem provocar demência, assim contribuindo para o diagnóstico 
precoce;

II - orientar e encorajar as pessoas para o início do tratamento 
precoce, visando prevenir o agravamento dos quadros; e

III - combater a estigmatização, o preconceito e a discriminação 
relacionada às pessoas com transtornos mentais.

Art. 3º Para realização e divulgação da campanha poderão ser 
utilizados, entre outros, os seguintes instrumentos:

I - realização de palestras públicas;
II - elaboração e distribuição de cartazes, cartilhas e/ou folhetos 

explicativos com informações sobre prevenção e tratamento; e
III - divulgação de informações nos sítios eletrônicos oficiais per-

tinentes aos serviços públicos, sobretudo os de saúde.
Art. 4º Fica instituído, no Estado do Maranhão, o dia 21 de se-

tembro como o “Dia Estadual da Conscientização sobre a Doença de 
Alzheimer e outras demências”, data para destacar a importância do 
diagnóstico e do tratamento, bem como do apoio e suporte aos familia-
res e cuidadores das pessoas que vivem com a doença de Alzheimer e 
outras demências.

Art. 5º Para consecução dos objetivos previstos nesta Lei, de for-
ma a ampliar seu alcance, o Estado poderá realizar parcerias com outras 
entidades e órgãos públicos, bem como organizações da sociedade civil 
e fundações de direito público e/ou privado.

Art. 6º As normas, instruções e/ou orientações regulares que se 
fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei serão expedidas 
mediante ato do Poder Executivo.

Art. 7º Fica revogada a Lei Estadual nº 10.271, de 30 de junho 

PROJETO DE LEI Nº 41 / 2022 

�

ESTADO DO MARANHÃO 

Altera a Lei nº 7.799, de 19 de 
dezembro de 2002, que dispõe 
sobre o Sistema Tributário do 
Estado do Maranhão. 

Art. 1º O caput do art. 237-F da Lei nº 7.799, de 19 de dezembro de 2002, passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

"Art. 239-F. Com exceção do depósito integral em dinheiro, a aceitação da 
oferta antecipada de garantia em execução fiscal não suspende a exigibilidade 
dos créditos inscritos em dívida ativa, mas viabiliza a emissão da certidão de 
regularidade fiscal e suspende o protesto da Certidão da Dívida Ativa, a 
inscrição do devedor em cadastros de proteção ao crédito e outros meios de 
cobrança administrativa previstos em lei, desde que em valor suficiente para 
garantia integral dos débitos garantidos, acrescidos de juros, multas e demais 
encargos exigidos ao tempo do oferecimento da garantia. " 

Governador do Estado do Maranhão 
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de 2015.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-

NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 19 de ja-
neiro de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA
55,2 milhões, esse foi o número estimado de pessoas que viviam 

com demência no ano de 2019, neste mesmo ano 1,6 milhões de mortes 
ocorreram em todo o mundo devido à demência, tornando-se então a 
sétima principal causa de morte de acordo com as últimas estimativas 
de saúde global divulgadas em 2020, constantes no Global status report 
on the public health response to dementia, recentemente publicado pela 
Organização Mundial de Saúde em setembro de 2021. Para um futuro 
próximo, o mesmo relatório aponta um substancial aumento da popu-
lação com demência, estima-se que haverá 78 milhões de pessoas com 
demência em 2030 e cerca de 139 milhões em 2050.

A demência ou transtorno neurocognitivo maior é uma síndrome 
clínica, que causa deterioração dos domínios cognitivos, alterações de 
comportamento e prejuízo funcional. Não é uma doença específica, mas 
sim um grupo de sintomas que acontecem por causa de uma ou mais 
doenças que afetam a memória, o comportamento, o pensamento e as 
habilidades sociais severamente o suficiente para interferir nas ativida-
des do dia-a-dia, vida e autonomia social. Acometem principalmente 
pessoas idosas, e sua incidência aumenta com o avançar da idade.

A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência em 
pessoas com mais de aos 65 anos, porém não é a única. A maioria das 
pessoas ao longo de 80 anos têm mais de uma causa para explicar sua 
demência, como pequenos derrames ou doença de Parkinson3.

De maneira efetiva, o presente Projeto de Lei que tem por objeti-
vo instituir a “Campanha Estadual de Conscientização sobre a Doença 
de Alzheimer e outras demências”, bem como o “Dia Estadual da Cons-
cientização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, busca 
promover saúde à coletividade por meio de ações e da divulgação de 
informações sobre a demência, alertando a população sobre doenças 
potenciais que podem levar o indivíduo a essa condição de saúde, in-
centivando e orientando a prevenção e o tratamento precoce.

A “Campanha Estadual de Conscientização sobre a Doença de 
Alzheimer e outras demências” tem também por objetivo o combate a 
estigmatização, o preconceito e a discriminação relacionada às pessoas 
com transtornos mentais, fato que se torna um desafio a mais para a pes-
soa com demência. Neste sentido, a Diretora do Departamento de Saúde 
Mental e Uso de Substâncias da OMS, Dévora Kastrel, coloca que “o 
envelhecimento, o estigma e a exclusão social enfrentados por pessoas 
que vivem com demência, suas famílias e cuidadores não podem ter 
lugar em nossa sociedade”.

Por fim, a proposição ainda institui o “Dia Estadual da Cons-
cientização sobre a Doença de Alzheimer e outras demências”, sendo 
o dia 21 de setembro indicado para adequada celebração por neste dia 
ser realizada a campanha internacional da Alzheimer’s Disease Interna-
tional (ADI) com o intuito de aumentar a conscientização e desafiar o 
estigma que cerca a demência, revogando a Lei Estadual nº 10.271, de 
30 de junho de 2015.

Pelos motivos descritos, conto com o apoio dos nobres pares des-
ta Casa na aprovação da presente propositura.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, GABINETE DA DEPUTADA BETEL GOMES, em 19 de ja-
neiro de 2022. - Betel Gomes - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 048/2022

Torna obrigatória a exibição de in-
formações sobre o turismo maranhense 
nas telas de cinemas no âmbito do estado 
do Maranhão.

Art. 1° Fica obrigatória a exibição de informações sobre o turis-

mo maranhense nas telas de cinemas no âmbito do estado do Maranhão. 
§ 1° As informações sobre o turismo serão projetadas antes do 

início de cada filme nos cinemas locais no estado do Maranhão e terão 
a duração de 1 (um) minuto. 

§ 2° As informações a serem projetadas serão fornecidas pela 
Poder Executivo.

Art. 2° Esta Lei será regulamentada pelo Poder Executivo no pra-
zo de 120 (cento e vinte) dias a partir de sua publicação. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 049/2022

Assegura às vítimas de violência 
doméstica e familiar o direito à comuni-
cação prévia quando do relaxamento de 
medida de privação de liberdade ou de 
medida protetiva de urgência aplicada 
contra quem deu causa à violência e dá 
outras providências.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito do Estado do Maranhão, o dever 
de comunicação prévia à vítima de violência doméstica e familiar, acer-
ca de ato expedido por autoridade judicial que permita o relaxamento 
de qualquer medida de privação de liberdade ou de medida protetiva de 
urgência instituída pela Lei Federal nº 11.340, de 7 de agosto de 2006, 
aplicada contra quem deu causa à violência, no curso de investigação 
policial ou de ação penal. 

§ 1º A comunicação deverá ser feita à vítima pela autoridade 
judicial responsável pela soltura do acusado, devendo ser realizada por 
escrito através de meio físico ou eletrônico. 

§ 2º A comunicação por escrito deverá ser direcionada, sempre 
que possível, ao endereço atualizado da vítima. 

§ 3º A autoridade judicial responsável deverá adotar as diligências 
necessárias para assegurar que a comunicação à vítima seja realizada de 
forma antecipada ou concomitante ao ato de relaxamento da medida de 
privação de liberdade ou da medida protetiva de urgência. 

Art. 2º O descumprimento dos dispositivos desta Lei pelas ins-
tituições públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável, sem prejuízo 
de outras sanções cabíveis, mormente de natureza penal ou cível. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 050/2022

Dispõe sobre a liberdade religio-
sa e/ou credo e a aplicação de sanções 
administrativas a quem praticar atos de 
discriminação por motivo de religião ou 
crença, no âmbito do Estado do Mara-
nhão.

Art. 1º Fica assegurada, no âmbito do Estado do Maranhão, a 
liberdade religiosa e/ou credo destinada a proteger e garantir o direi-
to individual à liberdade de crença, pensamento, discurso, culto e de 
orientação religiosa. 

