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PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE 

EMENDAS
DATA: 24/02/2021 – QUINTA-FEIRA

ORDINÁRIA - 1ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 80/2022, DE AUTORIA DA DEPU-

TADA DETINHA, QUE INSTITUI A CAMPANHA “COM A FORÇA 
DO CORAÇÃO LILÁS” NAS UNIDADES DE ENSINO DA REDE 
PÚBLICA E PRIVADA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO E DETERMINA DISPONIBILIZAR NO ATO DA MATRÍCU-
LA DO ALUNO, FICHA DE DADOS COM O INTUITO DE OBTER 
INFORMAÇÕES COMO MEDIDA DE PREVENÇÃO À VIOLÊN-
CIA DOMÉSTICA E FAMILIAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 81/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DR. YGLÉSIO, QUE CRIA O DIA ESTADUAL DO AUDI-
TOR DE CONTROLE EXTERNO.

PROJETO DE LEI N° 82/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, QUE ESTABELECE QUE QUAL-
QUER BENEFÍCIO FISCAL CONCEDIDO ÀS EMPRESAS TERÁ 
COMO REQUISITO OBRIGATÓRIO O PERCENTUAL MÍNIMO 
DE 3% DE MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA 
OU FAMILIAR E FINANCEIRAMENTE DEPENDENTE.

PROJETO DE LEI N° 83/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO MÁRCIO HONAISER, QUE DECLARA DE UTILIDADE 
PÚBLICA O INSTITUTO SOCIAL E CULTURAL RAISSA MEN-
DONÇA - IRM, COM SEDE NO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI N° 84/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ZITO ROLIM, QUE DECLARA COMO UTILIDADE PÚ-
BLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO CONJUNTO 
ALVORADA ANIL – JOÃO DEUS, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-
CIAS.

PROJETO DE LEI N° 85/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE PROÍBE A VENDA DE QUALQUER 
TIPO DE MEDICAMENTO EM MERCADOS, SUPERMERCADOS, 
CONVENIÊNCIAS E ESTABELECIMENTOS SIMILARES NO ES-
TADO DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 86/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE AS DIRETRIZES A 
SEREM OBSERVADAS NA ELABORAÇÃO DAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS VOLTADAS À PRIMEIRA INFÂNCIA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 87/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE O REGISTRO PELA 
INTERNET DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA DE CRIME PRATI-
CADO CONTRA MULHER POR VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FA-
MILIAR, CRIANÇA, ADOLESCENTE, PESSOA IDOSA E PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA, NOS TERMOS QUE INDICA.

PROJETO DE LEI N° 88/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIE-
DADE DE BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, FAST FOODS, 
FOOD-TRUCKS, SORVETERIAS, DOCERIAS, DELICATESSENS, 
PADARIAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS CONGÊNERES, 
QUE COMERCIALIZEM PRODUTOS PRONTOS PARA CONSU-
MO IMEDIATO, INFORMAREM EM SEUS CARDÁPIOS A PRE-
SENÇA DE GLÚTEN, LACTOSE, LEITE, PEIXE, AMÊNDOAS, 
CORANTES, CASTANHAS, SOJA, OVO E CRUSTÁCEOS NO 
ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 89/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PRÊMIO JOVENS ES-
CRITORES NAS ESCOLAS PÚBLICAS DO ESTADO DO MARA-
NHÃO, COM A FINALIDADE DE INCENTIVAR OS JOVENS À 
LITERATURA.

PROJETO DE LEI N° 90/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI O PROGRAMA ESTADUAL 
DE INCENTIVO AOS CURSOS SOCIAIS, POPULARES E COMU-
NITÁRIOS.

PROJETO DE LEI N° 91/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A POLÍTICA ESTADUAL DE 
PROTEÇÃO E ATENÇÃO INTEGRAL AOS ÓRFÃOS E ÓRFÃS DO 
FEMINICÍDIO.

PROJETO DE LEI N° 92/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI POLÍTICA DE ENFRENTA-
MENTO AO FEMINICÍDIO NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARA-
NHÃO.

PROJETO DE LEI N° 93/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI AS DIRETRIZES PARA POLÍ-
TICA ESTADUAL DE PREVENÇÃO ÀS LESÕES POR ESFORÇOS 
REPETITIVOS (LER) OU DISTÚRBIOS OSTEOMUSCULARES 
RELACIONADOS AO TRABALHO (DORT) EM ÂMBITO PÚBLI-
CO PRIVADA.

PROJETO DE LEI N° 94/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE INSTITUI A CAMPANHA “UNIDOS 
CONTRA A DEPRESSÃO INFANTIL” NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 95/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO CIRO NETO, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA O 
ATENDIMENTO PRESTADO ÀS PESSOAS COM FIBROMIALGIA 
OU COM SÍNDROME DA FADIGA CRÔNICA NO ÂMBITO DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS.

PROJETO DE LEI N° 96/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO WENDELL LAGES, QUE ESTABELECE DIRETRIZES PARA 
O ATENDIMENTO PREFERENCIAL AOS PROFISSIONAIS DA 
CONTABILIDADE NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS 
NO ESTADO DO MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

MOÇÃO Nº 007/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. FERNAN-
DO FILLIPE SANTOS MARQUES, PELA POSSE COMO DELEGA-
DO DE POLÍCIA CIVIL NO ESTADO DO MARANHÃO. 

MOÇÃO Nº 008/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, DE APLAUSOS, MANIFESTANDO 
EXTENSA ADMIRAÇÃO AO SR. BIANKILLES SANTOS FREI-
TAS, SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR, PELO ATO DE BRAVU-
RA AO EVITAR UM ASSALTO E CAPTURAR OS BANDIDOS EM 
UMA ÁREA DOMINADA POR FACÇÕES CRIMINOSAS.

ORDINÁRIA - 2ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI N° 74/2022, DE AUTORIA DO DEPU-

TADO NETO EVANGELISTA, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA 
LEI 7.688 DE 15 DE OUTUBRO DE 2001, PARA RESERVAR ÀS 
MULHERES, NO MÍNIMO, 30% DAS VAGAS NO EFETIVO DO 
QOPM E DO QPMG/ 1-0 DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO MA-
RANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 75/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO ARNALDO MELO, QUE DISPÕE SOBRE A ORGANIZA-
ÇÃO E CONTROLE DE CRIANÇAS E IDOSOS ABRIGADOS EM 
CASAS DE PROTEÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.

PROJETO DE LEI N° 76/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE INSTITUI O DIA ESTADUAL 
DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO 
MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. 

PROJETO DE LEI N° 77/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE ALTERA A REDAÇÃO DA LEI 
Nº 11.650, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2022, QUE ESTABELECE 
AS DIRETRIZES DO PROGRAMA DE RECONHECIMENTO E CA-
PACITAÇÃO DAS PARTEIRAS TRADICIONAIS DO ESTADO DO 
MARANHÃO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

PROJETO DE LEI N° 78/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO MARANHENSE AMIGOS DA VIDA DE 
SÃO LUÍS/MA.

PROJETO DE LEI N° 79/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
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BLICA A ASSOCIAÇÃO DAS DONAS DE CASA DO ALTO DO 
COROADINHO.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N° 008/2022, 
DE AUTORIA DO DEPUTADO ADRIANO, QUE CONCEDE A 
MEDALHA DE MÉRITO LEGISLATIVO “MANUEL BECKMAN” 
AO SR. LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA.

MOÇÃO Nº 005/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO ED-
SON ARAÚJO, DE PESAR PELO FALECIMENTO DO POLICIAL 
ANTONIO MARQUES.

MOÇÃO Nº 006/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO 
WELLINGTON DO CURSO, MANIFESTANDO EXTENSA AD-
MIRAÇÃO AO EXCELENTÍSSIMO DR. GUSTAVO AMORIM, 
PELA NOMEAÇÃO AO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL.

ORDINÁRIA - 3ª SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 73/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO MÁRCIO HONAISER, QUE DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA 
CENTRAL DE INTERMEDIAÇÃO EM LIBRAS NO ÂMBITO DO 
SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO MARANHÃO E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.

ORDINÁRIA - 4ª E ÚLTIMA SESSÃO:
PROJETO DE LEI Nº 64/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-

DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE MATA ROMA - MA.

PROJETO DE LEI Nº 65/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA HELENA- MA.

PROJETO DE LEI Nº 66/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA TIMOM- MA.

PROJETO DE LEI Nº 67/2022, DE AUTORIA DO DEPUTA-
DO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚBLI-
CA A APAE DO MUNICÍPIO DE SANTA PEDREIRAS- MA.

PROJETO DE LEI Nº 68/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO DUARTE JÚNIOR, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA INSTITUTO PROFESSOR JAIRO MATOS EM SÃO LUÍS.

PROJETO DE LEI Nº 69/2022, DE AUTORIA DO DEPU-
TADO NETO EVANGELISTA, ESTABELECE A PRIORIDADE DE 
ATENDIMENTO PARA MULHER VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DO-
MÉSTICA E FAMILIAR, NO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA PSICOS-
SOCIAL E A PREFERÊNCIA EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARA-
DORA, NO ÂMBITO DO ESTADO DO MARANHÃO, QUANDO 
O DANO FÍSICO NECESSITE DE REALIZAÇÃO DE PROCEDI-
MENTO CIRÚRGICO ESTÉTICO.

PROJETO DE LEI Nº 70/2022, DE AUTORIA DA DEPUTA-
DA THAÍZA HORTEGA, QUE DECLARA DE UTILIDADE PÚ-
BLICA O INSTITUTO GERAÇÃO SOLIDÁRIA.

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA NºS 006 E 
007/2022, DE AUTORIA DO DEPUTADO DR. YGLÉSIO, QUE 
CONCEDE O T´TULO DE CIDADÃO MARANHENSE AOS SE-
NHORES ANTONIO BARBOSA DE ALENCAR E KLAUBER DE 
ARAÚJO SOUSA AZEVEDO.

Diretoria Geral de Mesa, 24 de fevereiro de 2022.

Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da Décima Nona 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, realiza-
da no dia vinte e quatro de fevereiro de dois mil e vinte e dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Ciro Neto.
Primeiro Secretário, Senhor Deputado Zito Rolim.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

mes.

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos Flo-
rêncio, César Pires, Ciro Neto, Doutor Leonardo Sá, Doutor Yglésio, 
Doutora Cleide Coutinho,  Duarte Júnior, Edivaldo Holanda, Edson 
Araújo, Fábio Braga, Glalbert Cutrim, Márcio Honaiser, Mical Da-
masceno, Neto Evangelista, Pastor Cavalcante, Paulo Neto, Professor 
Marco Aurélio, Ricardo Rios, Vinícius Louro, Wellington do Curso, 
Wendell Lages, Zé Inácio Lula e Zito Rolim.

Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Daniella, Detin-
ha, Doutora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Fábio Macedo, 
Hélio Soares, Othelino Neto, Pará Figueiredo, Professora Socorro Wa-
quim, Rafael Leitoa, Rildo Amaral e Roberto Costa

I – ABERTURA.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os nossos trabalhos. Com a palavra, a Senhora Segunda Se-
cretária para fazer a leitura da Ata da sessão anterior e do texto bíblico.

A SENHORA SEGUNDA SECRETÁRIA EM EXERCÍCIO DE-
PUTADA BETEL GOMES (lê texto bíblico e Ata) – Ata lida, Senhor 
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Ata lida e considerada aprovada. Com a palavra, o Se-
nhor Primeiro Secretário para fazer a leitura do Expediente.

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO DE-
PUTADO ZITO ROLIM - (lê Expediente). 

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI Nº 097 /2022

Altera a Lei nº 9.496 de 11 de no-
vembro de 2011 que institui para os doa-
dores de sangue do Estado do Maranhão, 
meia-entrada em eventos culturais, es-
portivos e de lazer, realizados em locais 
públicos.

Art. 1º Fica instituída a ½ (meia) entrada para doadores regu-
lares de sangue em eventos culturais, esportivos e de lazer realidos 
em todos os estabelecimentos mantidos pelas entidades e órgãos da 
Administração Pública e setor privado do Estado do Maranhão.

Art. 2º ...
Art. 3º ... 
Art. 4º Para a garantia dos benefícios da ½ (meia) entrada, o 

beneficiário deverá comprovar a realização de no mínimo 03 (três) doa-
ções anuais, mediante apresentação de documento oficial emitido pelas 
entidades.

Parágrafo único. A certidão de controle das doações de sangue 
terá validade de 01 (um) ano após sua emissão. 

Art. 5º Os estabelecimentos de que trata esta Lei são os que rea-
lizam espetáculos musicais, artísticos, circenses, teatrais, cinematográ-
ficos, atividades sociais recreativas, de artes plásticas e quaisquer outros 
que proporcionam lazer e entretenimento. 

Parágrafo único. Deverão ser afixadas nas áreas de ingresso dos 
locais públicos e privados designados no caput informações com a fra-
se “Doador de sangue paga ½ (meia) entrada”, informando a Lei que 
confere este direito, com o objetivo de dar publicidade ao benefício em 
favor dos doadores de sangue, nos termos e condições presentes nesta 
Lei. 

Art. 6º O Poder Executivo regulamentará a presente Lei no prazo 
de 90 (noventa) dias, a contar da data de sua publicação.

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

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 15 de fevereiro de 2022 - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual 
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JUSTIFICATIVA 

O presente projeto objetiva dar amplitude às disposições 
referentes à Lei Estadual nº 9.496/2011, que institui para os doadores 
de sangue do Estado do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, 
esportivos e de lazer, realizados em locais públicos, de modo a incluir 
os estabelecimentos privados. 