Art. 2º É livre a expressão e manifestação da religiosidade, in-
dividual ou coletivamente, por todos os meios constitucionais e legais 
permitidos, assegurando: 

I - o livre exercício de cultos religiosos e igrejas e a proteção aos 
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respectivos locais de culto, sem qualquer embaraço ao seu funciona-
mento, permitida a ainda a colaboração de interesse público; e 

II - o regular funcionamento de cultos religiosos, igrejas e tem-
plos. 

Art. 3º Ninguém será obrigado a: 
I - professar ou negar crença religiosa; 
II - participar ou rejeitar participação em atos de culto religioso; 
III - receber assistência religiosa; 
IV - prestar juramento desonroso a sua religião ou crença. 
Art. 4º Nenhum indivíduo ou grupo, ainda que minoritário, pode-

rá sofrer discriminação por motivos de religião ou crença. 
Parágrafo único. Para os efeitos desta Lei, consideram-se atos 

discriminatórios por motivo de religião ou crença: 
I - toda distinção, exclusão, restrição ou preferência estatal fun-

dada em religião ou crença específica; 
II - qualquer ato ou incitação à violência contra indivíduos ou 

grupos religiosos; 
III - a restrição de ingresso ou permanência em ambientes públi-

cos ou privados acessíveis ao público em razão de convicção religiosa; 
IV - criar embaraços à utilização das dependências comuns e 

áreas não privativas de edifícios por motivo de religião ou crença; 
V - restrição à contratação de bens e serviços em razão de convic-

ção religiosa de quaisquer das partes; 
VI - proibição à livre expressão ou manifestação religiosa, indi-

vidual ou coletiva; 
VII - recusar, retardar, impedir ou onerar a utilização de bens, 

serviços, meios de transporte ou de comunicação, consumo de bens, 
hospedagem em hotéis, motéis, pensões e estabelecimentos congêneres 
ou o acesso a espetáculos artísticos ou culturais por motivo de religião 
ou crença; 

VIII - recusar, retardar, impedir ou onerar a locação, compra, 
aquisição, arrendamento ou empréstimo de bens móveis ou imóveis por 
motivo de religião ou crença; 

IX - praticar, induzir ou incitar, pelos meios de comunicação, o 
preconceito ou prática de qualquer conduta discriminatória por motivo 
de religião ou crença; e 

X - criar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emble-
mas, ornamentos, distintivos ou propagandas que incitem ou induzam à 
discriminação por motivo de religião ou crença. 

Art. 5º O descumprimento ao disposto nesta Lei sujeitará o infra-
tor às seguintes penalidades, sem prejuízo de outras previstas na legis-
lação vigente: 

I - advertência, quando da primeira autuação de infração; ou, 
II - multa, a ser fixada entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e 

50.000,00 (cinquenta mil reais), considera a situação econômica do in-
frator e as circunstâncias da infração; 

III - suspensão da licença estadual para funcionamento por 30 
(trinta) dias; e, 

IV - cassação da licença estadual para funcionamento. 
§ 1º A cada reincidência o valor da penalidade de multa será 

aplicado em dobro. 
§ 2º Os valores limites de fixação da penalidade de multa prevista 

no caput serão atualizados, anualmente, de acordo com o Índice de 
Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, ou índice previsto em legislação 
federal que venha a substituí-lo. 

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III e IV do caput serão 
aplicadas às pessoas jurídicas que reincidirem no descumprimento do 
disposto nesta Lei, sem prejuízo da aplicação da penalidade de multa. 

Art. 6º O descumprimento dos dispositivos desta Lei por órgãos 
e entidades públicas ensejará a responsabilização administrativa de seus 
dirigentes, em conformidade com a legislação aplicável. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 051/2022

Estabelece a área de segurança es-
colar (ASE) como espaço de prioridade 
especial do Poder Público. 

Art. 1º Fica estabelecida a área de segurança externa às escolas 
como prioridade especial dos Poderes Públicos, que objetiva garantir, 
através de ações sistemáticas, a ordem e segurança no entorno das cre-
ches, escolas, colégios, faculdades e universidades no Maranhão. 

Parágrafo único. Os limites das áreas externas de segurança das 
unidades de ensino compreendem um espaço de 100 (cem) metros, em 
todas as direções, no entorno das unidades de ensino. 

Art. 2º São objetivos dos Poderes Públicos na área de segurança 
escolar (ASE): 

I – intensificar os serviços de fiscalização do comércio existente, 
coibindo a comercialização de produtos ilícitos; 

II – viabilizar, dentro da previsão orçamentaria, ou com o apoio 
da comunidade, ou ainda da iniciativa privada, a adequação dos espaços 
circunvizinhos, de modo a promover segurança nas escolas e comuni-
dade, devendo, para isso, providenciar, quando possível:  

a) a manutenção permanente de faixas de travessia de pedestres, 
semáforos e redutores de velocidade; 

b) a iluminação pública;
c) a poda de arvores e limpeza de terrenos; 
d) o controle de terrenos baldios e eliminação construção/prédios 

abandonados;
e) a retirada de entulhos; 
f) a manutenção das ruas e calçadas para que fiquem em perfeitas 

condições de uso;
g) a instalação e manutenção de sinalização.
III – coibir, nos termos da Lei, a distribuição ou exposição de 

escritos, desenhos, pinturas, estampas ou qualquer objeto obsceno ou 
pornográfico; 

IV – reprimir a realização de jogos de azar e jogos eletrônicos 
movidos a valores pecuniários, proibidos por lei, de modo a dificultar 
seu surgimento e proliferação;

 V – controlar, através de fiscalização intensiva do comércio em 
geral, o acesso de crianças e adolescentes a: 

a) quaisquer produtos farmacêuticos que possam causar depen-
dência química; 

b) gasolina ou qualquer substância inflamável ou explosiva; 
c) fogos de artifício; 
d) bebidas alcoólicas; 
VI – o controle rígido do uso das vias, especialmente quanto a: 
a) limites de velocidade; 
b) sinalização adequada; 
c) demais necessidades a serem detectadas e definidas em prévia 

consulta à comunidade. 
Art. 3º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 052/2022

Institui nas Escolas Públicas do 
Estado do Maranhão a realização de 
seminários, palestras, cursos e/ou ativi-
dades correlatas de conhecimentos sobre 
Direito Constitucional e do Consumidor.

Art. 1º Fica instituída nas escolas públicas de nível fundamen-
tal e médio, a realização de seminários, palestras, cursos e/ou outras 
atividades correlatas de direito constitucional e direito do consumidor, 
com o objetivo de ministrar conhecimentos relativos às matérias não 
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constantes do currículo escolar obrigatório. 

Art. 2º Cabe ao Poder Executivo , a definição da metodologia de 
introdução dessas atividades no currículo escolar. 

Art. 3º O Poder Executivo regulamentará esta lei no que couber. 
Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 053/2022

Dispõe sobre a fixação de cartazes 
nos cartórios, maternidades, hospitais 
e instituições de saúde similares, infor-
mando às gestantes, aos pais e aos fami-
liares sobre o direito a orientação sobre 
primeiros socorros a recém nascidos.

Art. 1º Ficam os cartórios, maternidades, hospitais e instituições 
de saúde similares obrigados a fixar cartazes informando às gestantes, 
aos pais e aos familiares sobre o direito a orientação sobre primeiros 
socorros a recém nascidos conforme a Lei estadual nº 11.581/2021. 

Art. 2º Fica estabelecido que o cartaz deve ser afixado em local 
de fácil visualização e próximo ao balcão de atendimento inicial, sa-
las de triagem e espaços reservados aos familiares, preferencialmente, 
com caracteres em negrito, contendo a seguinte informação: “Senhores 
pais, fiquem atentos! Vocês têm direito no ato da alta hospitalar 
das maternidades a orientações e/ou treinamento para primeiros 
socorros em recém nascidos em caso de engasgamento, aspiração 
de corpo estranho e prevenção de morte súbita.” 

Art. 3º O descumprimento do disposto nesta Lei sujeitará o infra-
tor, quando pessoa jurídica de direito privado, às seguintes penalidades: 

I - advertência, quando da primeira autuação da infração; 
II - multa, quando da segunda autuação. 
Parágrafo único - A multa prevista no inciso II deste artigo será 

fixada entre 10 (dez) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Maranhão 
e 20 (vinte) Unidades Padrão Fiscal do Estado do Maranhão, em caso 
de reincidência. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 054/2022

Dispõe sobre a proibição na defini-
ção do prazo de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos e medi-
das de diferenciação entre os pacientes 
cobertos por planos ou seguros privados 
de assistência à saúde e os pacientes cus-
teados por recursos próprios.

Art. 1º Fica proibida a prática de atendimento privilegiado a pa-
cientes particulares pelo prestador de serviço, sendo ele profissional de 
saúde contratado e credenciado por operadora de plano ou seguro priva-
do de assistência à saúde, e ainda cooperado de operadora de plano ou 
seguro privado de assistência à saúde. 

Parágrafo único. Excetuam-se da hipótese do caput as condições 
excepcionais previstas no contrato firmado entre a operadora de saúde e 
o médico conveniado, para as quais deverá ser dada publicidade. 

Art. 2º A marcação de consultas, exames e quaisquer outros pro-
cedimentos serão feitos de forma a atender às necessidades dos con-
sumidores, privilegiando-se os casos de emergência e urgência, assim 
como as pessoas com sessenta anos ou mais de idade, as gestantes, lac-
tantes e crianças de até cinco anos, vedada a utilização de agendas com 

prazos de marcação diferenciados quanto ao tempo de marcação entre 
o paciente coberto por plano ou seguro privado de assistência à saúde e 
o paciente atendido após pagamento à vista, chamando de atendimento 
particular. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 055/2022

Estabelece a racionalização e a 
desburocratização dos atos e procedi-
mentos administrativos no âmbito do 
Departamento Estadual de Trânsito do 
Maranhão- DETRAN/MA e dá outras 
providências.

Art. 1° Esta Lei racionaliza os atos e procedimentos administra-
tivos, no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão, 
mediante supressão ou simplificação de formalidades ou exigências 
desnecessárias. 

Art. 2° Nas solicitações feitas pelo cidadão, em atos e procedi-
mentos do DETRAN/MA, não será exigido: 

I - as disposições constantes nos incisos do artigo 3° da Lei Fede-
ral nº 13.726, de 8 de outubro de 2018; 

II - comparecimento presencial, das quais os atos são possíveis de 
realização por meio digital; e 

III - outras exigências meramente burocráticas; 
Art. 3° O Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão terá o 

prazo de 06 (seis) meses para adequar os serviços à população, de forma 
a racionalizar os atos e procedimentos. 

Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 056/2022

Institui no Estado do Maranhão 
a obrigatoriedade da realização do Teste 
do Olhinho nos recém-nascidos em ma-
ternidades e serviços hospitalares, para o 
diagnóstico de doenças oculares.

Art. 1° Fica obrigatória a realização do Teste do Olhinho nos 
recém-nascidos em maternidades e serviços hospitalares no estado do 
Maranhão, para o diagnóstico de doenças oculares. 

Art. 2° Esta Lei deve ser regulamentada pelo Poder Executivo 
para sua fiel execução. 

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 057/2022

DISPÕE sobre o Cadastro Esta-
dual de Informações para Proteção da 
Infância e da Juventude.

Art. 1.º Fica criado o Cadastro Estadual de Informações para Pro-
teção da Infância e da Juventude no Estado do maranhão. 

Parágrafo único. Serão incluídos no Cadastro de que trata o 
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caput deste artigo, as pessoas com condenação transitada em julgado 
pelos crimes previstos nos artigos 240 a 241-E, e no art. 244-A, todos 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, bem como nos artigos 217-A 
a 218-B do Código Penal. 

Art. 2.º O Cadastro ficará sob a responsabilidade do Poder Execu-
tivo Estadual, que regulamentará a criação, a atualização, a divulgação 
e o acesso ao Cadastro, observadas as determinações desta Lei. 

Art. 3.º O Cadastro Estadual de Informações para Proteção da 
Infância e da Juventude do Estado do Maranhão será constituído, no 
mínimo, dos seguintes dados: 

I - pessoais e foto do agente; 
II - idade do agente; 
III - circunstâncias e local em que o crime foi praticado; e 
IV - endereço atualizado do agente. 
Art. 4.º O Cadastro Estadual de Informações para Proteção da 

Infância e da Juventude será disponibilizado, por meio de sistema in-
formatizado com acesso restrito e uso exclusivo, às Polícias Civil e Mi-
litar, membros do Ministério Público e do Poder Judiciário, bem como 
demais autoridades, conforme regulamentação. 

Art. 5.º Para sua fiel execução, o Poder Executivo regulamentará 
esta Lei no que couber. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 058/2022

Dispõe acerca da realização de 
seminários, palestras e debates sobre 
Direito dos Animais e Proteção Animal 
na rede pública de ensino, no âmbito do 
Estado do Maranhão, e dá outras provi-
dências.

Art. 1º As escolas públicas da rede estadual de ensino realizarão 
seminários, palestras e debates sobre Direito dos Animais e Proteção 
Animal. 

Parágrafo único. Os seminários, palestras e debates serão diri-
gidos aos alunos e aos pais, ou responsáveis, sendo incluídos no calen-
dário escolar anual. 

Art. 2º o Poder Executivo estabelecerá as diretrizes básicas para a 
adequação das atividades mencionadas no caput do art. 1º desta Lei na 
metodologia do processo. 

Art. 3º Para os fins desta Lei, o Poder Público poderá firmar con-
vênios com instituições de ensino públicas e privadas atuantes neste 
Estado e abrir processo de seleção de voluntários com comprovada for-
mação na área do Direito dos Animais e Proteção Animal. 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor no ano letivo subsequente ao de 
sua publicação.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 059/2022

Estabelece prazo máximo para 
inspeção sanitária em estabelecimentos 
comerciais e industriais pelas vigilâncias 
sanitárias, bem como autoriza sua reali-
zação por videoconferência.

 Art. 1º A vigilância sanitária estadual e municipal terá o prazo 
de trinta dias corridos, contados do requerimento do interessado, para 
fazer a inspeção sanitária em novos estabelecimentos comerciais e in-
dustriais. 

Parágrafo único. Para fins desta lei, consideram-se novos esta-
belecimentos comerciais e industriais aqueles que pleiteiam a licença 
sanitária pela primeira vez. 

Art. 2º O trabalho de inspeção sanitária poderá ser feito por vi-
deoconferência, desde que acompanhamento no local por um agente 
público designado pela vigilância sanitária responsável pela inspeção. 

§ 1º Para fins do art. 2º, o acompanhamento presencial poderá ser 
feito por servidor público municipal, estadual ou da União, que atue na 
localidade do estabelecimento a ser inspecionado, com o controle e a 
supervisão da inspeção realizados em tempo real, exclusivamente, por 
servidor da vigilância sanitária que designou a inspeção. 

§ 2º A vigilância sanitária colocará à disposição do agente público 
os recursos tecnológicos necessários ao acompanhamento presencial, 
tais como conexão com a internet com estabilidade e qualidade, além 
de dispositivos de áudio e vídeo com câmera, microfones adequados à 
natureza da inspeção. 

Art. 3º O relatório de inspeção sanitária poderá ser emitido por 
assinatura eletrônica ou manual pelo servidor da vigilância sanitária que 
supervisionou a inspeção por videoconferência. 

Art. 4º A inspeção por videoconferência poderá ser feita para re-
validação da licença sanitária, contudo, não se aplica o prazo de trinta 
dias previsto no art. 1º. 

Art. 5º A inspeção sanitária e a emissão de licença sanitária não 
poderão ser condicionadas à emissão prévia de alvará de funcionamento 
municipal. 

Art. 6º A notificação e o pedido formulados pela autoridade sani-
tária devem ser acompanhados de norma específica que o fundamenta, 
inclusive, com a citação do dispositivo que regulamenta tal exigência. 

Parágrafo único. É vedado fazer qualquer notificação ou pedido 
verbal e sem a fundamentação a que se refere o art. 6º. 

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI N° 060/2022

Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
fornecimento ao consumidor de infor-
mações e documentos por parte de ope-
radoras de plano ou seguro privado de 
assistência à saúde no caso de negativa 
de cobertura.

Art. 1º As operadoras de planos e seguros privados de assistência 
à saúde com sede ou filial no Estado obrigam-se a fornecer ao consumi-
dor informações e documentos, nos termos desta lei, em caso de nega-
tiva de cobertura parcial ou total de procedimento médico, cirúrgico ou 
de diagnóstico, bem como de tratamento e internação. 