Ora, é uma problemática recorrente na HEMOMAR do Estado 
do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda mais 
evidente durante o ápice da pandemia. Contudo, embora possamos 
contar com as doações periódicas de inúmeros cidadãos, ainda é precária 
a situação, de forma que os estoques de sangue estão recorrentemente 
em estado crítico, necessitando de uma atuação positiva do Estado no 
intuito de mudar essa situação. 

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, 
demonstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a 
sociedade contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, a 
constituição da meia-entrada para estabelecimentos privados, que 
são agentes que influenciam em demasia a sociedade, associados a 
requisitos autorizadores que impactarão nos estoques da HEMOMAR, 
configura uma alternativa viável para sanar problema tão grave.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 15 de fevereiro de 2022 - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI Nº 098 /2022

Altera a Lei nº 11.379 de 11 de de-
zembro de 2020, que institui no âmbito do 
Estado do Maranhão, as diretrizes para a 
política estadual de proteção dos direitos 
da pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista – TEA.

Art. 4º - (…)

III - realizar a profissionalização e estimulação, mediante par-
cerias com os demais entes públicos e o setor privado, bem como o 
acompanhamento, pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento So-
cial (SEDES), da inserção efetiva das pessoas com TEA no mercado 
de trabalho.

Art. 5º - São direitos da pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista:

(…)
X - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à atenção 

integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;
b) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento, bem 

como a orientação aos pais, familiares e outros responsáveis pelos cui-
dados da pessoa com TEA; 

c) o atendimento multiprofissional;
d) a orientação nutrição adequada e a terapia nutricional;
e) os medicamentos.

XI - o acesso à moradia, inclusive à residência protegida;
XII - o acesso ao mercado de trabalho, garantido por políticas que 

incentivem o emprego de pessoas com Transtorno do Espectro Autis-
ta, com campanhas de conscientização, orientação e reconhecimento às 
empresas que atuarem nesse sentido;

§1º - A garantia dos direitos previstos neste artigo observará, 
além do disposto nesta Lei, também a legislação de regência do Sistema 
Único de Saúde - SUS e do Sistema de Assistência Social - SUAS, sem 
prejuízo de outras normas aplicáveis.

Art. 6º - A pessoa com Transtorno do Espectro Autista não será 
submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privada de 
sua liberdade ou do convívio familiar, nem sofrerá discriminação por 
motivo da deficiência.

Parágrafo único - Nos casos de necessidade de internação mé-
dica em unidades especializadas, observar-se-á o que dispõe o artigo 4º 
da Lei Federal nº 10.216, de 6 de abril de 2001.

Art. 5º - São diretrizes da Política Estadual de Proteção dos Di-
reitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista - TEA:

I - a intersetorialidade no desenvolvimento das ações e das po-
líticas e no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro Autista;

II - a participação da comunidade na formulação de políticas pú-
blicas voltadas para as pessoas com Transtorno do Espectro Autista e 
no controle social da sua implantação, acompanhamento e avaliação;

III - a atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, objetivando o diagnóstico precoce, o 
atendimento multiprofissional e o acesso a medicamentos e nutrientes;

IV - o estímulo à inserção da pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista no mercado de trabalho, observadas as caraterísticas da defi-
ciência e as disposições da Lei Federal nº 8.069, de 13 de julho de 1990 
- Estatuto da Criança e do Adolescente;

V - a responsabilidade do poder público quanto à informação pú-
blica relativa ao transtorno e suas implicações, assim como o combate 
ao preconceito contra as pessoa com TEA;

VI - o incentivo à formação e à capacitação de profissionais 
especializados no atendimento à pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, bem como à de pais e responsáveis;

VII - o estímulo à pesquisa científica, com prioridade para es-
tudos ou pesquisas voltadas à neurologia e ao desenvolvimento com-
portamental tendentes a dimensionar a magnitude e as características 
relativas ao Transtorno do Espectro Autista no Estado. 

Parágrafo único - Para cumprimento das diretrizes de que trata 
este artigo, o Poder Público poderá firmar contrato de direito público 
ou convênio com pessoas jurídicas de direito privado, bem como será 
disponibilizada a porcentagem de 15% (quinze por cento) dos recursos 
do Fundo Estadual da Pessoa com Deficiência (FEPD), previsto na Lei  
Estadual nº 10.711, de 8 de novembro de 2017.

Art. 6º - O Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com De-
ficiência irá, nos termos do art. 2º da Lei Estadual nº 8.360 de 29 de 
dezembro de 2005, direcionar ações em prol da efetivação dos direitos 
das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, elencados nesta lei, 
sem prejuízo dos previstos nas leis estaduais e federais que protegem os 
direitos das pessoas com TEA.

Art. 7º - A pessoa com TEA não será impedida de participar de 
planos privados de assistência à saúde em razão de sua condição de 
pessoa com deficiência, conforme dispõe o artigo 14 da Lei Federal nº 
9.656, de 3 de junho de 1998.

Art. 8º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 15 de fevereiro de 2022 - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto objetiva, primordialmente, direcionar as ações 
estatais no sentido de garantir a efetivação dos direitos das pessoas 
com Transtorno do Espectro Autista (TEA) no âmbito do Estado do 
Maranhão, complementando as disposições previstas na Lei nº 11.379 
de 11 de dezembro de 2020 de modo a abarcar peculiaridades atinentes 
à realidade social da pessoa autista. 

 O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma disfunção 
neurológica marcada por diversos sintomas que podem implicar na 
dificuldade de comunicação, de formação do raciocínio lógico, de 
socialização e comportamental. Dessa forma, esta parte da população 
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termina por se deparar, na atualidade, com uma indiferença, seja estatal 
ou social, com relação a seus direitos, interesses e necessidades, e 
também preconceito com sua condição. 

Assim, a falta de regulamentação local voltada à proteção desta 
parte da população dificuldade a realização da efetiva inclusão das 
pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantido seu 
direito à vida digna, à saúde, a possuir um emprego, dentre outros. 

Com a publicação da Lei nº 12.764/2012, que instituiu a Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro 
Autista, alguns direitos passaram a ser previstos expressamente, dando 
maior visibilidade à causa das pessoas com TEA e maior efetividade 
aos direitos inerentes a essa parte da sociedade. No entanto, ainda há 
um longo caminho a ser percorrido a fim de efetivar os direitos dessa 
parte da população, de modo que a aprovação do presente projeto de lei 
implica o reconhecimento necessário às pessoas com TEA.

Outrossim, o presente projeto coloca em evidência a discussão 
acerca da garantia de direitos a esses cidadãos, seguindo o Estado do 
Maranhão a tendência, mundial e nacionalmente, de debater os direitos 
das pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), buscando dar 
a máxima efetividade e proteção a estes, culminando na inclusão social 
desta parte da população. 

JUSTIFICATIVA 

O presente projeto objetiva dar amplitude às disposições 
referentes à Lei Estadual nº 9.496/2011, que institui para os doadores 
de sangue do Estado do Maranhão, meia-entrada em eventos culturais, 
esportivos e de lazer, realizados em locais públicos, de modo a incluir 
os estabelecimentos privados. 

Ora, é uma problemática recorrente na HEMOMAR do Estado 
do Maranhão a falta de sangue, tendo esse problema restado ainda mais 
evidente durante o ápice da pandemia. Contudo, embora possamos 
contar com as doações periódicas de inúmeros cidadãos, ainda é precária 
a situação, de forma que os estoques de sangue estão recorrentemente 
em estado crítico, necessitando de uma atuação positiva do Estado no 
intuito de mudar essa situação. 

Dessa forma, a exemplo de inúmeros estados brasileiros, 
demonstra-se imprescindível o fomento de incentivos para que a 
sociedade contribua ainda mais com uma causa tão nobre. Assim, a 
constituição da meia-entrada para estabelecimentos privados, que 
são agentes que influenciam em demasia a sociedade, associados a 
requisitos autorizadores que impactarão nos estoques da HEMOMAR, 
configura uma alternativa viável para sanar problema tão grave.

Plenário Deputado “Nagib Haickel” do Palácio “Manuel Be-
ckman” em São Luís, de 15 de fevereiro de 2022 - ARISTON RIBEI-
RO - Deputado Estadual 

PROJETO DE LEI N° 099/2022

Estabelece reserva de vagas de es-
tágio para alunos oriundos da rede pú-
blica de ensino.

 Art. 1º As empresas que recebem benefícios ou isenções fiscais 
do Estado, bem como as concessionárias de serviços públicos estaduais, 
deverão reservar, no mínimo, 20% (vinte por cento) das vagas de está-
gio remunerado para alunos da rede pública de ensino. 

Parágrafo único. Quando o cálculo do percentual disposto no 
caput deste artigo resultar em fração, o mesmo deverá ser arredondado 
para o número inteiro imediatamente superior. 

Art. 2º Empreendimentos já beneficiados com incentivos fiscais 
ou concessões deverão estabelecer a reserva de vagas de estágio na re-
novação dos contratos, acordos, protocolos ou termos aditivos. 

Art. 3º Posterior regulamentação pelo Poder Executivo definirá 
diretrizes para o inteiro cumprimento desta Lei. 

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

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

PROJETO DE LEI Nº 100 /2022

Garante ao Ex-jogador de futebol 
profissional o ingresso gratuito nos está-
dios de futebol de todo o estado do Mara-
nhão em dias de jogos.

Art. 1º. Fica garantido direito a gratuidade para o ex-jogador de 
futebol profissional, que tenha disputado o campeonato maranhense da 
primeira divisão, por qualquer clube desta categoria, filiado à Federação 
Maranhense de Futebol, por tempo igual ou superior a 3 (três) anos, 
ininterruptos ou não.

§ 1º. O ex-jogador, para ter direito ao referido benefício, deverá 
ser obrigatoriamente filiado ao SINDICATO DE ATLETAS PROFIS-
SIONAIS DE FUTEBOL DO ESTADO DO MARANHÃO - SAPFE-
MA, entidade de classe, onde o mesmo terá acesso e o direito a assento 
nos estádios em dias de jogos estaduais, nacionais e internacionais, em 
todo o estado do Maranhão.

§ 2º. O ex-jogador terá acesso aos estádios através de portão ex-
clusivo e direito a assento no setor das cadeiras.

Art. 2º. Nos estádios de propriedade dos clubes (particular), o 
limite máximo de ingressos a serem ofertados aos ex-jogadores, será de 
50 (cinquenta), somente em dias de jogos de futebol.

Art. 3º. A Federação Maranhense de Futebol - FMF, garantirá o 
limite de ingressos assegurado no artigo anterior desta lei aos veteranos 
jogadores.

Art. 4º. O SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS DE 
FUTEBOL DO ESTADO DO MARANHÃO - SAPFEMA, quando so-
licitada pelo interessado, expedirá a carteira de gratuidade com o selo 
do ano em exercício, que terá validade de 12 meses.

Parágrafo único. A renovação da referida carteira, dar-se-á 
anualmente, mediante nova solicitação, por igual período, tantos quan-
tos forem necessários e cessará somente com a desistência do solici-
tante.

Art. 5º. O benefício concedido ao ex-jogador solicitante é pes-
soal e intransferível.

§ 1º. A carteira de gratuidade expedida pelo SINDICATO DE 
ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DO ESTADO DO MA-
RANHÃO - SAPFEMA, deverá ser apresentada pelo titular da mesma, 
quando do acesso ao estádio, acompanhada de Carteira de Identidade 
(RG) ou documento equivalente.

Art. 6º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de feve-
reiro de 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

JUSTIFICATIVA
Este Projeto de Lei, tem como objetivo contemplar os ex-atle-

tas que atuaram no passado na primeira divisão do futebol maranhense 
através dos seus clubes de origem.

Como é do conhecimento de todos, a maioria desses ex-jogadores 
do futebol maranhense, que prestaram relevantes serviços e elevaram o 
nome do nosso futebol no cenário nacional e internacional, atualmen-
te, enfrentam grandes dificuldades econômicas/financeiras, sobretudo 
aqueles que não adquiriram fama.

Possibilitar a esses jogadores, retornarem ao palco em que um dia 
foram protagonistas do espetáculo, é dever das instituições esportivas 
(Federação e Clubes), dos poderes constituídos, como no caso da As-
sembleia Legislativa do Estado do Maranhão, responsável pela criação 
de leis de abrangência estadual.

Portanto, este Projeto de Lei, visa permitir que esses ex-atletas 
que tenham disputado o campeonato maranhense por qualquer clube 
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filiado à Federação Maranhense de Futebol, por igual tempo ou supe-
rior a 3 (três) anos devidamente comprovados, ininterruptos ou não, 
possam reivindicar através de sua entidade de classe, ao SINDICATO 
DE ATLETAS PROFISSIONAIS DE FUTEBOL DO ESTADO DO 
MARANHÃO - SAPFEMA, o direito ao acesso aos estádios nos dias 
de jogos, em todo estado do Maranhão.

Cabe a Federação Maranhense de Futebol, instituição máster do 
nosso futebol, reconhecer estes direitos através dos registros dos atle-
tas contidos na sua sede (Contrato Especial de Trabalho, devidamente 
assinado), para que o SINDICATO DE ATLETAS PROFISSIONAIS 
DE FUTEBOL DO ESTADO DO MARANHÃO - SAPFEMA, possa 
expedir as carteiras de gratuidade aos ex-atletas de futebol.

Com a aprovação deste Projeto de Lei, estaremos evitando que 
os nossos ídolos do passado sofram constrangimentos, e possam aden-
trar em qualquer estádio de futebol no estado do Maranhão, durante os 
jogos de futebol, sejam eles: jogos amistosos envolvendo clubes ou se-
leções (municipais, estaduais, nacionais e internacionais); jogos oficiais 
envolvendo clubes e seleções.

Desta maneira, estaremos juntos (Entidades Esportivas, Poderes 
Constituídos, e a grande torcida maranhense que admira o futebol), re-
tribuindo de maneira simbólica as alegrias proporcionadas por esses 
ex-atletas de futebol.

Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, em 17 de feve-
reiro de 2022. - ROBERTO COSTA - Deputado Estadual - MDB

PROJETO DE LEI Nº 101 / 2022

Dispõe sobre a validade de Laudo 
Médico Pericial que ateste deficiências 
irreversíveis ou incuráveis de qualquer 
natureza no âmbito do Estado do 
Maranhão, e dá outras providências.  

Art. 1º. O laudo médico pericial que ateste a existência de de-
ficiências físicas, mentais e/ou intelectuais de caráter irreversível terá 
validade por tempo indeterminado no estado do Maranhão.

§ 1º. O laudo de que trata o caput deste artigo será válido para 
todos os serviços públicos e benefícios que exijam comprovação da 
deficiência para sua concessão.

§ 2º. O laudo previsto neste artigo tem alcance para a rede de 
serviços públicos e privada, em especial nas áreas de saúde, educação 
e assistência social.

Art. 2º. Caberá ao médico especialista, da rede pública ou priva-
da, a emissão do laudo de que trata a presente Lei, devendo constar o 
nome completo do paciente, numeração da Classificação Estatística In-
ternacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID-10), e 
da Classificação Internacional de Funcionalidade, Capacidade e Saúde 
(CIF), carimbo e número de registro no Conselho Profissional compe-
tente, bem como a condição de irreversibilidade ou incurabilidade da 
deficiência de qualquer natureza.

Art. 3º. As requisições médicas para tratamento e acompanha-
mento das deficiências de que trata a presente Lei terão validade por 
tempo indeterminado.

§ 1º. Fica vedada a suspensão ou a alteração dos protocolos de 
atendimento dos serviços públicos ou privados, em favor das pessoas 
com deficiência até a expedição de novo laudo médico, mesmo que 
requisitado, pelo prazo de 5(cinco) anos.

§ 2º. Mediante a emissão de laudo atualizado, fica assegurado à 
pessoa com deficiência o direito de requerer a atualização cadastral jun-
to aos órgãos da Administração Pública, para registro e eventual revisão 
ou ampliação de benefícios de forma geral.

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

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de fevereiro de 2022. -  An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

JUSTIFICATIVA

De acordo com o estipulado no artigo 24 da Constituição Federal, 
compete à União, Estados e ao Distrito Federal legislar concorrente-
mente sobre proteção e integração social das pessoas com deficiência, 
conforme predispõe o inciso XIV do supramencionado artigo da nossa 
Magna Carta.

Juntamente com os preceitos Constitucionais de Direitos Hu-
manos, esta proposição visa estabelecer mecanismos que acelerem e 
favoreçam a inclusão social da pessoa com deficiência, uma vez que a 
necessidade de renovação de laudos médicos para doenças/deficiências 
incuráveis, demonstra-se como uma exigência que apenas burocratiza e 
dificulta a vida desta parcela da população.

A validade do Laudo Médico, muitas vezes, causa transtornos na 
vida dessas pessoas, ante a demora e dificuldades na sua nova emissão, 
em especial para os mais carentes, que dependem do agendamento de 
consultas pelo Sistema Único de Saúde – SUS – o que pode demandar 
uma longa espera e, via de consequência, a impossibilidade de acesso 
à benefícios que visam a amenizar a condição física, mental e/ou inte-
lectual. 

Ademais, evidenciamos que esta lei também atende aos man-
damentos constantes no Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 
13.146 de 2015, uma vez que facilita a integração, dignidade e sociali-
zação desses cidadãos.

Pelas citadas razões, conto com o apoio desta Casa para a apro-
vação deste projeto.

Nesse sentido e por considerar que esta garantia assegurará mais 
qualidade de vida à esta parcela da população maranhense, peço apoio 
dos meus nobres colegas para a aprovação desta importante propositura.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL” DO PALÁ-
CIO “MANUEL BECKMAN”, em 21 de fevereiro de 2022. -  An-
dreia Martins Rezende - Deputada Estadual

PROJETO DE LEI N° 102/2022

Dispõe sobre a obrigação da pre-
sença de responsável técnico Nutricio-
nista nos estabelecimentos que forneçam 
alimentação pronta para consumo hu-
mano superior a 100 refeições por dia.

Art. 1º - Fica obrigado a presença de responsável técnico Nutri-
cionista nos estabelecimentos que forneçam alimentação pronta para 
consumo humano superior a 100 refeições por dia.

PARAGRAFO ÚNICO - Os estabelecimentos considerados no 
artigo compreendem empresas fornecedoras de serviços de alimentação 
coletiva, serviços de alimentação de autogestão, restaurantes comer-
ciais e similares, hotelaria, hotelaria marítima, comissarias e cozinhas 
dos estabelecimentos assistenciais de saúde, além de atividades pró-
prias da Alimentação Escolar e da Alimentação do Trabalhador.

Art. 2º - Deverá constar de quadro afixado em local visível, devi-
damente qualificado e identificado, o profissional que exerce as funções 
de Nutricionista Responsável.

Art. 3º - A Responsabilidade Técnica de que trata o Art. 1º com-
preende:

I – o planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação 
das atividades técnicas relacionadas à alimentação e nutrição;

II – a coordenação das atividades de produção, incluindo a sele-
ção, aquisição e conservação de gêneros e produtos, o preparo, a mani-
pulação e o fornecimento da alimentação pronta para consumo;

III – a assistência, orientação e educação alimentar e nutricional 
aos usuários.

Art. 4º - O não cumprimento ao disposto na mesma acarretará à 
sanção de:

I – Multa no valor de 1.000 UFIR
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II – No caso de reincidência, cassação do alvará de funciona-

mento.
Art.5º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
 
 PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 

MANOEL BECKMAN, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

MOÇÃO Nº 009/2022
 
Senhor Presidente,

Nos termos que dispõe o art. 148 do Regimento Interno deste 
poder, requeiro a aprovação de Moção de Aplausos, manifestando ex-
tensa admiração ao Sindicato dos Radialistas do Maranhão – SIN-
RAD-MA, através de seu presidente José dos Santos Freitas, pelo Dia 
Mundial do Rádio, comemorado em 13 de fevereiro

Cumpre mencionar que o objetivo de conscientizar os grandes 
grupos radiofônicos e as rádios comunitárias da importância do acesso 
à informação, da liberdade de gênero e expressão dentro deste setor da 
comunicação.

Diante disso, os meios de comunicação tecnológicos que existem 
na atualidade, o rádio continua a ser o que atinge as maiores audiências, 
continuando a adaptar-se às novas tecnologias e aos novos equipamen-
tos. O rádio funciona seja como uma ferramenta de apoio ao debate e 
comunicação, na promoção cultural ou em casos de emergência social.

Faz-se necessário destacar que o rádio esteve presente 
acompanhando os principais acontecimentos históricos mundiais e hoje 
continua a ser um meio de comunicação fundamental.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 14 de fevereiro de 2022 - 
WELLINGTON DO CURSO - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 033/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Assembleia, 
solicito a Vossa Excelência, que segundo Art. 28 já se transcorreu prazo 
improrrogável de quinze dias para indicação de todos os membros das 
comissões parlamentares e tendo em vista que o partido Progressista 
representado pelos deputados Ciro Neto e Thaysa Hortegal não compõe 
nenhum bloco parlamentar e não contem o número mínimo de hum dé-
cimos de deputados para indicar membros em comissões segundo regi-
mento, solicito que seja nos preceitos do “Art. 26. Na composição das 
Comissões será assegurada, tanto quanto possível, a representação 
proporcional dos Partidos ou Blocos Parlamentares que participem 
da Casa” e conforme “Art. 90, § 6° Dissolvido o Bloco Parlamentar, 
ou modificado o quantitativo da representação que o integrava em 
virtude da desvinculação de Partido, será revista a composição das 
Comissões, mediante provocação de Partido ou Bloco Parlamentar, 
para o fim de redistribuir os lugares e cargos consoantes o princí-
pio da proporcionalidade partidária observado o disposto no § 2° do 
art. 28”, que a vaga nas comissões ora reservada ao bloco parlamentar 
dissolvido Solidariedade/Progressista seja redistribuída, tendo em vista 
que segundo “Art. 28. § 5º O Deputado, salvo se membro da Mesa, 
deverá integrar, obrigatoriamente, como titular, pelo menos uma Co-
missão, ainda que sem legenda partidária ou quando esta não possa 
concorrer às vagas existentes pelo cálculo da proporcionalidade” e 
também segundo “Art. 28. § 3º Nenhum Deputado poderá fazer parte, 
como membro efetivo, de mais de três Comissões Permanente”, se faz 
necessária a redistribuição desta vaga entre os demais deputados.

Assim sendo segundo “§ 4º do Art. 28 O Presidente fará, de 
ofício, a designação se, no prazo fixado, a liderança não comunicar 
os nomes de sua representação para compor as Comissões” e “Art. 
315. VII – preservação dos direitos das minorias” manifestamos nosso 

direito de fazer parte de comissões e nos colocamos a disposição para 
deliberação para compor as comissões no intuito de restituir o quórum 
determinado neste regimento com o preenchimento da vaga em aberto.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, DO PALÁCIO 
MANOEL BECKMAN, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2022. - Ciro 
Neto - Deputado Estadual

REQUERIMENTO N° 042 / 2022

Senhor Presidente, 

Nos termos do que dispõe o Artigo 158, Inciso VII do Regimento 
Interno deste Poder, Requeiro a Vossa Excelência que, depois de ouvida 
a Mesa seja encaminhado oficio ao Secretário de Segurança Pública 
do Estado do Maranhão, senhor LEONARDO DO NASCIMENTO 
DINIZ, solicitando providências, no sentido de prestar informações a 
esta Augusta Casa Legislativa, sobre o andamento das investigações 
acerca do homicídio do policial militar, sr. Antônio Carlos Marques 
Santos, ocorrido da data 15 de fevereiro de 2022, vítima de assalto no 
coletivo na Avenida Jeronimo de Albuquerque, nas proximidades do 
bairro do Vinhais. 

A nossa propositura justifica-se pelo fato do citado cidadão ter 
sido um servidor que integrava o gabinete Militar da Assembleia Legis-
lativa do Estado do Maranhão, onde exerceu com isenção, dedicação, 
zelo e responsabilidade suas atividades profissionais.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 23 de fevereiro de 2022. - 
Edson Araújo - Dep. Estadual - PSB

INDICAÇÃO Nº 1060 /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 Secre-
tário de Segurança Pública, Leonardo Diniz, solicitando-lhes que de-
terminem providências, objetivando a instalação de um posto policial 
no bairro do São Cristóvão, na Avenida 02, próximo ao Campo do 
Tocão, no Município de São Luís – MA, assim como reforçar o po-
liciamento 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 16 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.

INDICAÇÃO Nº 1061/2022

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 Cedral, Senhor Fernando Ga-
briel Amorim Cuba, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 
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É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 

em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1062/2022

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 Caxias, Senhor Fábio José 
Gentil Pereira Rosa, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1063/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1064/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1065/2022

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, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1066/2022

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, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
ve em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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.
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INDICAÇÃO Nº 1067/2022

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, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1068/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1069/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1070/2022

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, Senhora 
Cleudilene Gonçalves Privado Barbosa, a adoção de política pública 
de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, in-
clusive em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1071/2022

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 Buritirana, Senhor Tonisley dos 
Santos Sousa, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1072/2022

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 Buriticupu, Senhor João Carlos 
Teixeira da Silva, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
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pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1073/2022

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 Cajapió, Senhor Marcone 
Pinheiro Marques, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1074/2022

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 Cajari, Senhora Maria Félix 
Rodrigues dos Santos, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1075/2022

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, a adoção de política pública de proteção à co-
munidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação 
à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1076/2022

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, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1077/2022

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 Capinzal do Norte, Senhor An-
dré Pereira da Silva, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1078/2022

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa, em seu 
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art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminha-
do ofício ao Excelentíssimo Prefeito de Carolina, Senhor Erivelton 
Teixeira Neves, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1079/2022

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 Cachoeira Grande, Senhor Rai-
mundo César Castro de Sousa, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1080/2022

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 Campestre do Maranhão, Se-
nhor Fernando Oliveira da Silva, a adoção de política pública de pro-
teção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive 
em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1181/2022

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 Bom Jardim, Senhora Christian-
ne de Araújo Varão, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1182/2022

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 Bom Jesus das Selvas, Senhor 
Luís Fernando Lopes Coelho, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1083/2022

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 Boa Vista do Gurupi, Senhora 
Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira, a adoção de política pública 
de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, in-
clusive em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1184/2022

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 Bequimão, Senhor João Batista 
Martins, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGB-
TQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1185/2022

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 Bernardo do Mearim, Senhor 
Arlindo de Moura Xavier Júnior, a adoção de política pública de pro-
teção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive 
em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1086/2022

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 Buriti Bravo, Senhora Luciana 
Borges Leocádio a adoção de política pública de proteção à comunida-
de LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segu-
rança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 

pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1087/2022

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 Buriti, Senhor José Arnaldo 
Araújo Cardoso, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1088/2022

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 Bom Lugar, Senhora Marlene 
Silva Miranda, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1089/2022

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 Brejo, Senhor José Farias de 
Castro, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGB-
TQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 
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É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 

em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1090/2022

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 Brejo de Areia, Senhor Fran-
cisco Alves da Silva, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1091/2022

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 Grajaú, Senhor Mercial Lima 
de Arruda, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1092/2022

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 Humberto de Campos, Senhor 
Luis Fernando Silva dos Santos, a adoção de política pública de pro-
teção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive 
em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1093/2022

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 Governador Newton Belo, Se-
nhor Roberto Silva Araújo, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1094/2022

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 Guimarães, Senhor Osvaldo 
Luis Gomes, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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.
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INDICAÇÃO Nº 1095/2022