Parágrafo Único. Para fins desta lei, entende-se por negativa de 
cobertura a recusa em custear a assistência à saúde, de qualquer nature-
za, ainda que fundamentada em lei ou cláusula contratual. 

Art. 2º Na hipótese de negativa de cobertura total ou parcial, a 
operadora do plano ou seguro de assistência à saúde entregará ao con-
sumidor, no local do atendimento médico, imediatamente e indepen-
dentemente de requisição: 

I - comprovante da negativa de cobertura, onde constará, além do 
nome do cliente e do número do contrato: 

a) o motivo da negativa, de forma clara, inteligível e completa, 
vedado o emprego de expressões vagas, abreviações ou códigos; 

b) a razão ou a denominação social da operadora ou seguradora; 
c) o número do Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

da operadora ou seguradora; 
d) o endereço completo e atualizado da operadora ou seguradora; 
e) número de protocolo da comunicação da negativa de atendi-
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mento a que se refere o caput. II - uma via da guia de requerimento para 
autorização de cobertura. 

Parágrafo único. A operadora do plano ou seguro de assistência 
à saúde, entregará as informações ao consumidor ou responsável legal 
por escrito no local por ele informado, no prazo de vinte e quatro horas, 
após a comunicação referida no caput. 

Art. 3° Sem prejuízo do que dispõe o art. 2º, a clínica, o hospital 
privado ou congênere, entregará imediatamente ao consumidor, no lo-
cal do atendimento médico, desde que solicitado: 

I - declaração escrita contendo os elementos a que se refere o art. 
2º, I, desta lei; 

II - documento contendo a data e a hora do recebimento da nega-
tiva de cobertura; 

III - o laudo ou relatório do médico responsável, atestando a 
necessidade da intervenção médica e, se for o caso, sua urgência, ou 
documento reprográfico que o replique de forma fidedigna, sob respon-
sabilidade do hospital. 

Art. 4° As informações de que trata esta lei serão prestadas por 
qualquer meio que assegure a ciência do consumidor e, por escrito, 
sempre que assim for solicitado por ele ou responsável legal, com iden-
tificação do fornecedor, que poderá encaminhar as informações por cor-
reio eletrônico ou qualquer outro meio, conforme opção do segurado, 
desde que assegurado o recebimento. 

Art. 5º Na hipótese de o consumidor estar impossibilitado ou com 
dificuldade para solicitar ou receber os documentos e as informações, 
pode fazê-lo, independentemente de procuração ou autorização: 

I - parente, por consanguinidade ou afinidade, nos termos da lei 
civil; 

II - pessoa que estiver acompanhando o consumidor no local de 
atendimento, independentemente de parentesco; 

III – advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados 
do Brasil-OAB, independentemente de comprovação de interesse. 

Parágrafo único. A entrega dos documentos a um dos indicados 
neste artigo não impede os demais de, mediante solicitação, obter outra 
via dos documentos. 

Art. 6º É direito do consumidor ou seu representante receber os 
documentos no local da negativa, de forma gratuita. 

Art. 7º O descumprimento do disposto nesta lei sujeita o infrator 
às penalidades previstas no art. 56 da Lei Federal nº 8.078, de 11 de 
setembro de 1990. 

Parágrafo único. Será aplicada multa nos casos de descumpri-
mento dos termos desta lei quando envolver procedimentos de urgência 
e emergência, levando-se em consideração a extensão do dano causado 
ao consumidor, a vantagem auferida com a infração, bem como a con-
dição econômica do infrator, não devendo esta ser inferior a quinhentas 
UPF/MA - Unidade Padrão Fiscal do Estado.

Art. 8º Cabe ao órgão estadual competente, a fiscalização quanto 
à observância das normas previstas nesta lei. 

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 08 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 03 /2021

Concede a Medalha Manoel Be-
ckman ao empresário e engenheiro civil, o 
Sr. Francisco Magalhães da Rocha.

Art. 1º - Fica concedida a Medalha Manoel Beckman ao Senhor 
Francisco Magalhães da Rocha.

Art. 2º - Esta Resolução Legislativa entrará em vigor na data de 
sua publicação.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 03 de fevereiro de 2022. - ARISTON RIBEIRO - Deputado Es-
tadual 

JUSTIFICATIVA
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Maranhão 

dispõe, em seu artigo 139, “a”, que a Medalha Manuel Beckman será 
concedida aos cidadãos que contribuíram para o desenvolvimento do 
Maranhão ou do Brasil, pelos seus méritos especiais ou, ainda, aos que 
proporcionarem algum feito considerado notório e forem considerados 
merecedores do recebimento da comenda.

Francisco Magalhães da Rocha é natural de Belo Horizonte, mu-
nicípio do Estado de Minas Gerais, é empresário e engenheiro civil, 
formado pela Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. É casa-
do com Monica Martins Magalhães da Rocha, com quem tem 3 filhos: 
Camilla, Lucas e Rebecca; que o presentou com 6 netos: Isadora, Anto-
nio, Estela, Ben, Tom e Gabriel.

Possui diversas especializações, entre elas: Especialização em 
Engenharia de Transportes – PUC/RJ, Especialização em Gerencia-
mento de Sistemas de Transportes em Londres,  Especialização em Ge-
renciamento de Sistemas de Transportes na Alemanha, participação em 
Congressos de Transporte Urbano e Logística em diversas cidades bra-
sileiras, participação em Feiras e Congressos da Indústria de Bebidas 
no Brasil e no Exterior: em 2016 na SIAL em Paris; Feira da Indústria 
de Máquinas para Bebidas em Dusseldorf  e em 2017 na New York 
Summer Fancy Food e Drinktec em Munique.

Referência no meio empresarial do Maranhão, é Fundador do 
Sindicato das Indústrias de Bebidas do Estado do Maranhão e filiada 
à Federação das Indústrias do Estado do Maranhão , ainda aguardando 
a Carta Sindical do Ministério do Trabalho; Foi Vice Presidente para 
Assuntos de Infra-Estrutura da Associação Comercial do Maranhão 
para o Biênio 2017-2018 para cuidar dos assuntos de interesse da classe 
produtiva do Estado do Maranhão; Fundador e Sócio da Fazenda Berro 
D’Água Ltda., onde iniciou a produção da Cachaça Lorena em 1987, 
presente em diversos estados, principalmente em Minas Gerais, Brasília 
e São Paulo, a Cachaça Lorena é vendida em embalagens de 600 ml 
(Lorena Tradicional) e 700 ml (Lorena 21), fundador e Sócio da Asso-
ciação Mineira de Produtores de Aguardente de Qualidade – AMPAQ 
em 1987, quando então iniciou-se a recuperação e transformação da 
Cachaça de Minas como Projeto de Inovação , contribuindo para que 
Minas Gerais se tornasse referência na produção da cachaça de qualida-
de no Brasil; Fundador e Presidente da PSIU – Indústria de Bebidas em 
São Luís - MA em 1999. 

Fundador e Presidente da PSIU que hoje com 22 anos em opera-
ção, a PSIU é vice líder no mercado de refrigerantes, suco, água mineral 
e energético. Emprega diretamente 275 pessoas, e indiretamente, mais 
de 750 pessoas. Possui unidade industrial em São Luís, onde abriga 
modernas instalações industriais, ocupando 9.200 m² de área construí-
da. Possui um Centro de Distribuição em Imperatriz e está implantando 
mais 04 CDs no Estado do Maranhão (Pinheiro, Chapadinha, Presiden-
te Dutra e Santa Inês).

Como engenheiro civil possui inúmeras contribuições para o nos-
so estado, onde foi pioneiro e melhorou nossa mobilidade urbana, são 
elas: Projeto do Sistema Integrado de São Luís – MA; Projeto do Siste-
ma de Bilhetagem Eletrônica de São Luís  MA; Estudos e Projetos de 
Implantação do Sistema Integrado de Transportes em São Luís, com a 
implantação, em 1984,  do Primeiro terminal de transporte coletivo ur-
bano de São Luís: Terminal da Praia Grande; Estudo, projeto e implan-
tação de processos pioneiros na  produção da cachaça de alambique, 
desde métodos de colheita até a produção final.

Podemos perceber por esse breve resumo da trajetória do nosso 
homenageado que sua vida é traçada por planejamento e conquistas, 
e, além disso preocupação com o próximo, tendo em  vista, o selo de 
“Empresa Amiga da Mulher”, que é concedido as empresas maranhen-
ses que: desenvolver programas de incentivo, auxílio, apoio e capacita-
ção profissional à mulher; divulgar políticas e campanhas adotadas na 
defesa de direitos das mulheres, tanto em âmbito estadual como nacio-
nal, que visam coibir e erradicar a violência e o feminicídio; promover 
ações afirmativas com temas voltados à saúde da mulher, sua qualidade 
de vida, bem como sobre empreendedorismo e mercado de trabalho; 
acompanhar e apoiar o período gestacional e pós-parto de suas cola-
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boradoras; entre outros; também cede periodicamente material para o 
presidio de Pedrinhas e também ajuda toda a comunidade em torno da 
tua sede nesta capital.

Como se observa, a trajetória de Francisco Magalhães da Rocha 
o faz merecedor da Medalha do Mérito Legislativo por contribuir de 
forma significativa para o desenvolvimento do Maranhão.

Plenário deputado Nagib Haickel do Palácio Manoel Beckman, 
em 03 de fevereiro de 2022 - ARISTON RIBEIRO - Deputado Es-
tadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 005/2022

Concede Medalha do Mérito Legis-
lativo “Manoel Beckman” ao Cel QOPM 
Marcos Aurélio Lindoso De Brito.

Art. 1º Fica concedida a Medalha do Mérito Legislativo “Ma-
noel Beckman” ao Cel QOPM Marcos Aurélio Lindoso De Brito, atual 
comandante de policiamento de área Metropolitana Norte da Polícia 
Militar do Estado do Maranhão.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de fevereiro de 
2022. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Apresentamos este Projeto de Resolução Legislativa, a fim de 

reconhecer o excelente trabalho do Cel QOPM Marcos Aurélio Lin-
doso De Brito, que tem conduta exemplar em seu histórico de trabalho 
na Polícia Militar do Estado do Maranhão, em especial por sua lon-
ga trajetória de comando em diversas companhias e batalhões para os 
quais foi designado, como: Comandante da 1ª Companhia do 4° Bata-
lhão de Polícia Militar em Balsas; Comandante da 2ª Companhia do 4° 
Batalhão de Polícia Militarem Carolina;  Comandante da 3ª Companhia 
do 4° Batalhão de Polícia Militarem São Raimundo das Mangabeiras; 
Comandante da 2ª Companhia do 7º Batalhão de Polícia Militar em 
Santa Inês; Subcomandante do 7ª Batalhão de Polícia Militar em Pin-
daré Mirim; Subcomandante do 13ª Batalhão de Polícia Militar em São 
José de Ribamar; Comandante do 20º BPM em São Luís; Atualmente 
Comandante de Policiamento de Área Metropolitana Norte. 

Por assim se tratar de um bravo homem que se dispôs integral-
mente às batalhas a frente da PMMA, é que apresento tal proposição e 
peço aos meus pares que aprovem o projeto, pois é justo, oportuno e 
constituicional.

 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em 09 de fevereiro de 

2022. - RILDO AMARAL - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 016/2022

Senhor Presidente,

Na forma que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia 
(Art.158, inciso VII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ou-
vido a Mesa, seja encaminhado expediente ao Ministério Público Es-
tadual e ao Tribunal de Contas do Estado, para que os referidos 
órgão de fiscalização realizem auditoria/tomada de contas sobre o 
repasse dos recurso do FUNDEB pelos municípios maranhenses e 
pelo Governo do Estado, esclarecendo os valores, os critérios usa-
dos para o rateio desses recurso para o magistério , a modalidade 
de repasse, os descontos realizado na fonte, o cronograma de execu-
ção dos pagamentos, além da lista de servidores contemplados, por 
município e do Governo Estadual.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 017/2022

Senhor Presidente,

Considerando o ato administrativo sobre a composição de novos 
blocos parlamentares, interponho Recurso à Mesa Diretora da Assem-
bleia Legislativa do Maranhão, nos termos dos arts. 3º, 28 e 90, § 6º 
do Regimento Interno, para tornar sem efeito a nova composição dos 
blocos parlamentares para esta Sessão Legislativa, pelos fatos e funda-
mentos a seguir.

O Regimento Interno dispõe em seu art. 3º que a Assembleia se 
reunirá em sessões legislativas ordinárias de 02 de fevereiro a 17 de 
julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro, e em sessões legislativas 
extraordinárias quando com este caráter for convocada.

Nos termos do art. 28, § 2º, as modificações numéricas que ve-
nham a ocorrer nas bancadas, que importem modificações da propor-
cionalidade partidária na composição das Comissões, só prevalecerão A 
PARTIR DA SESSÃO LEGISLATIVA SUBSEQUENTE.

Pela redação dos artigos citados, o Regimento da Assembleia é 
claro: a Sessão Legislativa encerra-se no dia 22 de dezembro. Assim, 
qualquer mudança nos blocos, para ter validade na Sessão Legisla-
tiva atual, precisaria ter ocorrido até o dia 22 de dezembro do ano 
de 2021, quando se encerrou a terceira Sessão Legislativa, uma vez 
que esta é a data limite para que a alteração nos blocos surta efeito 
na Sessão Legislativa subsequente.

Diante do exposto, requeiro através do presente Recurso que esta 
Mesa torne sem efeito o ato administrativo que oficializou a nova 
formação dos blocos parlamentares desta Casa, a fim de fazer pre-
valecer a composição vigente na data de 22 de dezembro de 2021, 
determinando ainda que a composição do novo bloco constituído 
em fevereiro de 2022 só passe a ter efeito na Sessão Legislativa sub-
sequente, ou seja, a partir de 2023. 

PLENÁRIO DEPUTADO NAGIB HAICKEL, em São Luís/
MA, 09 de fevereiro de 2022. - “É de Luta, É da Terra!” - Deputado 
ZÉ INÁCIO LULA - Deputado Estadual – PT

INDICAÇÃO Nº 528 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indi-
cação seja encaminhada ao Excelentíssimo Presidente da Câmara 
de Vereadores do Município de Pinheiro ELIZEU RODRIGUES 
FURTADO, respectivamente, solicitando em caráter de urgência: a 
tramitação do Projeto de Lei nº 02/2022, encaminhado pelo Poder 
Executivo, representada pela Prefeita Ana Paula Lobato, que con-
cede o  reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores da rede 
pública municipal de educação.

 Pelo presente, solicito a Vossa Excelência que aprecie a possibi-
lidade em caráter de urgência a tramitação do Projeto de Lei nº 02/2022 
de autoria do Poder Executivo, representada pela Prefeita Ana Paula 
Lobato, que foi concedido o reajuste de 33,24% aos professores da rede 
municipal de ensino na forma que dispõe a Lei do Piso, lei 11.738 de 
2008, que define o valor mínimo que deve ser pago aos professores do 
magistério público da educação básica, em início de carreira, para a 
jornada de no máximo 40 horas semanais. 

Assembleia Legislativa em 09 de fevereiro de 2022. - WELLIN-
GTON DO CURSO  - 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 529/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, solicitando adoção de medidas para con-
cessão do Reajuste de 33,24% no piso salarial dos professores, confor-
me dispõem a Lei 11.738 de 2008.

A presente indicação tem como objetivo a concessão do reajuste 
de 33,24% do novo valor do Piso Salarial Profissional Nacional para os 
Profissionais do Magistério Público da Educação Básica (PSPN). Em 
2022, o valor será corrigido e o piso da categoria será de R$ 3.845,63.

Cumpre mencionar que o reajuste de 33,24% no piso salarial dos 
professores que compõe o magistério, bem como aqueles exercem ativi-
dade de ensino, suporte pedagógico e docência dentro da rede de ensino 
municipal.

Ressalto que os professores representam o principal pilar na cons-
trução da sociedade. São agentes formadores que qualificam os alunos 
para todas as profissões. São esses profissionais que desenvolvem uma 
referência na formação das crianças. 

Por isso, nada mais justo, valorizar os salários dessa importante 
categoria

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 530/2022

Senhor Presidente,

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Le-
gislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente indicação 
seja encaminhada ao Excelentíssimo(a) Prefeito(a) Bacabal, EDVAN 
BRANDAO DE FARIAS, solicitando adoção de medidas criação do 
“FUNDEB transparente”, portal de transparência da aplicação dos 
recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação 
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

A presente indicação tem como objetivo a transparência da apli-
cação dos recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação.

O sítio eletrônico, na rede mundial de computadores, denomi-
nado “FUNDEB transparente”, onde serão disponibilizadas as infor-
mações relativas à execução orçamentária e financeira dos recursos do 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação – FUNDEB, 
para fins de transparência e controle social.