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 Igarapé Grande, Senhor Erlâ-
nio Furtado Lula Xavier, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1096/2022

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 Icatú, Senhor Walace Azevedo 
Mendes, a adoção de política pública de proteção à comunidade LGB-
TQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à segurança e 
empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1097/2022

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 Imperatriz, Senhor Francisco 
de Assis Andrade Ramos, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1098/2022

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 Igarapé do Meio, Senhor José 
Almeida de Sousa, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1099/2022

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 Governador Nunes Freire, Se-
nhor Josimar Alves de Oliveira, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1100/2022

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, a adoção de política pública de proteção 
à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em re-
lação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
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resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1101/2022

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 Feira Nova do Maranhão, Se-
nhora Luiza Coutinho Macedo, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1102/2022

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, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1103/2022

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 Dom Pedro, Senhor Ailton Mota 
dos Santos, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-

ça e empregabilidade. 
É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 

em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1104/2022

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 Duque Bacelar, Senhor Fran-
cisco Flávio Lima Furtado, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1105/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1106/2022

Senhor Presidente,

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



DIÁRIO DA ASSEMBLEIA                                                             SEXTA-FEIRA, 25 DE FEVEREIRO DE 2022 17
art. 152, requeiro a V. Exa. que, após ouvida a Mesa, seja encaminhado 
ofício a Excelentíssima Prefeita de Colinas, Senhora Valmira Miran-
da da Silva Barroso, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1107/2022

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, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1108/2022

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 Estreito, Senhor Leoarren Túlio 
de Sousa Cunha, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1109/2022

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 Esperantinópolis, Senhor Aluí-
sio Carneiro Filho, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1110/2022

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 Formosa da Serra Negra, Se-
nhor Cirineu Rodrigues Costa, a adoção de política pública de prote-
ção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em 
relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1111/2022

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 Governador Eugênio Barros, 
Senhor Francisco Carneiro Ribeiro, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
ve em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1112/2022

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 Governador Luiz Rocha, Se-
nhor José Orlanildo Soares de Oliveira, a adoção de política pública 
de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, in-
clusive em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1113/2022

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 Gonçalves Dias, Senhor Antônio 
Soares de Sena, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1114/2022

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 Governador Archer, Senhora 
Antônia Leide Ferreira da Silva Oliveira, a adoção de política públi-
ca de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, 
inclusive em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 

pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.
 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1115/2022

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 Fortuna, Senhor Sebastião Pe-
reira da Costa Neto, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1116/2022

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 Fortaleza dos Nogueiras, Se-
nhor Luiz Natan Coelho dos Santos, a adoção de política pública de 
proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusi-
ve em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1117/2022

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 Godofredo Viana, Senhor Shir-
ley Viana Mota, a adoção de política pública de proteção à comunidade 
LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à seguran-
ça e empregabilidade. 
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É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 

em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1118/2022

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 Fernando Falcão, Senhora Rai-
munda da Silva Almeida, a adoção de política pública de proteção à 
comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em rela-
ção à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1119/2022

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 Governador Edison Lobão, Se-
nhor Geraldo Evandro Braga de Sousa, a adoção de política pública 
de proteção à comunidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, in-
clusive em relação à segurança e empregabilidade. 

É fato que remanescem elevados os níveis de preconceito social 
em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orientação sexual 
que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm ocorrendo cons-
tatações de graves violência aos integrantes desse grupo, muitas com 
resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego dessas pessoas, 
pelos motivos já expostos, razões essas que justificam nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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 1120/2022

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 Graça Aranha, Senhor Ubira-
jara Rayol Soares, a adoção de política pública de proteção à comu-
nidade LGBTQI+, nos mais diversos aspectos, inclusive em relação à 
segurança e empregabilidade. 

 É fato que remanescem elevados os níveis de precon-
ceito social em face das pessoas LGBTQI+, pelo seu gênero ou orien-
tação sexual que externam. No mais, no Estado do Maranhão, vêm 
ocorrendo constatações de graves violência aos integrantes desse gru-
po, muitas com resultado morte. Ademais, é alto o grau de desemprego 
dessas pessoas, pelos motivos já expostos, razões essas que justificam 
nosso pleito.

 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 26 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.

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

– Expediente lido, Senhor Presidente.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Expediente lido. À publicação. 

III- PEQUENO EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO - Com a palavra, o Deputado Antônio Pereira, cinco mi-
nutos sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão 

�� 
ESTADO DO MARANHÃO 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ZÉ INÁCIO LULA (PT) 

INDICAÇÃO: permanência das Varas do Trabalho nos municípios de Açailândia, Pedreiras e Timon. 

INDICAÇÃO N° 1121/2022 

Senhor Presidente, 

Nos termos do Art. 152 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do 

Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que, após ouvida a Mesa, seja encaminhada a presente 

indicação à Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Maria Cristina 

Irigoyen Peduzzi e ao Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho - 16°

Região, Francisco José de Carvalho Neto, solicitando a permanência das Varas do Trabalho 

situadas nos municípios de Açailândia, Pedreiras e Timon, no Maranhão. 

O acesso à justiça é um importante direito constitucional consolidado em nossa Magna 

Carta, que para ser efetivado requer a aproximação dos órgãos da justiça da sociedade civil em 

geral. As varas do trabalho distribuídas no Estado do Maranhão têm precipuamente esta finalidade, 

garantir que os trabalhadores e empregadores maranhenses possam ser prontamente atendidos e 

devidamente tutelados pelo órgão jurisdicional competente, a fim de tutelar seus direitos e garantir 

a execução das regras jurídicas que norteiam esse importante ramo do direito. 

A extinção das varas do trabalho nestes municípios impacta diretamente 25 cidades do 

Estado do Maranhão, a maioria delas situada em regiões predominantemente pobres e marcada 

pela alta incidência do trabalho escravo. A justificativa de reorganizar a atuação jurisdicional 

esbarra na garantia de acesso à justiça, pois em alguns casos a jurisdição mais próxima ficará cerca 

de 200km distante da sede do município, além de concentrar em outras varas um maior número de 

processos, causando ainda mais morosidade à atuação jurisdicional. 

Diante do exposto, indicamos a presente proposição, e contamos com o especial apoio da 

Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal Superio do Trabalho, Maria Cristina Irigoyen 

Peduzzi e do Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal Regional do Trabalho - 16° Região, 

Francisco José de Carvalho Neto, na tomada da melhor decisão aos interesses dos trabalhadores e 

empregadores maranhenses. 

PLENÁRIO DEPUTADO "NAGIB HAICKEL", DO PAL CIO MANUEL BECKMAN, em 23 

de fevereiro de 2022. 
" 

Avenida Jerônimo de Albuquerqu , s/n, Sítio do Rangedor- Cohafuma 
São Luís - MA - 65.071-750 - Tel. 98.3269 3213 - dep.zeinacio@al.ma.leg.br 

. ' 
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do orador) – Bom dia, Senhor Presidente Deputado Ciro Neto, aqui 
presente a esta sessão; senhores Secretários presentes à Mesa, Deputa-
da Betel e nosso querido Deputado Zito Rolim, ali de Codó; os meus 
colegas Deputados e Deputadas presentes neste momento em plenário; 
imprensa; povo, sociedade maranhense, em especial, o povo de Ama-
rante. Nesta manhã, Senhor Presidente, ocupo essa tribuna para falar 
de um edital de licitação que foi lançado na praça já há algum tempo, 
alguns dias, que trata da construção, Deputado Wellington do Curso, 
de um hospital em Amarante, Maranhão. Foi lançado pela Secid, cujo 
Secretário é o Deputado Federal Márcio Jerry. E tem ali para ser aberto 
já no início desse mês, finalizando o certame e, com certeza, o Governa-
dor Flávio Dino, ainda enquanto Governador, no cargo de Governador 
ainda, vai dar, assim como deu ali em Dom Pedro, a ordem de serviço 
na construção do hospital. Ele, junto com o Vice-Governador Brandão, 
vai dar também a ordem de serviço para a construção desse grande hos-
pital, desse grande nosocômio na cidade de Amarante. Foi um compro-
misso que o Governador Flávio Dino fez junto com o Vice-Governador 
Brandão naquela cidade, em praça pública, quando inaugurava o IEMA 
naquela cidade. E ele fez esse compromisso diante da população. E, de 
lá para cá, vem ocorrendo a questão dos trâmites burocráticos normais, 
processuais no sentido dos projetos na questão da vigilância sanitária e 
agora, finalmente, a questão da licitação, depois homologação, adjudi-
cação, assinatura do contrato e ordem de serviço. Tudo isso será feito 
para atender ao pedido do prefeito daquela cidade. Aliás, diga-se de 
passagem, o Prefeito de Amarante, Vanderli Gomes, já no período da 
campanha, transformou esse hospital em um compromisso com a socie-
dade daquela cidade, fazendo essa promessa de buscar recursos neces-
sários para a construção desse grande hospital em Amarante. Estamos 
vendo isso acontecer. Em nome do povo de Amarante, eu sempre tive 
esse sonho. Há muitos anos, luto por isso em torno aí de 8 a 10 anos, a 
gente vem trabalhando nesse sentido de levar a construção de um hos-
pital para aquela cidade. Visto que, Senhor Deputado Ciro Neto, V. Ex.ª 
que gosta e milita na saúde, especialmente na saúde pública, visto que o 
hospital ora lá existente é feito em cima de uma planta de uma usina de 
arroz, de uma antiga usina de arroz. Uma região que é uma microrregião 
de saúde, onde atendemos a vários municípios, fazemos campanha, por 
exemplo, de cirurgias eletivas, cirurgias gerais, cirurgias oftalmológicas 
etc. E fazemos tudo isso em cima de um hospital que é hoje construído 
em cima de uma planta de usina de arroz. Para que V. Ex.ªs possam ver a 
necessidade de um hospital deste porte, com 52 leitos, para aquela cida-
de, para a grande cidade de Amarante. Eu termino, em nome do Prefeito 
Vanderli, em nome da própria Câmara de Vereadores de Amarante, mas, 
principalmente, em nome da sociedade e dos beneficiários que serão 
beneficiados com assistência à saúde daquela cidade de Amarante. Eu 
quero fazer os agradecimentos, primeiro ao Governador Flávio Dino, 
que tomou a decisão política de fazê-lo, mas outras autoridades, outros 
deputados também nos ajudaram lá. E aqui eu quero declinar e dizer 
que outros deputados também, outros candidatos a deputado também 
nos ajudaram nesse sentido, mas eu deixo esse agradecimento especial 
ao Governador Flávio Dino que, diga-se de passagem, nunca faltou com 
a Amarante, sempre ganhou em todas as eleições em Amarante, mas fez 
grandes obras como, por exemplo, a estrada MA que liga Amarante a 
Sítio Novo, asfaltou muitas ruas daquela cidade, complexos educati-
vos, escolas de ensino médio, uma grande reforma da escola de ensino 
médio, uma grande praça esportiva naquela cidade e não deixou faltar 
agora com a construção do hospital. E, finalmente, um agradecimento 
especialíssimo ao Secretário das Cidades, Deputado Márcio Jerry, nos-
so companheiro ali de Amarante que fez todo o possível para que esse 
sonho do povo de Amarante se transformasse em realidade. Portanto, 
eu deixo a V. Ex.ª, Márcio Jerry, os nossos agradecimentos especiais 
e tenho certeza de que, no momento devido, o povo de Amarante re-
conhecerá esse seu esforço pela maior obra que Amarante já recebeu.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Eu peço que liberem o áudio.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA - Pela maior 
obra que Amarante já recebeu na zona urbana, que é a construção desse 
hospital. Muito obrigado, Márcio Jerry. Muito obrigado, Governador 

Flávio Dino, e muito obrigado, Brandão, que começará agora a constru-
ção, mas terminará exatamente no seu mandato. Muito obrigado. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Com a palavra, o Deputado Adelmo Soares, por cinco 
minutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO ADELMO SOARES (sem revisão do 
orador) – Senhor Presidente Deputado Ciro Neto, que nos honra com 
sua Presidência nesta sessão de hoje, na quinta-feira. O que me traz aqui 
hoje, é muita felicidade de poder ver um sonho de uma comunidade es-
tudantil de professores, de educadores, de centenas de maranhenses, de 
caxienses que estudaram na escola Tales Ribeiro Gonçalves, saber que 
nós destinamos R$ 1 milhão para a realização da tão sonhada reforma 
daquela escola. O Tales Ribeiro Gonçalves é uma escola em Caxias, que 
teve durante muitos anos a direção do professor Nerval, que todas as 
pessoas conhecem, que fez uma transformação e que está tendo conti-
nuação aí com o professor Henrique. Dizer, que quando o Grêmio Estu-
dantil nos procurou, nós fomos lá, conversei com o meu querido amigo, 
secretário Felipe Camarão, com o governador Flávio Dino, com o vice-
-governador Carlos Brandão e, de pronto, nós destinamos uma emenda 
parlamentar para poder atender a demanda da comunidade estudantil, 
dos professores, para que aquela escola continue dando educação de 
qualidade aos alunos, dando capacidade para esses alunos representa-
rem Caxias, e o Maranhão em todas as regiões, em todo o mundo, é uma 
escola de referência que tem a melhor nota do IDEB do município de 
Caxias, que tem o reconhecimento nacional com vários prêmios, estu-
dantes no Brasil e no exterior, sendo aprovados nos concursos, nas pro-
vas. Então, o Tales Ribeiro está sendo agraciado merecidamente com 
essa Emenda Parlamentar nossa para ajudar, que a gente sabe que é uma 
escola que tem limitações físicas, o espaço, mas nós estamos juntos 
com a engenharia da Secretaria de Educação, buscando uma solução 
que possa ajudar na ampliação das salas de aula e no melhor ambiente 
escolar para os alunos e professores daquela escola. Também destina-
mos uma Emenda Parlamentar para uma das escolas mais tradicionais 
do Bairros Volta Redonda, em Caxias, que é a Escolinha Tia Joana, uma 
escolinha que tem a Joana como a nossa grande mentora, professora que 
cuida com muito zelo e carinho desses alunos e a Tia Joana está rece-
bendo toda a pavimentação do pátio da escola, para dar aos seus alunos 
uma melhor condição de atender, de brincar, de recreação e socialização 
das crianças. Então eu estou muito feliz de poder também ter destinado 
uma Emenda Parlamentar para melhorar a pavimentação do pátio da 
Escola Tia Joana, ali no bairro Volta Redonda em Caxias, de modo, que 
nós estamos atuando sempre na área da educação, na área da saúde, em 
todas as áreas, ajudando o desenvolvimento do nosso Estado, ajudando 
com que o Maranhão possa avançar cada vez mais na transformação, a 
partir da educação. Quem investe na educação, quem forma na educa-
ção, pensa no futuro, pensa num futuro melhor para a cidade e região 
e para o Estado. Por isso, eu queria fazer esse destaque, Senhor Presi-
dente, e dizer da minha honra de poder ver os estudantes, os professores 
e toda a população de Caxias muito feliz da nossa iniciativa junto com 
o Grêmio Estudantil, os professores, o Secretário Felipe Camarão de 
transformar aquela escola numa escola cada vez melhor para dar a ca-
pacidade de aprendizado e também a capacidade de ensino aos alunos e 
professores do município de Caxias e de toda a região. Era só isso que 
eu tinha para falar, Senhor Presidente. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputada Mical. Vai permutar? Deputado Yglésio por 
5 minutos.