Cumpre mencionar que é necessário informações detalhadas, 
devendo ser atualizado mensalmente, acerca da receita e da efetiva 
aplicação dos recursos do FUNDEB, garantindo-se entre outras: como 
demonstração da receita total do FUNDEB, inclusive aquele oriundo 
de complementação da União, caso haja; relação de todos os favore-
cidos dos pagamentos e transferências com os recursos do FUNDEB 
e seus respectivos valores; a demonstração dos valores gastos em re-
muneração dos profissionais do magistério da educação básica em efe-
tivo exercício na rede pública, observados os percentuais mínimos; e 
os demonstrativos das despesas realizadas com vistas à manutenção e 
desenvolvimento do ensino.

Neste diapasão, espera-se a participação do cidadão de forma a 
contribuir para correta aplicação dos recursos públicos, através de ações 
efetivas na gestão, fiscalização e monitoramento. Como forma de viabi-
lizar a participação da sociedade na aplicação dos recursos, bem como 

a aplicação dos princípios da eficiência e transparência.
Deste modo, em função do exercício dos direitos básicos do cida-

dão, em virtude da movimentação de grande vulto financeiro, justifica-
-se a presente proposição, em consonância com o Princípio constitucio-
nal da publicidade e da Lei da Transparência.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 08 de feve-
reiro de 2022. - WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

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

INDICAÇÃO Nº 531/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Colinas, Senhor Josei 
Rego Ribeiro, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 532/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Nova Olinda do Maranhão, Se-
nhora Iracy Mendonça Weba, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 533/2022

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 Mirador, Senhora Maria Domin-
gas Gomes Cabral Santana, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - 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 534/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Olho D’Água das Cunhãs, 
Senhor Glauber Cardoso Azevedo, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 535/2022

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 Olinda Nova do Maranhão, 
Senhora Conceição de Maria Cutrim Campos, solicitando a adoção 
de medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar 
o acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 536/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nova Iorque, Senhor Daniel 
Franco Castro, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 537/2022

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 adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 538/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Morros, Senhor Milton José 
Sousa Santos, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 539/2022

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 So-
limar Alves de Oliveira, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 540/2022

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 Monção, Senhora Klautenes 
Deline Oliveira Nussrala, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - 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 541/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em 
seu art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encami-
nhado ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Nina Rodrigues, Senhor 
Raimundo Aguiar Rodrigues Neto, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 542/2022

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 Montes Altos, Senhor Domin-
gos Pinheiro Cirqueira, solicitando a adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 543/2022

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 Miranda do Norte, Senhora An-
gélica Maria Sousa Bonfim, solicitando a adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 544/2022

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 Mirinzal, Senhor Amaury San-
tos Almeida, solicitando a adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 545/2022

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 Milagres do Maranhão, Se-
nhor José Augusto Cardoso Caldas, solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 546/2022

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 Campestre do Maranhão, 
Senhor Fernando Oliveira da Silva solicitando a adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 547/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - 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 548/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 549/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 550/2022

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 Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 551/2022

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 adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 552/2022

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 Caxias, Senhor Fábio José Gen-
til Pereira Rosa, solicitando a adoção de medidas enérgicas de cons-
cientização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa 
ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da 
Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 553/2022

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, Senho-
ra Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, solicitando a adoção de 
medidas enérgicas de conscientização populacional visando evitar o 
acúmulo de água que possa ser propício à proliferação de mosquitos 
transmissores da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 554/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - 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 555/2022

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 adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 556/2022

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 adoção de medidas 
enérgicas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de 
água que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores 
da Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 557/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 558/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 559/2022

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 adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 560/2022

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 adoção de medidas enérgicas de 
conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 561/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - 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 562/2022

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 adoção de medidas enérgicas 
de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água que 
possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da Den-
gue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 563/2022

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 adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 18 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 564/2022

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 adoção de medidas enérgicas de conscien-
tização populacional visando evitar o acúmulo de água que possa ser 
propício à proliferação de mosquitos transmissores da Dengue, da Zika 
e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 19 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 565/2022

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 adoção de medidas enérgi-
cas de conscientização populacional visando evitar o acúmulo de água 
que possa ser propício à proliferação de mosquitos transmissores da 
Dengue, da Zika e da Chikungunya.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 20 de janeiro de 
2022. - DR. YGLÉSIO - DEPUTADO ESTADUAL

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

INDICAÇÃO Nº 566 /2022

Senhor Presidente,

Nos termos do artigo 152 do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a presente Indi-
cação seja encaminhada à Sua Excelência o Governador do Estado do 
Maranhão, Dr. Flávio Dino de Castro e Costa, bem como para o Se-
cretário de Segurança Pública, Jefferson Miler Portela e Silva, solici-
tando-lhes que determinem providências, objetivando a instalação de 
um posto policial no bairro da Cohama, no Município de São Luís 
– MA, assim como reforçar o policiamento no bairro e adjacências,  
tendo em vista que a região está sofrendo com assaltos constantes. 

O atendimento ao presente pleito irá levar por consequência mais 
segurança pública para a população ludovicense, coibindo a criminali-
dade nestes bairros que possuem grande circulação de pessoas, sendo 
também uma área muito comercial da capital maranhense. 

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁCIO 
“MANOEL BECKMAN”, em 02 de fevereiro de 2022. - ANDREIA 
MARTINS REZENDE - Deputada 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 ANTÔNIO PEREIRA – Expediente lido, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Expediente lido. À publicação. 

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Oradores inscritos no Pequeno Expediente. 
PP/Solidariedade, Deputado Fábio Braga, por sete minutos.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Glalbert, senhores deputados, senhoras 
deputadas, imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e 
TV Assembleia, eu faço o primeiro pronunciamento do ano lamentando 
os transtornos do final do mês de dezembro e do começo do mês de 
janeiro, transtornos esses provocados por enchentes em algumas 
cidades no estado do Maranhão. A população e as pessoas do estado 
do Maranhão sofreram bastante, já que nós passamos agora por um 
período ainda de pequeno veranico, um pequeno verão, mesmo estando 
dentro de um período invernoso, o que faz com que a gente também 
mantenha essa preocupação, sabendo que os meses de março e abril 
são os períodos mais chuvosos no estado do Maranhão, no Nordeste, 
e, principalmente, nesses estados que, como nós, têm boa parte das 
nossas atividades no estado baseada na agricultura e na pecuária, 
as quais dependem muito dessas chuvas. É claro que nós estamos 
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passando por período de movimentação política, de movimentação que 
compreende a mudança de governo, já que o Governador do Estado do 
Maranhão deixará o governo no dia 31 de dezembro. A gente espera 
que se mantenha a tranquilidade e a harmonia entre os Poderes, entre 
aquelas secretarias que são envolvidas, e que tenha uma continuidade 
nos trabalhos, principalmente nos trabalhos que dependem dessa 
harmonia entre os Poderes. Eu entendo que as secretarias não devam 
ser desmobilizadas, não deva ser criado um problema para que elas 
tenham uma continuidade, principalmente, agora, nesse período em que 
nós vamos ter uma eleição antes do final do ano, em outubro. Eu acho 
que a tranquilidade entre os Poderes é muito importante para o povo 
do estado do Maranhão. Digo isso que lamento que, nesse começo de 
ano, algumas famílias perderam muitos dos seus pertences, dos seus 
objetos. Alguns perderam vida, outros perderam bens, mas eu acho que 
o Estado do Maranhão soube, no exato momento, o Governo Estadual, 
as prefeituras, os órgãos envolvidos e todos os deputados e vereadores, 
todos que fazem a classe política se sensibilizaram com esse momento 
que causou um transtorno. Principalmente, aqui cito a cidade de Mirador, 
que lamentavelmente teve o seu centro administrativo, toda a sede da 
cidade quase que debaixo d’água, fazendo com as imagens que foram 
mostradas criassem em todos um sentimento de muita preocupação 
com a população daquela cidade. Outras cidades como Imperatriz, 
como Balsas, como Coroatá, Colinas, que passam o Rio Itapecuru, o 
Rio Tocantins, que passam outros rios, tiveram também alguns desses 
problemas bem menores, mas também problemas com a população 
local. Entendo que também tivemos problemas em estradas, acessos 
como os de Peritoró à Teresina, que tivemos problemas também. Muitas 
das imagens, através das redes sociais, mostraram o quanto a quantidade 
de água, em um curto prazo de tempo, um curto período, fez com que 
algumas dessas estradas tivessem problemas sérios. Tivemos problemas 
também em algumas estradas que tiveram parte delas afetadas e outros 
por conta da água passar por cima do leito da estrada e tivemos também 
problemas. Eu entendo que o Estado do Maranhão tem que ter essa 
preocupação contínua com as estradas, com a questão da população 
ribeirinha. Nós temos uma bacia hidrográfica muito rica, uma das 
maiores do Brasil e que faz com que a gente tenha essa preocupação, 
preocupação também da população em manter as margens do rio livre 
de lixos, livre da questão que a gente possa propiciar com que essas 
margens tenham um problema, bueiros limpos. Eu acho que os prefeitos, 
toda a comunidade tem que manter essa sua preocupação contínua. 
Não pode ser só nesse período de inverno. Tem que ser num período 
contínuo para que se possa ter cada vez menos problema. Eu quero aqui 
também dizer da preocupação por conta de todos esses transtornos que 
o estado do Maranhão passou também. Tivemos o estado da Bahia que 
tivemos também vários problemas por conta dessas enchentes. E dizer 
que esse fenômeno La niña, que é hoje o que está acontecendo no Rio 
Grande do Sul, que está um estado, que é muito rico também na questão 
da agricultura e da pecuária, está passando também um problema que, 
no caso do Nordeste, é El niño e, no caso do estado do Rio Grande do 
Sul, La niña, que são períodos em que, em vez de termos quantidades 
exatas ou quantidades previstas de chuva, nós temos a menor. Temos 
quantidades menores de chuva nesse período, fazendo com que sofra 
a população, sofra aqueles que têm na pecuária, na agricultura, nas 
atividades do campo um sofrimento maior. Também sofre a questão da 
psicultura, que é hoje muito desenvolvida em alguns estados. Sofrem 
muito com isso e também com a produção de grãos. Entendo que 
esses fenômenos têm que serem previstos antecipadamente até que se 
possa ter esse controle, tendo em vista que, nos últimos anos, tem sido 
recorrente, tanto é o El niño quanto o La niña, que possa a população ter 
um sofrimento menor. Nós entendemos que os estados do Nordeste, nos 
últimos anos, conviveram pacificamente, muitas vezes, administraram 
a questão da seca e estamos tendo que administrar também a questão 
das enchentes. Isso é algo que os governos podem prever, os governos 
podem começar a ter atividade no sentido de ter políticas desenvolvidas 

justamente para que se possa amenizar o sofrimento da população 
nesses momentos difíceis. Era isso, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO GLALBERT 
CUTRIM – Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão. Declina. Bloco 
Parlamentar Democrático PL/Republicanos. Declina. 

IV – EXPEDIENTE FINAL. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO GLALBERT 
CUTRIM – Deputado Antônio Pereira, por 10 minutos. Declina. Com a 
palavra, o Deputado Wellington do Curso, por 10 minutos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente, demais Membros da Mesa, 
Senhoras e Senhores Deputados, galeria, imprensa, internautas, 
telespectadores que nos acompanham por meio da TV Assembleia, 
nosso mais cordial, bom dia. Que Deus seja louvado! Senhor Presidente, 
trago à tribuna da Assembleia Legislativa duas pautas de suma 
importância, duas pautas que vamos debater, temos debatido nos 
últimos anos nesta Casa, eu trago para esta quinta-feira, dia 10 de 
fevereiro, de suma importância. A primeira delas é a segurança pública 
do Estado do Maranhão, a nossa luta em defesa da segurança pública, 
da população, população que tem padecido com um caos na segurança 
pública do Estado do Maranhão. E durante sete anos, tivemos um 
secretário de Segurança Pública que nós o provocamos várias vezes, 
solicitamos várias vezes uma atuação enérgica no combate à 
criminalidade, à violência e agora foi substituído. Causou-nos 
estranheza, ser um homem de confiança do governador Flávio Dino, e 
logo após a sua saída, o governador Flávio Dino anuncia a nomeação de 
300 novos policiais militares e de 41 policiais civis. Eu não quero 
acreditar no desprestígio do ex-secretário Jefferson Portela, diante do 
Governo do Estado, que ele serviu durante sete anos, de forma leal, de 
forma atenciosa ao Governo do Estado, em alguns momentos, 
desatenciosamente com a população, com os policiais militares, com os 
policiais civis, com os aprovados em concursos. E agora na sua saída, o 
governador Flávio Dino nomeia 300 policiais militares e nomeia 41 
policiais civis. Por que não fez isso um dia antes? Por que não fez isso 
dois dias antes? E aí eu não entendi, não compreendi, o secretário 
passou sete anos ao seu lado, e ele não dá moral, não dá crédito, é muita 
falta de prestígio e eu não quero nem entender. Que seja mais um, que 
já esteja no rol dos perseguidos, dos ex-aliados, dos que sentirão a pata 
pesada dos leões ou as patas pesadas dos leões vermelhos que habitam 
o nosso palácio do governo. Os leões vermelhos estão lá para perseguir, 
muito embora tenhamos em pouco tempo de perseguição do Governador 
Flávio Dino, mas a minha pauta não é nem Flávio Dino, propriamente 
dito, é a segurança pública. Protocolamos, na Assembleia Legislativa, 
mais uma vez, a solicitação do Governador Flávio Dino para a nomeação 
dos outros 1.400 que estão faltando na Polícia Militar, dos 36 na AGED 
que estão faltando e dos 200 policiais civis que estão faltando, 
delegados, escrivães, peritos. A nossa luta permanente pela nomeação 
de todos os aprovados na Polícia Militar, na Polícia Civil e na AGED. 
Quando a gente luta pela nomeação dos aprovados, a população precisa 
compreender que são mais policiais nas ruas, melhora da segurança 
pública, melhora da qualidade de vida das pessoas, portanto, a população 
tem que apoiar, a população tem que atender isso e apoiar a nomeação 
dos novos policiais militares. Precisamos urgente da nomeação de todos 
os 1.400 que estão faltando e dos 200 policiais civis que também estão 
faltando. Senhor Presidente, aí eu entro na segunda pauta que é uma 
pauta de suma importância para todo nós, que é a educação, uma 
educação pública de qualidade, a educação que resgatou o Deputado 
Wellington. Se hoje estou aqui, é porque eu tive professores de verdade, 
professoras de verdade, professoras que me deram conhecimento, 
atenção e ensinamento e me trouxeram para um crescimento profissional. 
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Aí a importância da educação, a importância do crescimento. Nesta 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, tem um deputado 
estadual que estudou em escola pública, um deputado que defende a 
educação pública de qualidade para que o aluno tenha condições de ter 
um aprendizado e, no futuro, se tornar um médico, um advogado, 
jornalista, professor, vereador, deputado, quem sabe até governador ou 
presidente da República. Resgatado pela educação pública de qualidade, 
não por uma educação pública da mentira, das escolas dignas de 
propaganda enganosa, as escolas dignas de propaganda da mentira, que 
a gente vai lá fiscalizar e verifica que algumas escolas são dignas, mas 
dignas de pena. Da mesma forma, a valorização dos professores do 
Estado do Maranhão. Professores da rede pública estadual e da rede 
pública municipal. Vou começar a falar da rede pública municipal e vou 
falar de alguns municípios em separado, e aí você vai fazendo em 
separado. Então, poderia falar da cidade de Monção. Estivemos, ontem, 
na cidade de Monção, para acompanhar os professores em uma reunião 
com a Prefeita Cláudia, que não reajustou os salários dos servidores, 
dos professores 2020/2021. Não fez o rateio dos recursos do Fundeb e 
aí vem engatado agora o reajuste do piso salarial de 33,24%. A reunião 
teria sido realizada na quarta-feira passada. Pediu-se adiamento para 
ontem, quarta-feira, dia 09, às 15h, foi antecipada para as 14h, e lá eu 
estava dando apoio aos professores do sindicato. A Prefeita Cláudia me 
chamou, em particular, e pediu, atenciosamente, que eu não participasse 
da reunião para que ela pudesse ficar mais à vontade com os professores, 
com os sindicatos. Eu atendi prontamente àquele pedido da gestora, 
acreditando que ela tem boa vontade para fazer um diálogo e, 
principalmente, honrar com seus compromissos na cidade de Monção. 
Eu não participei da reunião, mas protocolei dois ofícios. O primeiro 
ofício solicitando que a prefeita pague o reajuste de 33,24% e dê atenção 
aos 12,84% que ainda estão atrasados lá desde 2020. E fiz um segundo 
ofício, solicitando, com base na Lei de Acesso à Informação, que ela 
possa encaminhar à Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão a 
relação de todos os professores, a folha de pagamento, para que nós 
possamos apreciar, analisar a folha de pagamento da cidade de Monção 
de 2021, de janeiro até dezembro. Saber se a folha foi inchada, se 
aumentou a quantidade de professores, como foram aplicados os 
recursos, para que nós possamos fiscalizar. A reunião se estendeu até 
mais das 22 horas. Eu saí da cidade de Monção e a reunião não havia 
sido concluída ainda. Hoje o sindicato já vai repassar para os professores 
o que havia sido decidido. E cabe agora aos professores se vão concordar 
ou não. Professores de Monção, independentemente da decisão de 
vocês, o professor Wellington, o Deputado Wellington estará à 
disposição de vocês. Para manifestação, para qualquer tipo de 
paralisação, de ocupação na praça, seja como for o Deputado Wellington 
estará à disposição dos professores da cidade de Monção. E vou quantas 
vezes for na cidade de Monção. Eu tenho um lado, estou do lado dos 
professores de Monção. Fui ontem também à cidade de Santa Inês. Os 
professores faziam uma manifestação já há vários dias, solicitando a 
aplicação dos recursos do Fundeb, as sobras, bem como também 
reajuste de 33,24%. E eu fui ontem dar apoio aos professores na frente 
da Prefeitura. Não fui afrontar o prefeito Felipe dos Pneus, ex-deputado 
estadual que trabalhou conosco na legislatura passada, ou melhor, nessa 
legislatura. Eu não fui afrontar o Prefeito, não. Eu fui dar apoio aos 
professores. E saiba, Prefeito Felipe dos Pneus, sempre que tiver um 
professor solicitando apoio, ajuda, lá estará o Deputado Wellington, 
seja em Santa Inês, em Lagoa do Mato, seja onde for. Eu fui lá dar apoio 
aos professores em Santa Inês. E lá eu protocolei dois ofícios, um 
solicitando que o Prefeito tenha sensibilidade e possa fazer o reajuste de 
33,24% para os professores de Santa Inês e solicitamos também cópia 
atualizada da folha de pagamento de 2021 dos professores em Santa 
Inês, para que possamos avaliar, analisar e dar a nossa contribuição, 
ajuda à Prefeitura. Professores de Santa Inês, continuem contando com 
o apoio do Deputado Wellington. Fui ontem e estive com vocês de 07 
horas da manhã até 12 horas. E vou quantas vezes for necessário, 