A SENHORA DEPUTADA MICAL DAMASCENO (sem revi-
são da oradora) – Senhor Presidente, deputados e deputadas, funcioná-
rios da Casa, subo a esta tribuna, mais uma vez, dessa vez para fazer 
uma denúncia do Secretário de Estado da Educação ao Governo do Es-
tado, ao Ministério Público, aos nossos líderes eclesiásticos, aos pais e 
às mães de alunos do nosso estado. O que está acontecendo? Existe um 
grupo chamado, presidente, UBES que fala assim “Juventude nas ruas; 
UBES nas lutas”. Um grupo de jovens que estão indo às escolas do 
nosso Estado. E aconteceu esse caso, ontem, no centro de ensino Cidade 
Operária I, Deputado Wellington. Esses integrantes estão indo a vários 
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estados. Parece que esse grupo veio do estado do Ceará. E eles che-
gam nas nossas escolas, promovendo palestras, distribuindo periódicos, 
como foi esse caso aqui. Eles entregam para cada aluno, espalhando 
fake news. Inclusive eles, depois que entregam esses periódicos, dão 
uma palestra, aí eles recolhem para não deixar nenhum tipo de algo que 
comprometesse eles. Mas teve um dos alunos que pegou, ficou com um 
exemplar desse. E por isso nós estamos aqui fazendo essa denúncia. Es-
tão mentindo ao dizer que o Presidente e seus generais cobram 1 dólar 
de propina por cada dose de vacina comprada, espalhando fake news. 
Estão mentindo ainda quando dizem que Bolsonaro quer uma nova di-
tadura, querendo ali esse grupo influenciar os nossos adolescentes, os 
jovens. Estão fazendo, na verdade, uma campanha antecipada. Isso é 
uma doutrinação ideológica nas escolas. Isso é uma campanha política 
antecipada. Como eu já falei, é um caso que tem que ser investigado, 
Dr. Yglésio, pela Secretaria de Estado de Educação e pelo Ministério 
Público Estadual. Se nada for feito aqui, eu mesma vou para dentro das 
escolas mostrar a verdade também sobre o Presidente Bolsonaro e sobre 
os generais das Forças Armadas. É covardia, Deputado Wellington, de 
quem está autorizando esse grupo desocupado a prestar esses desser-
viços nas nossas escolas. Reitero aqui que todas essas mentiras foram 
ditas numa escola pública do Centro de Ensino da Cidade Operária I, foi 
entregue isso daqui ontem, mas é inadmissível. Entraram pelo portão 
da frente, pegaram alguma autorização, alguém autorizou esse grupo 
para entrar. Então, assim, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. 
Nós vamos apurar, pois estão tentando mudar a mentalidade, tentando 
induzir, espalhando fake news para os nossos adolescentes e jovens. 
Essas são as minhas palavras. Nós não vamos aceitar. Na capa, tem até 
um Che Guevara, o nome do grupo é Ubes e fala só “rebele-se”. A tese 
do movimento é “rebele-se” ao 44º Congresso da Ubes. Não sei se já 
aconteceu ou vai acontecer. Então, essas são as minhas palavras, Senhor 
Presidente. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Concedo a palavra ao Deputado Yglésio, por cinco mi-
nutos, sem direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. YGLÉSIO (sem revisão do ora-
dor) - Bom dia a todos. Pode começar com vídeo, por favor. Vou ex-
por uma situação que já ultrapassou o limite do absurdo, do possível, 
do aceitável, do ponto de vista da gestão pública, do que a gente tem 
inclusive de divisão de pacto federativo. Já subi aqui, na Assembleia 
Legislativa, para falar do município de São João dos Patos. Nós fizemos 
destinação de minha emenda no valor de R$ 500 mil para pavimentação 
com bloquetes no município. A primeira obra que seria feito foi no Lar-
go do Buriti, nós iniciamos a obra, mas o prefeito foi lá e interrompeu 
a obra, arrancou a placa do Estado. Nós temos tudo isso gravado e, 
inclusive, entramos com um mandado de segurança, que a juíza não 
analisou até hoje, diga-se de passagem, lamentavelmente. Isso aqui foi 
ontem, praticamente às 20h, em relação a Buriti Largo, que deu a maior 
confusão, sentou Secid, o Deputado federal Pedro Lucas, que é votado 
lá pelo Prefeito Alexandre Magno, todo mundo se acordou que ele tinha 
um projeto para a via pública e que ele queria fazer, queria entregar. 
Apesar de não ter justificativa jurídica, consensuou-se politicamente, a 
Secid redesenhou as ruas junto com a nossa indicação e a indicação do 
Vice-prefeito Marcos Zueira, que inclusive foi traído, sacaneado mes-
mo, falando português bem claro, pelo prefeito que, para ganhar, já que 
Zueira tinha 27% das intenções de votos, isso serviu para somar com o 
prefeito. Agora o vice-prefeito não presta mais depois que ele se elegeu, 
típico dos canalhas isso aí que o prefeito Alexandre fez. Ontem, nós ini-
ciamos outra rua, a Prefeitura, às 19h40, mandou tirar todos os bloque-
tes que estavam num terreno particular, cometeu uma série de ilicitudes 
aí, nós chamamos a Polícia, a Força Policial, eles consensuaram, os 
bloquetes foram levados para a Secretaria de Obras do Município, estão 
retidos lá, agora o prefeito quer liberar obra só se for após expedir um 
alvará, sabe-se lá quando esse palhaço, palhaço, Alexandre você é pa-
lhaço, você é moleque, você é doente; porque não tem sentido deixar a 
população num período como esse de chuva numa condição dessa para 
fazer política, nós estamos tentando executar obra no município porque 
se diz sempre que o povo quer: Ah! O que meu deputado fez aqui pela 

minha cidade? Nós estamos tentando executar obra. Este vagabundo, 
este moleque que no dia que nós tentamos fazer uma consensuação lá na 
Secretaria de Administração Penitenciária também, ele não desceu do 
carro enquanto nós não saímos da Secretaria para não bater uma foto, 
uma foto em um termo de adesão de um convênio com a SEAP entre 
os municípios, o município de São João dos Patos e a SEAP também 
para pavimentação com bloquete. Então não tem justificativa política 
aqui até essa palhaçada dele iniciar nunca havia subido à tribuna para 
tocar o nome dele, ao contrário conversava com ele aqui de maneira 
até recorrente quando tinha necessidade de resolver alguma situação 
na cidade, aí a psicose dentro da mente dele começou a se manifestar, 
o ciúme, porque ele está fazendo uma administração catastrófica, fez a 
obra lá no Buriti Largo, a toque de caixa sem indicar a fonte de recurso, 
disse que o recurso era do Pedro Lucas, não saiu o recurso, ele começou 
a fazer sem projeto, sem nada, que a primeira chuva que deu arrebentou 
a obra toda. Um verdadeiro moleque. Um verdadeiro palhaço. Eu estou 
falando do prefeito mesmo, do papel do prefeito enquanto deputado não 
tem outro, não tem outra palavra para usar perante uma situação dessa. 
Ele está tentando atrapalhar a situação. A população está revoltada. Está 
sendo coordenado um protesto em frente à prefeitura para exigir que o 
prefeito entenda que quando a gente manda obra não é para desmorali-
zar, ao contrário, a gente quer garantir conforto, melhoria de qualidade 
de vida para a população. Então assim, espero que reflita, porque o que 
está fazendo é uma verdadeira palhada. Procura respeitar, Alexandre, a 
população de São João dos Patos, rapaz, votaram para ti não foi para 
estar atrapalhando obra da população não. Cria vergonha na tua cara. 
Vagabundo.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Leonardo Sá, por cinco minutos, sem direito 
a apartes.

O SENHOR DEPUTADO DR. LEONARDO SÁ (sem revisão 
do orador) – Gostaria primeiramente de agradecer a Deus pela oportu-
nidade. Cumprimentar a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Estado do Maranhão, em nome do colega conterrâneo Deputado Zito 
Rolim. Cumprimentar os outros parlamentares. Os outros colegas em 
nome do Deputado Antônio Pereira, colega médico e conterrâneo tam-
bém. E gostaria de cumprimentar e dar um bom dia a toda imprensa e 
a sociedade maranhense. Deputado Antônio, subo aqui à tribuna, seu 
colega, para anunciar o maior programa de distribuição de cestas bá-
sicas e de segurança alimentar da história do município de Pinheiro. 
Deputado Leonardo Sá, destinou emenda parlamentar e vem aqui em 
público agradecer ao Governador do Estado, Governador Flávio Dino, 
ao Governador Brandão, aos Secretários responsáveis pela liberação, 
Deputado Arnaldo, dessas cestas básicas. Deputado Fábio, são dezoito 
mil e oitocentas cestas básicas. Preste bem atenção, Deputado Antônio, 
dezoito mil e oitocentas cestas básicas distribuídas única e exclusiva-
mente no município de Pinheiro. Nós estamos distribuindo, Deputado 
Zito, mais cestas básicas do que a Prefeitura Municipal distribuiu em 
dois anos de pandemia. E estas cestas básicas, claro, eu indico a emenda 
parlamentar, mas quem paga, quem executa e quem leva a cesta básica 
é o Governo do Estado do Maranhão, mas foi através de uma indica-
ção do Deputado Leonardo Sá. E lá, Antônio, está uma repercussão tão 
boa no município que os opositores... Eu criei uma forma inédita de 
entregar a cesta básica no município. Como era feito antigamente? Eles 
pegavam os cartões, Antônio, e distribuía para Vereador A, Vereador B, 
agente político A, Presidente da Associação A, dava tantas cestas para 
cada uma. E o cara entregava para o amigo, entregava para o primo, 
guardava um bocado em casa, vendia as cestas e a população não era 
atendida. E o que eu estou fazendo: um dia anterior, à tarde, eu, com a 
minha equipe, vou nos bairros, entrego casa por casa, sem pular uma re-
sidência. A ordem do Deputado é para não pular uma residência. Se for 
uma residência maior e o cidadão disser “eu não preciso”, pulo a casa 
e entrego na outra. A gente entrega à tarde, Antônio, e marca outro dia 
pela manhã para entregar as cestas básicas. A gente entrega as senhas e 
no outro dia entrega as cestas. Se eu entregar as 700 senhas no bairro, 
eu mando 750 cestas no caminhão, porque sempre vem alguém sem 
senha e para não faltar para ninguém. E isso gerou uma balburdia na 
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oposição, dizendo que o Deputado Leonardo Sá está fazendo política 
com as cestas básicas. Olha, eu tenho duas profissões: eu sou deputado 
estadual e sou médico. Minha função é fazer política sim. A cesta básica 
é para entregar na casa de quem mais precisa, que é a população, e cui-
dar da segurança alimentar da população do nosso município. Então eu 
estou aqui, hoje, com o coração cheio de alegria. E amanhã estarei em 
Pinheiro, novamente, para entregar mais uma levada, vamos entregar 
amanhã, Deputado Antônio, mais mil cestas básicas lá nos bairros de 
Pinheiro. E gema quem gemer, doa a quem doer, Deputado Leonardo Sá 
vai estar lá nas praças daquele município, cuidando das pessoas e retri-
buindo um pouco daquilo que a população, daquele lindo município já 
me deu, onde eu obtive mais de 11.000,00 votos só naquele município, 
naquela eleição. E, para fechar aqui o nosso pronunciamento, Deputado 
Antônio, o prefeito passou 35 dias afastado pela Polícia Federal. Meu 
amigo Antônio foi numa rádio local ontem e disse que a culpa dele ter 
sido afastado, olha o tamanho do disparate, que a culpa dele ter sido 
afastado, Prefeito Luciano Genésio, afastado, indiciado por corrupção, 
formação de quadrilha, desembargador federal que o afastou, Polícia 
Federal foi à casa dele, apreendeu, deixou 35 dias fora do cargo, e ele 
voltou com uma liminar, voltou com uma reconsideração do relator, 
foi numa rádio ontem, numa televisão, ontem, em Pinheiro, e teve a 
coragem de dizer que ele tinha sido afastado por conta do Deputado 
Leonardo Sá. Ora, quer dizer que eu sou policial federal, faço parte da 
Polícia Federal, investigo, eu mesmo sou o juiz do caso e afasto. E ele 
voltou ao cargo numa reconsideração do juiz, e olha o que o juiz diz 
aqui, Deputado Zito, preste bem atenção: “Ressalto que, havendo notí-
cia de eventual reiteração criminosa decorrente do retorno do exercício 
de sua função, cabe ao parquet trazer aos autos para análise de possível 
readequação das medidas cautelares”. A Polícia Federal pediu foi a pri-
são preventiva, o juiz não deu a preventiva, afastou do cargo. O relator 
disse: você volta, mas, se você for voltar a cometer as práticas de cor-
rupção, as medidas cautelares vão ser revistas. Como quem diz assim: 
se você voltar a desviar dinheiro público, V. S.ª será preso, Sr. Luciano 
Genésio. Eu tenho certeza de que ele vai voltar a reiterar, porque ali está 
no DNA dele, ele nasceu com aquilo no DNA, que ele é programado 
para desviar dinheiro público. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Marco Aurélio, por cinco minutos. 

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO – Senhor Presidente, pela 
Ordem. Senhor Presidente, V. Ex.ª pode pedir, por favor, que abaixe um 
pouco o som. Muito obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Wellington do Curso, por cinco minutos, sem 
direito a apartes.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 
revisão do orador) - Senhor Presidente e demais pares, senhoras e se-
nhores deputados, imprensa, internautas, senhoras e senhores que nos 
acompanham pela TV Assembleia, o nosso mais cordial, bom dia. Que 
Deus seja louvado! Que Deus estenda as suas mãos poderosas sobre 
o Estado do Maranhão. Senhor Presidente, que o Governador Flávio 
Dino mente, mente que dá com dia a jumento, todo mundo já sabe. 
Mente. O Governador mente, que dá bom dia a jumento. Ontem, numa 
reunião, numa formatura dos 300 soldados nomeados, o Governador 
Flávio Dino começou a mentir, dizendo que já nomeou 6 mil policiais 
militares, nos últimos quatro anos. Eu quero que o Governador Flávio 
Dino prove, prove cadê essas 6 mil nomeações. Eu tenho aqui um do-
cumento oficial da Polícia Militar, só são 1400 nomeações, com mais 
as 300 de ontem, dá um total de 1701 nomeações. 1701 nomeações. 
Está aqui. Não sou eu que está dizendo. É o próprio órgão oficial, é a 
própria Polícia Militar do Estado do Maranhão. Nós solicitamos infor-
mações de quantos policiais foram nomeados, local de formação e a 
data do curso de formação, e a data de nomeação, e o local onde estão 
trabalhando. Chegou o documento oficial da Polícia Militar, a relação 
completa, despacho para o gabinete do Deputado Wellington, de forma 
oficial, eu tenho aqui a relação de todos, os nomes de todos os policiais 
nomeados no concurso de 2017. Só tem 1701. 1401 e mais 300 de on-
tem. O Governador Flávio Dino, mente que dá bom dia a jumento. Go-

vernador Flávio Dino, onde V. Ex.ª socou, colocou esses 6 mil policiais 
que V. Ex.ª está mentindo, dizendo que nomeou? O Governador Flávio 
Dino vai ser representado, por que todos os órgãos oficiais do Governo 
e mais o Governador Flávio Dino está mentindo dizendo que nomeou 6 
mil policiais militares, nos últimos quatro anos. E aqui está a prova, não 
sou eu quem está dizendo, é a própria Polícia Militar, um documento 
oficial com a relação de todos aprovados no último concurso da Polí-
cia Militar. É esse o governador da mentira, tem apenas 35 dias para 
sair do Maranhão e não vai fazer falta, porque destruiu o Maranhão. 
É o governador que eu faço agora, senhoras e senhores, uma denúncia 
gravíssima, o Governador Flávio Dino torrou, gastou em 2021, trinta 
e sete milhões de reais com aluguel de aeronaves. Eu tenho percor-
rido o Maranhão pelas estradas, as estradas intrafegáveis, as estradas 
esburacadas, o Governador Flávio Dino não sabe o que é isso por quê? 
Porque ele vive pelo espaço, ele vive com aeronave alugada com o suor 
do trabalhador maranhense. É por isso que ele aumentou os impostos, 
que é para sobrar dinheiro para andar de avião. Trinta e sete milhões de 
reais com aluguel de aeronaves, onde uma população de um milhão e 
quatrocentos mil maranhenses vive na extrema pobreza, 50% dos ma-
ranhenses sobrevivem com menos de 200,00 reais, é um absurdo, isso 
é uma vergonha. Governador Flávio Dino, crie vergonha na cara, trinta 
e sete milhões. Cadê o deputado Rafael Leitoa? É nessas horas que eu 
queria o deputado Rafael Leitoa aqui, será se o deputado Rafael Leitoa 
já embarcou agora no jatinho de trinta e sete milhões alugado com o 
dinheiro do Governo do Estado? Cadê o deputado Rafael Leitoa. Eu 
cito o nome de V. Ex.ª, V. Ex.ª ontem não chamou o nome do deputado 
Wellington? Pois o Deputado Wellington a partir de agora vai mostrar 
todas as denúncias, deputado Rafael leitoa, V. Ex.ª. está se beneficiando 
desses 37 milhões de aluguel de aeronaves para rodar o Maranhão, fa-
zendo campanha eleitoral antecipada. Atenção, professores de Timon, 
amanhã o Governador Flávio Dino estará na cidade de Timon. Atenção, 
população de Timon, o Governador Flávio Dino, vai para a cidade de 
Timon em jato alugado, gastando 37 milhões de reais no ano de 2021. 
Atenção, professores de Timon, o Governador Flávio Dino não conce-
deu o reajuste de 33,24% aos professores. Professores de Timon, uma 
boa oportunidade de perguntar ao Governador amanhã, de conversar 
com o Governador amanhã. Professores de Timon, recepcionem o Go-
vernador Flávio Dino amanhã em Timon. O Governador Flávio Dino 
não quer conceder o reajuste e o pior de tudo, em reunião ontem da 
Diretoria do Sindicato, da Diretoria do Sinproesemma, fizeram o quê? 
O sindicato Sinproesemma, Presidente, só me dê só um minuto, dois 
minutos que eu concluo rapidinho, ontem, em reunião do sindicato do 
Sinproesemma mostrou quem o presidente defende, quem o presidente 
baba, de quem o presidente está do lado. O Presidente do Sinproesem-
ma, Sr. Oliveira, está do lado de Flávio Dino, baba o Governador Flávio 
Dino. E, ontem, a direção do Sinproesemma, capitaneada pelo presi-
dente Oliveira, concordou com a proposta do Governo. É um absurdo. 
E o Governo está propondo o quê? Somente os 8% do ano passado, 
escalonado duas vezes, agora em fevereiro para março e em março para 
abril. E dando o quê? Um tíquete-alimentação, vale-alimentação de 300 
reais, meus amigos. Traição, traição. O presidente do Sinproesemma, 
para agradar a Flávio Dino, traiu os professores, deu o golpe nos pro-
fessores, dizendo que não vai ter mais movimentação, manifestação. 
Não vai ter mais nenhum um tipo de solicitação ao Governo do Estado. 
Estamos solicitando ao Sinproesemma todos os ofícios encaminhados 
ao Governo do Estado nos últimos sete anos solicitando reajuste e tam-
bém solicitando o rateio dos recursos do FUNDEB de 2021. Atenção, 
professores, atenção professores, o presidente do Sinproesemma está do 
lado de Flávio Dino. Para agradar a Flávio Dino, traiu os professores. 
Para agradar a Flávio Dino, deu um golpe nos professores, mas isso 
não vai ficar assim. Professores da rede pública estadual do Maranhão, 
estamos na luta para o pagamento de 33,24%. Esse reajuste é direito 
dos professores, é lei. Flávio Dino vai ter que cumprir a lei. Flávio Dino 
vai ter que conceder o reajuste de 33,24%. Para concluir, Senhor Presi-
dente, apresentamos um requerimento convocando o Secretário Felipe 
Camarão para explicar cadê as sobras dos recursos do FUNDEB, para 
explicar porque não concede o reajuste de 33,24% e porque foi mentir 
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na Mirante, afiliada da Rede Globo, dizendo que o piso do professor 
do Maranhão é de R$ 6.800,00, sendo que o piso de vinte horas é R$ 
1.400,00 e o piso de quarenta horas é R$ 2.800,00. Governador Flávio 
Dino, respeite os professores, respeite a educação pública de qualidade. 
E, Governador Flávio Dino, chega de enganação, chega de escolas que 
V. Exa. diz que são dignas, dignas de pena. E V. Exa. tem que respeitar 
os professores e conceder o reajuste a eles. Professores, fiquem atentos 
que o presidente do Sinproesemma, para agradar a Flávio Dino, traiu os 
professores, deu o golpe nos seus colegas professores.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Fábio Braga, por cinco minutos, sem direito 
a apartes. 

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do ora-
dor) – Senhor Presidente, Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, 
todos que nos ouvem e nos assistem pela Rádio e TV Assembleia, há 
uma semana, fiz um requerimento ao secretário, uma indicação ao Se-
cretário Lula e ao Governador Flávio Dino a respeito do hospital em 
Coroatá e Chapadinha, duas cidades que possuem hospitais regionais 
do governo do Estado. Boa parte dos municípios daquela região, a co-
munidade, a população daquela região necessita do bom funcionamento 
desse hospitais regionais. Cidades como Vargem Grande, Nina Rodri-
gues, São Benedito do Rio Preto, Urbano Santos, Anapurus, Brejo, to-
das precisam de um hospital em Chapadinha, de um hospital em Coroa-
tá. Algumas dessas cirurgias não são marcadas lá, há deslocamento para 
São Luís ou Presidente Dutra. Eu falo também do crescimento muito 
grande de acidentes de motos que transformam traumas para algumas 
famílias. Muitas vezes, pais e mães de família ou os próprios filhos 
têm acidentes nas ruas, nas principais estradas desses municípios. Uma 
questão recorrente é a questão das fraturas internas, braços e também 
a questão na face. Isso tem provocado um sem número de procura por 
cirurgia traumatológica e relacionada à questão bucomaxilofacial, que 
são cirurgias de reconstrução muita vezes com a questão dos traumas, 
patologias, tumores. Portanto, é essencial que esses dois hospitais re-
gionais tenham essa atividade, tenham esse tipo de serviço prestado à 
comunidade daquela região. Vejam só que muitas dessas cidades recor-
rem a Presidente Dutra, onde tem esse serviço, e causam um transtorno 
danado, além da questão financeira ser maior para essas famílias, ten-
do em vista o deslocamento, a manutenção, essas cirurgias demoram 
tempo e isso faz com que tenha um acréscimo na questão financeira 
dessas famílias. Pedi para Coroatá porque fica próximo de uma região 
de Codó, Cantanhede, Pirapemas, Peritoró, Vargem Grande, Nina Ro-
drigues, Presidente Vargas. Também pedi para Chapadinha, porque fica 
naquela região de Urbano Santos, São Benedito do Rio Preto, Belágua, 
Anapurus, Brejo, São Bernardo, todos aqueles municípios, Magalhães 
de Almeida, Santa Quitéria, poderão recorrer a esses hospitais regio-
nais que uma vez adequadamente colocado esses serviços, a procura 
seria bem mais tranquila e mais fácil para as pessoas dessas cidades. 
Eu entendo que a prestação de serviço feita pelo Governo do Estado 
do Maranhão, a população do Estado do Maranhão tem que ser com 
agilidade, com segurança e feita da melhor maneira para atender as co-
munidades do Estado do Maranhão, a população do Estado do Mara-
nhão. O serviço público de saúde tem que ter uma eficiência, tem que 
ter acima de tudo uma coordenação técnica regional, para que se possa 
fazer que esses atendimentos tenham uma eficácia acima do normal. Eu 
entendo que muitos e muitos serviços já são prestados com eficiência 
do corpo, principalmente dessas enfermeiras, desses médicos e de todos 
odontólogos, de todos fonoaudiólogos, fisioterapeutas que fazem parte 
do corpo dessa instituição, desses dois hospitais, e dos outros hospitais 
do Estado do Maranhão. Entendo que a competência dele, a relevância 
do trabalho dele foi que fez com que nesse período de pandemia, nós 
conseguíssemos transpor esse período com uma certa tranquilidade. Es-
ses abnegados, esses profissionais que se destacaram são merecedores 
da credibilidade do povo do Estado do Maranhão. Por isso, peço os 
serviços outros que se possam complementar os serviços e os atendi-
mentos   nessas entidades de saúde, nesses órgãos, nesses hospitais que 
prestam saúde para o povo do Estado do Maranhão. Entendo, seja de 
real importância para as comunidades, para a população que ela fique 

perto de sua família, perto da sua comunidade para que não se desloque 
com grande distância para ter um atendimento de serviço público que 
poderia ficar próximo da sua cidade, próximo da sua família, próximo 
da sua casa. Portanto, senhores, estou aqui fazendo um apelo ao Gover-
no do Estado, ao Secretário Carlos Lula, que é votado também na região 
que tem que ter esses serviços prestados, principalmente na cidade de 
Coroatá e Chapadinha para que a gente possa desenvolver também uma 
série de outras atividades e serviços lá na nossa região. Era isso, Senhor 
Presidente, que eu queria e também dizer da minha preocupação des-
se período carnavalesco que boa parte das cidades não vai ter os seus 
carnavais tradicionais. Mas eu queria dizer para a população do Estado 
do Maranhão que tivesse as precauções necessárias e que atendesse aos 
limites  e também as ordens sanitárias para que a gente possa ter pós-
-carnaval uma vida mais tranquila e possamos esse ano concluir a saída 
dessa pandemia com o menor número de perda de vidas na população 
do Estado do Maranhão. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Ordem do Dia. Não temos matéria para deliberação. 
Grande Expediente. Sem oradores inscritos.