quantas vezes for preciso. Eu estarei à disposição dos professores de 
Santa Inês. E, por último, não tão importante, o Governador Flávio 
Dino foi ontem à cidade de Bacabal e, de forma ditatorial, “ditatorial” 
de “ditador”, utilizou os seus seguranças particulares. Não estou 
dizendo que são policiais militares ou policiais civis. Seguranças 
particulares para tomar as faixas dos professores. Que absurdo! 
Governador Flávio Dino vai fazer inauguração na cidade de Bacabal, os 
professores estão fazendo manifestação pacífica contra o Prefeito 
Edvan, contra o Governo do Estado e o Governador Flávio Dino manda 
tomar faixa. Que absurdo! Já emitimos uma nota de repúdio e 
solicitamos à Secretária de Educação do Estado que possa emitir 
também uma nota e à Secretaria de Segurança estamos cobrando para 
que possa fazer investigação do que aconteceu na cidade de Bacabal 
contra os professores de Bacabal. É um absurdo! E hoje, finalizando 
Senhor Presidente, hoje, dia 10, desde 8h, eu já estive lá, professores da 
rede pública estadual estão fazendo manifestação contra o governador 
Flávio Dino, solicitando ao governador Flávio Dino o reajuste de 
33,24% para os professores. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Eu peço apenas para liberar o áudio do 
Deputado Wellington.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Os 
professores estão fazendo manifestação hoje na cidade de São Luís, na 
cidade de Santa Helena, na cidade de Timon, em várias cidades por 
que não tem representatividade do Sinproesemma, o Sinproesemma 
é só pelego, todos estão ganhando dinheiro do Governo do Estado, 
atrelado ao PCdoB estão lá no Governo do Estado, não representa 
os professores, se fosse assim, os professores não estavam lá agora 
reunidos, aqui na Praça do São Francisco e vão agora fazer caminhada 
até a Secretaria de Educação e até ao Palácio dos Leões. Professores do 
Estado do Maranhão, continuem contando com o apoio do Deputado 
Wellington e o Governador Flávio Dino tem mentido, e o Secretário 
de Educação, Felipe Camarão, atenção, Secretário Felipe Camarão, 
eu fiquei abismado, eu fiquei envergonhado, eu fiquei enojado, V. Ex.ª 
mentindo na Rede Globo, olha o que o Secretário Felipe Camarão falou: 
“Nós já pagamos bem acima do piso salarial, nós pagamos 6.800... 
horas e metade disso para professores de 20horas, nós pagamos mais 
de 50% acima do piso para professores de 20 horas...”. Pelo amor de 
Deus, Secretário Felipe Camarão! Pelo amor de Deus, Secretário Felipe 
Camarão! V. Ex.ª é advogado! V. Ex.ª é procurador! V. EXª é professor 
universitário! V. EXª falar uma asneira dessa? Uma loucura dessa? Uma 
aberração dessa? Dizendo que o piso salarial do professor é de seis mil 
reais, que o Estado do Maranhão paga 50% a mais do piso nacional 
para os professores. Pelo amor de Deus corrija isso, V. Ex.ª mentiu, V. 
Ex.ª está querendo enganar a quem? Pelo amor de Deus.... “No caso do 
Maranhão, nós já pagamos bem acima ... real, nós pagamos 6.800,00 
para professor de 40 horas e a metade disso para professor de 20 horas, 
nós pagamos mais de 50% do piso...”

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Peço que libere o áudio do Deputado 
Wellington para que possa concluir seu pronunciamento.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – 
Concluir, Senhor Presidente, nós vamos fazer uma representação, 
Senhor Presidente, estou fazendo hoje uma solicitação, um 
Requerimento convocando o Secretário Felipe Camarão para vir prestar 
esclarecimentos sobre os recursos do Fundeb, o rateio dos recursos do 
Fundeb, os 33,24% de reajuste dos servidores e esses pronunciamentos 
mentirosos na Rede Globo e na Mirante dizendo que o piso salarial dos 
professores é o maior do Brasil de seis mil reais, o piso salarial é uma 
coisa, o teto dos professores é outra. Secretário Felipe Camarão, que 
decepção.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
GLALBERT CUTRIM – Não há mais oradores inscritos, nada mais 
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havendo a tratar, declaro encerrada a presente Sessão.

Ata da Terceira Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa 
da Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão, realizada no dia nove de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado César Pires.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Neto Evan-

gelista. 

Às nove horas e trinta minutos, presentes os (as) Senhores (as) 
Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Arnaldo Melo, Betel Gomes, , César Pires, Ciro Neto, 
Detinha, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, Doutora Helena Duaili-
be, Duarte Júnior, Edivaldo Araújo Holanda, Edson, Fábio Braga, Glal-
bert Cutrim, Hélio Soares, Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto 
Evangelista, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio, Rafael Leitoa, 
Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio Lula 
e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Aris-
ton, Carlinhos Florêncio, Daniella, Doutora Cleide Coutinho, Doutora 
Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, Pará Figueiredo, Pastor Cavalcante, 
Paulo Neto, Professora Socorro Waquim, Ricardo Rios, Rildo Amaral 
e Roberto Costa. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o 
Presidente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bí-
blico e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada. Não houve oradores 
inscritos no Pequeno Expediente, assim como não houve matéria para 
ser apreciada na Ordem do Dia. No primeiro horário do Grande Ex-
pediente, estava inscrito o Deputado Duarte Júnior, que se encontrava 
ausente nesse momento. No tempo destinado aos Partidos ou Blocos, 
ouviu-se o Deputado César Pires, falando pelo Bloco Parlamentar In-
dependente. No Expediente Final, falaram os Deputados Rafael Leitoa, 
Duarte Júnior, Zé Inácio Lula, Neto Evangelista, Vinícius Louro e César 
Pires. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a sessão, de-
terminando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e aprovada, será 
devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do Palácio 
Manuel Beckman, em São Luís, 09 de fevereiro de 2022.  

Deputado Othelino Neto
Presidente

Deputado César Pires
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