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Se-
nhor Presidente, Questão de Ordem, Deputado Wellington do curso. Se 
não tiver ninguém,  V. Exa. me conceder o tempo do Grande Expedien-
te, por favor.

IV - GRANDE EXPEDIENTE.
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO- Deputado Wellington no Grande Expediente.
O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO (sem 

revisão do orador) -  Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, 
imprensa, internautas que acompanham através da TV Assembleia, o 
nosso mais cordial bom-dia. Que Deus seja louvado. Que Deus estenda 
suas mãos poderosas sobre o estado do Maranhão e sobre a sua popula-
ção. Senhor Presidente, ocupamos a tribuna na manhã de hoje para des-
tacar as nossas ações em defesa dos professores, na luta pela aplicação 
dos recursos do Fundeb, as sobras dos recursos do Fundeb. E nós esti-
vemos em algumas cidades. E eu quero fazer o relato para V. Excelên-
cia. No último final de semana, nós estivemos na cidade de Bequimão 
conversando com os professores, conversando com os servidores públi-
co e fomos muito bem recebido por todos os professores, pela nossa 
presidente do sindicato também, Sebastiana Mojó, e também pelos 
aprovados no concurso da cidade de Bequimão, que estão aguardando a 
reintegração. E um abraço para o nosso amigo professor Jeferson. Então 
a nossa luta em defesa dos professores, dos servidores públicos da cida-
de de Bequimão. A nossa luta para que tenha a transparência, no rateio 
das sobras do Fundeb e o reajuste de 33,24% para os professores. Além 
disso, estamos solicitando também à prefeitura de Bequimão que possa 
conceder, pelo menos, um reajuste de 10% aos profissionais de educa-
ção e aos demais servidores públicos da cidade de Bequimão. Professo-
res, servidores públicos da cidade de Bequimão, continuem contando 
conosco, continuem contando com o Deputado do Curso. Senhor Presi-
dente, estivemos também na cidade de Mirinzal, cidade da nossa queri-
da assessora e amiga Dra. Tárcia, advogada Dra. Tarcia Ivila. Estivemos 
na cidade de Mirinzal  reunidos com os professores, reunidos com os 
profissionais da educação e reunidos com os servidores públicos da ci-
dade de Mirinzal. Fomos muito bem recebidos pela diretoria do sindi-
cato, pela presidente Sandra, uma presidente atuante, uma servidora 
pública atuante em defesa da sua categoria. Então parabéns, presidente 
Sandra, tem o nosso respeito e o nosso apoio. E na cidade de Mirinzal 
nós aproveitamos também para protocolar dois documentos solicitando 
reajuste de 33,24% e solicitar também transparência nos gastos do 
recurso do Fundeb. Professores de Mirinzal, continuem contando co-
nosco. Nós estamos juntos nesta luta e, nas próximas semanas, estare-
mos realizando audiência pública na cidade de Mirinzal. Senhor Presi-
dente, estivemos também no mesmo dia na cidade de Cururupu reunidos 
com a diretoria do sindicato, reunidos com professores, com os servido-
res públicos  na luta em defesa dos professores e servidores públicos da 
cidade de Cururupu. Profissionais da educação, os servidores públicos 
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também precisam de reajuste, então, além dos 33,24%,  estamos solici-
tando para os professores, estamos solicitando também reajuste pelo 
menos de 10% para os profissionais da educação e os servidores públi-
cos municipais da cidade de Cururupu. Um abraço aos nossos amigos 
da cidade de Cururupu. Que Deus abençoe a todos. Estamos juntos com 
o sindicato, com os nossos professores, os nossos servidores públicos 
na cidade de Cururupu. Continuem contando com o Deputado Welling-
ton. E vai dar certo, podem ter certeza que nós vamos conseguir o rea-
juste de 33,24%.  No dia seguinte, nós estivemos na cidade de Apicum-
-Açu, fui muito bem recebido na cidade de Apicum-Açu. Quero fazer 
referência elogiosa ao professor Lieberth e ao Lenon, muito atenciosos, 
vieram me receber desde a entrada da cidade de Bacuri, fomos até Api-
cum-Açu, reunião com os professores, reunião com os aprovados no 
concurso na cidade de Apicum-Açu, na nossa luta em defesa dos profes-
sores, dos servidores públicos lá na cidade de Apicum-Açu. Então, con-
tinuem contando conosco, nós temos inclusive o advogado Neto que fez 
uma solicitação para que os vereadores também assinassem o apoio aos 
aprovados no concurso, eu assinei o documento, então, advogado Neto, 
parabéns pela iniciativa, parabéns aos vereadores que já assinaram o 
documento, contem com o Deputado Wellington. Na próxima semana, 
eu estarei de volta à cidade de Apicum-Açu, vou passar o dia todo com 
mais calma para conhecer, para verificar principalmente os principais 
problemas da cidade. Prefeito de Apicum-Açu, trate de respeitar os pro-
fessores, de respeitar os aprovados no concurso. Muitos contratos tem-
porários, precisamos dar atenção à população, aos professores e aos 
aprovados no concurso na cidade de Apicum-Açu. Por volta das 10h30, 
eu estive na cidade de Bacuri, um abraço para o nosso presidente do 
Sindicato dos Professores de Bacuri, professor Márcio, muito atencio-
so, toda a comissão do sindicato, os professores, servidores públicos e 
todos que estão dando apoio aos professores, neste momento, pelo ra-
teio dos recursos do Fundeb e também pelo ajuste de 33,24%. Então, 
professores da cidade de Bacuri, profissionais da educação da cidade de 
Bacuri, servidores públicos municipais da cidade de Bacuri. Senhor 
Presidente, esse foi o nosso percurso por algumas cidades da Baixada 
Maranhense. Finalizamos no Litoral Ocidental, na cidade de Serrano, 
onde visitamos o sindicato, falamos com a presidente do sindicato, fa-
lamos com a nossa amiga, professora Nazaré, fomos muito bem recebi-
dos. Os prefeitos têm que compreender, o prefeito de Serrano tem que 
compreender que o dinheiro é dos professores, o dinheiro não é para 
comprar Hilux, o dinheiro não é para comprar fazenda, o dinheiro não é 
para fazer campanha eleitoral, o dinheiro é dos professores, o dinheiro 
tem que ser repassado aos professores. 70% dos recursos da Fundeb têm 
que ser destinados aos professores da cidade de Serrano, e os 33,24% 
têm que ser cumpridos porque é lei. Em todos esses municípios que nós 
passamos, nós protocolamos um ofício, solicitando um reajuste e solici-
tando também a aplicação dos recursos do Fundeb na cidade de Serra-
no. Senhor Presidente, no sábado, nós estivemos, na cidade de Anapu-
rus, pela segunda vez, defendendo a mesma causa dos aprovados no 
concurso na cidade de Anapurus, dos professores da cidade de Anapu-
rus. Então, fui muito bem recebido na cidade, estivemos reunidos no 
sindicato com todos os professores, servidores públicos, profissionais 
da educação na luta na cidade de Anapurus. Na cidade de Anapurus, tem 
algo inusitado, tem algo bem interessante. A prefeita de Anapurus é 
professora, professora Vanderly. Professora, respeite os professores, 
para de intriga, para de ficar jogando contra os professores, pelo contrá-
rio, tem que ajudar, tem que agradar. Os recursos do Fundeb são dos 
professores, não é para comprar fazenda. Tivemos denúncia de que di-
nheiro da prefeitura está sendo desviado, então, a partir de agora, eu vou 
começar a fiscalizar esse recurso do governo federal enviado à cidade 
de Anapurus, dinheiro da merenda escolar, dinheiro do transporte esco-
lar. 70% do Fundeb de 2021 tem que ser destinado ao pagamento do 
magistério, dos professores. E além disso, prefeito, o reajuste de 33,24% 
não é favor. Trate de respeitar os professores e os servidores públicos de 
Anapurus. Na próxima semana estaremos novamente na cidade de 
Anapurus, fazer uma Audiência Pública para  tratar dos direitos dos 
professores, sobre os precatórios do Fundeb, sobre a aplicação das 
obras do Fundeb e também o reajuste de 33,24%. Professores da cidade 

de Anapurus contem com o deputado  Wellington, nessa luta na cidade 
de vocês. No final da manhã de Anapurus, eu fui à cidade de Urbano 
Santos, e fizemos protocolo de três documentos, na cidade de Urbano 
Santos, na cidade de Belágua e na cidade de São Benedito do Rio Preto. 
Então essas três cidades  contem com o apoio do deputado Wellington,  
contem com o apoio do professor Wellington, e nós estamos  juntos 
nessa luta pela aplicação dos recursos do Fundeb, as sobras para os 
professores e o reajuste de 33,24%  retroativo a janeiro para os profes-
sores de Urbano Santos, para os professores de Belágua e para os pro-
fessores de São Benedito do Rio Preto. Protocolamos  dois  documentos 
nesses três municípios, um solicitando reajuste de 33,24%  e solicitando 
também que tenha transparência na aplicação dos recursos do Fundeb. 
Estamos solicitando a cópia da folha de pagamento   dos professores, 
profissionais de educação e todos que estão na folha de pagamento  da 
educação na cidade de São Benedito do Rio Preto, na cidade Belágua e 
na cidade de Urbano  Santos. Professores e servidores públicos de Ur-
bano Santos, de Belágua e São Benedito do Rio Preto, contem com o 
deputado Wellington e faremos uma audiência pública com o Ministé-
rio Público, com a Defensoria, na cidade de vocês para tratar sobre es-
ses direitos dos professores, na cidade de Urbano Santos,  Belágua e 
São Benedito do Rio Preto, no final da tarde de sábado, senhor presiden-
te, estivemos na cidade de Nina Rodrigues, fomos recebidos, pelo pre-
sidente do sindicato, pela diretoria do sindicato, por todos os professo-
res, por profissionais de educação, servidores públicos, a luta também 
na cidade de Nina Rodrigues,  como era sábado, eu não pude protocolar 
o documento, fui protocolar o documento na segunda-feira, mandei a 
assessoria jurídica do gabinete, teve um pequeno entrave, na cidade de 
Nina Rodrigues, mas depois foi corregido, disseram que não iam rece-
ber o documento, não estavam reconhecendo a assinatura, não reconhe-
ciam o brasão da Assembleia Legislativa, mas depois tudo isso foi con-
tornado, tudo isso foi resolvido, e protocolamos, um documento, na 
cidade de Nina Rodrigues, solicitando o pagamento, do reajuste de 
33,24%, e essas sobras do rateio para que tenha transparência e os pro-
fessores  realmente possam acompanhar, quanto sobrou, quanto tem 
direito, ainda vão ter direito a uma parcela, nós temos até abril, para ir 
em busca dessas parcelas, desse dinheiro, que ainda está faltando  para 
os professores de Nina Rodrigues, professores de Nina Rodrigues, con-
tem com o professor Wellington, com o deputado Wellington, nessa luta 
pelo  reajuste de 33,24%, e também nessa luta pelo rateio da sobra dos 
recursos, do FUNDEB, senhor presidente, ontem após a sessão, na As-
sembleia Legislativa, participamos da sessão, e logo depois, viajamos 
para a cidade de Primeira Cruz, chegamos, a cidade de Humberto de 
Campos, fizemos a travessia  no Rio Periá, fomos até a cidade de Pri-
meira Cruz, uma reunião muito boa, muito proveitosa, com professores, 
na cidade de Primeira Cruz, infelizmente, o sindicato não participou, 
mas vamos fazer uma grande audiência  na cidade de Primeira Cruz, 
convocando o Sindicato, convidando o Ministério Público, convidando 
a  prefeitura para  que possam participar  dessa  discussão  do direito dos  
professores  de  Primeira Cruz. Então a  reunião ontem  na  cidade de  
Primeira  Cruz  foi muito boa, reunião  com os professores, profissionais 
da educação, servidores públicos de Primeira Cruz. Estamos na luta e 
protocolamos dois documentos em Primeira Cruz. Protocolamos o do-
cumento solicitando reajuste de 33,24%, e solicitando que o prefeito 
possa conceder o pagamento das sobras dos recursos do FUNDEB. 
Mas, Deputado Wellington, em Primeira Cruz já foi feito, o valor ínfi-
mo, de  pouco mais de mil reais.  Estamos  solicitando cópia da folha de 
pagamento com todas as alterações para que a gente possa  investigar, 
fiscalizar a folha de  pagamento da cidade de Primeira Cruz. E o prefeito 
de  Primeira Cruz  trate de respeitar os  professores:    o  dinheiro  do 
FUNDEB  não é  para comprar carro, não é  para comprar fazenda, não 
é para comprar posto  de gasolina. O  dinheiro é do FUNDEB. O dinhei-
ro é dos professores. Esse dinheiro tem dono. Setenta por cento é dos 
professores e tem que ser  aplicado  para os  professores. Professores  de  
Primeira Cruz, contem com o professor e  Deputado  Wellington. Esta-
mos na luta  pela  nomeação de aprovados  em alguns concursos. Eu 
faço aqui referência,  em primeiro  lugar, à cidade de  Bequimão. Esti-
vemos reunidos na cidade de  Bequimão. Fui muito bem recebido, de  
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forma carinhosa, de  forma  atenciosa, de  forma  respeitosa. Encontrei 
oito ex-alunos do Curso Wellington lá na cidade de Bequimão. Encon-
trei advogados, encontrei economistas, professores. Um abraço  para  o  
professor  Jeferson, atuante na  cidade  de  Bequimão,  e  a todos  que  
estão aguardando  a  nomeação  na cidade de Bequimão, a integração. 
Estamos nessa luta. Estamos colocando nossa assessoria  jurídica, a  as-
sessoria  contábil à  disposição dos  aprovados  no  concurso  da cidade 
de  Bequimão.  E pode  ter certeza que vocês serão vitoriosos em nome 
de Jesus. Até porque começamos  a fiscalizar as contas da prefeitura de 
Bequimão, esses contratos temporários. Conseguimos agora já verificar 
algumas documentações  com relação à merenda escolar, mesmo no 
período de pandemia. Cerificando também o transporte escolar, mesmo 
no período de pandemia, os recursos aplicados no estado e no município 
que foram recebidos do Governo Federal para o combate a covid. En-
fim, estamos com o nosso olhar voltado para a população de Bequimão 
em defesa dos aprovados do concurso, em defesa dos professores e ser-
vidores públicos. Também, Senhor Presidente, na cidade de Paulo Ra-
mos. Como é que vão começar as aulas e os aprovados do concursos 
não foram nomeados? Ainda estamos aguardando o prefeito se 
posicionar. Tem que nomear os aprovados do concurso. Não adianta 
querer dá o golpe. Não adianta querer contratar, convocar contrato e 
fazer contrato temporário se tem aprovados em concursos. Já está 
pacificado no STF. Há vagas para os aprovados em concursos, então 
todos os aprovados em concursos têm direito à nomeação, têm que se-
rem nomeados. Na cidade de Paulo Ramos, nós estaremos na semana 
que vem com os professores e também  com os aprovados do concurso 
na cidade de Paulo Ramos. Um abraço para todos os nossos amigos da 
cidade de Paulo Ramos. Na próxima semana, estaremos aí em defesa 
dos professores e também dos aprovados em concursos. Na cidade de 
PIO XII, nós estivemos na semana passada. Estivemos no Ministério 
Público. Teve audiência na semana passada e não pude participar, mas 
já estou colocando a nossa assessoria jurídica em defesa dos aprovados 
no concurso de PIO XII. Estaremos fazendo uma reunião na cidade de 
PIO XII, uma audiência na cidade de PIO XII com o Ministério Público, 
com a Defensoria Pública, representantes da OAB, com os professores 
que estão na luta pelo rateio do Fundeb, os 33,24%, e também com o 
prefeito. Na semana passada, eu concedi uma entrevista e o prefeito 
disse que ia fazer os esclarecimentos, ia conceder reajuste, transparên-
cia dos recursos do Fundeb. Ele tem que entender que é a lei, e a lei é 
clara. 70% são para pagamento dos professores. A mudança da lei foi, 
no dia 28 de dezembro, incluindo os profissionais de educação. Não tem 
o que discutir. Não tem o que falar. Então, estaremos, nas próximas se-
manas, na cidade de Pio XII, em reunião com os aprovados do concur-
so, em uma audiência pública na cidade de Pio XII. Para finalizar, Se-
nhor Presidente, na cidade de Apicum-Açu, estivemos reunidos com os 
aprovados em concurso, inclusive o advogado atuante, o advogado 
Neto, que representa alguns aprovados e fez uma iniciativa que benefi-
cia a todos, solicitando que a Câmara Municipal, que os vereadores 
deem apoio aos aprovados do concurso público na cidade de Apicum-
-Açu. Então, parabéns a todos os aprovados pela união e pela organiza-
ção. Mais uma vez, um abraço ao nosso amigo professor Lieberth e ao 
Leno. Que Deus abençoe vocês e essa luta na cidade de Apicum-Açu. 
Estaremos, nos próximos dias, na cidade de Apicum-Açu, fazendo reu-
nião com os aprovados em concurso e com os professores na cidade de 
Apicum-Açu. Senhor Presidente, quero só registrar a luta dos professo-
res em alguns municípios. Já estivemos várias vezes na cidade de Mon-
ção, já estivemos reunidos com os professores e, rapidamente, com a 
prefeitura, com a prefeita e com a direção da secretaria da prefeita na 
luta pelo reajuste na cidade de Monção de 2020 e 2021 e agora dos 
33,24% e das sobras do recurso do Fundeb. Então, de forma educada, de 
forma pacífica e atenciosa, fui à cidade de Monção, mas eu estou do 
lado dos professores. Solicitamos à prefeita que faça o reajuste de 
33,24%, que é lei, não é favor, é obrigação. Então, prefeita de Monção, 
respeite os professores de Monção, conceda o reajuste de 33,24% e o 
reajuste dos anos anteriores, 2020 e 2021, e mais o rateio das sobras do 
Fundeb. Prefeita da cidade de Monção, estamos na luta junto aos pro-
fessores. Atenção, sindicato. Atenção, nosso presidente, professor Go-

mes, e todos os professores da cidade de Monção. Na próxima semana, 
estarei novamente com vocês. Os professores estarão reunidos hoje na 
cidade de Monção. Professores de Monção unidos, a união e a organi-
zação de vocês são muito importantes. Na Assembleia Legislativa, o 
Deputado Wellington defende os professores e os servidores públicos 
da cidade de Monção, que estão mobilizados novamente, já ocuparam a 
sede da prefeitura, passaram uma semana acampados na prefeitura, saí-
ram por conta de uma liminar, acamparam em frente à praça, já estão se 
mobilizando novamente para lutar por seus direitos na cidade de Mon-
ção. Professores de Monção, servidores públicos de Monção, contem 
com o professor e Deputado Wellington. Uma população carinhosíssi-
ma, atenciosíssima, com a qual eu fiz muitos amigos, tenho muitos ami-
gos na cidade de Monção. Estou morrendo de saudades de vocês. Na 
semana que vem, estaremos juntos, professor Gomes, na luta com o 
sindicato e com os professores para garantir o direito na cidade de Mon-
ção. Senhor Presidente, na cidade de Araioses, a luta na cidade de 
Araioses, a luta contra o desgoverno, contra o desmando da prefeita que 
acha que pode tudo. A prefeita, por estar longe de São Luís, longe da 
sede, longe do poder público, do Ministério Público, do Judiciário, acha 
que pode pintar e bordar que a população vai muito lá na cidade de 
Parnaíba. Vai mundo para o Piauí para resolver suas coisas ela acha que 
pode fazer, pintar e bordar lá na cidade de Araioses e não dá atenção aos 
profissionais de educação, aos professores e aos servidores públicos. 
Está redondamente enganada. A partir de agora a cidade de Araioses 
tem um Deputado, um Deputado atuante, presente e na próxima sema-
na, vamos fazer uma Audiência Pública. Parabéns aos professores da 
cidade de Araioses; parabéns ao Sindicato, aos profissionais de Educa-
ção, a todos os servidores públicos que são conscientes, estão na busca 
de seus direitos. Parabéns ao presidente professor Arnaldo, professor 
sindicalista, professor e vereador, atuante, resistente, na luta. Professor 
Arnaldo, os senhor ganhou um fã; vereador Arnaldo, deputado Wellin-
gton na luta e em defesa com o nosso vereador Arnaldo, vereador atuan-
te, presidente do sindicato na cidade de Araioses e agora vai passar o 
comando para a professora Elisa, uma professora atenciosa, uma pro-
fessora respeitadora, amiga de todos os professores e de todos os servi-
dores que com certeza vai conduzir tão bem a presidência do Sindicato 
dos Servidores Municipais, lá na cidade de Araioses. Um abraço tam-
bém para o professor Douglas muito atencioso, muito respeitador, um 
amigo que eu ganhei na cidade de Araioses, bem como a sua esposa 
Rosana, muito atenciosa, muito carinhosa. Muito obrigado a todos vo-
cês. Todos os professores da cidade de Araioses. Professor Arnaldo, 
vereador Arnaldo, professora Eliza, Douglas, Rosana, demais professo-
res Patrícia, professora Sônia da cidade de Araioses. Contem com o 
Deputado Wellington na luta para o reajuste de 33,24% e na luta para 
que possa ter o rateio das sobras dos recursos do Fundeb. E protocola-
mos já dois documentos, lá na cidade de Araioses, já estamos aguardan-
do a resposta e estou preparando outra documentação para ir à cidade de 
Araioses representar contra a prefeita de Araioses sobre a merenda es-
colar e sobre o transporte escolar durante a pandemia. Professores e 
servidores de Araioses: contem com o professor e deputado Wellington 
do Curso. Senhor Presidente, estivemos também na cidade de Santa 
Inês, manifestação na frente da prefeitura, a luta dos professores na ci-
dade de Santa Inês, a luta pelo reajuste de 33,24%, a luta pelas sobras 
do Fundeb para que os professores possam ter a contemplação dos seus 
direitos na cidade de Santa Inês. Apelamos para o Prefeito Felipe dos 
Pneus, atenda os professores. Esse recurso já é carimbado, o recurso do 
Fundeb para os professores, veja o que sobrou, tenha transparência nos 
gastos e repasse aos professores. E também o reajuste de 33,24% para 
os professores da cidade de Santa Inês. Professores de Santa Inês e ser-
vidores públicos de Santa Inês, profissionais da educação, reajuste de 
33,24% e pelo menos 10% para os outros servidores na cidade de Santa 
Inês. Professores de Santa Inês e servidores públicos de Santa Inês: 
contem com o professor e deputado Wellington do Curso. Senhor Presi-
dente, estivemos também na cidade de Lagoa do Mato, saímos de São 
Luís, fomos até Caxias, fomos até a Lagoa do Mato. Uma reunião às 
19h, sete horas da noite, mas a participação dos professores na luta pe-
los seus direitos. Professores lutando pelos seus 33,24%, professores 
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lutando pelo rateio das sobras do Fundeb. Então estamos protocolando 
dois documentos na cidade de Lagoa do Mato solicitando reajuste de 
33,24% e também para que os professores tenham transparência e as 
sobras dos recursos do FUNDEB, o rateio possa ser feito para os profes-
sores de Lagoa do Mato. E, na próxima semana, estaremos na cidade de 
Lagoa do Mato com os professores de Lagoa do Mato, o professor Ro-
berto. Estaremos juntos na próxima semana na luta em defesa dos pro-
fessores e dos servidores públicos na cidade de Lagoa do Mato. Logo 
após o carnaval, estaremos aí na cidade de vocês. Senhor Presidente, 
nessa ida a Lagoa do Mato, eu vou aproveitar também para fazer uma 
visita à cidade de Sucupira de Riachão. Já temos uma luta em Sucupira 
do Riachão. Já denunciamos aqui na tribuna da Assembleia, já protoco-
lamos documento na cidade de Sucupira do Riachão para que o prefeito 
possa conceder o reajuste de 33,24%. Não adianta só anunciar, tem que 
fazer o reajuste de 33,24%  para os professores de Sucupira do Riachão 
retroativo a janeiro. É lei, é obrigação. Tem que ser concedido a todos 
do magistério retroativo a janeiro de 2022. E também a luta para o rateio 
das sobras dos recursos do FUNDEB. Estamos solicitando, na cidade de 
Sucupira do Riachão, transparência, que o prefeito encaminhe à Assem-
bleia Legislativa a cópia da folha de pagamento bem como todas as al-
terações de efetivos contratados e aposentados de janeiro a dezembro de 
2021, para que possamos fiscalizar a aplicação dos recursos do FUN-
DEB na cidade de Sucupira do Riachão. Sucupira do Riachão agora tem 
deputado, um deputado que defende os professores, que defende os pro-
fissionais de educação e defende os servidores públicos na cidade de 
Sucupira do Riachão. Na próxima semana, estaremos reunidos com os 
professores e profissionais de educação na cidade de Sucupira do Ria-
chão. E, prefeito, trate de pagar o reajuste e trate de dividir as sobras do 
recurso do FUNDEB, porque esse dinheiro tem dono e o dono são os 
professores da cidade de Sucupira do Riachão. Senhor Presidente, para 
finalizar, nós temos uma luta também já travada em defesa dos profes-
sores da cidade de Buriti. Estamos aguardando a proposta do prefeito 
que ficou de repassar a proposta esta semana. Já estamos conversando 
com o presidente do sindicato, com alguns professores, mas, indepen-
dente, eu estarei indo me reunir com os professores e os servidores pú-
blicos na cidade de Buriti. Cidade de Buriti, contem com o professor 
Wellington, com o Deputado Wellington, um deputado atuante na luta 
em defesa dos professores, desde 2015, na luta pela descompressão dos 
salários dos professores, na luta pelos precatórios do FUNDEB, na luta 
pelo reajuste de 33,24% e na luta para o pagamento dos recursos do 
FUNDEB para os professores da cidade de Buriti. Na próxima semana, 
eu estarei na cidade de Buriti me reunindo com os professores e com os 
servidores públicos na cidade de Buriti. Contem com o nosso apoio e a 
nossa luta. Senhor Presidente, para concluir, hoje estarei na cidade de 
Vargem Grande por volta das 16 horas em reunião com os professores, 
com o sindicato na cidade de Vargem Grande. Então a luta é para todos. 
Independe de partido, temos visitado as cidades que são comandadas 
pelo PL, pelo PCdoB, pelo DEM, pelo PSDB, pelo PDT, por todos. Nós 
somos defensores da educação pública de qualidade, dos professores, 
independe de partido. Independe se é de esquerda ou de direita, inde-
pende se é Lula ou Bolsonaro, independe se é Flávio Dino ou se é contra 
Flávio Dino. Nós estamos em defesa dos professores do Estado do Ma-
ranhão. E eu faço um convite à população, aos professores, aos servido-
res públicos, aos profissionais de educação, a todos da cidade de Var-
gem Grande. Estava marcado para a semana passada, mas, em respeito 
ao nosso presidente, professor Messias, que pediu que a gente adiasse, 
segurasse um pouco que eles iam ter uma tratativa com o prefeito e iam 
aguardar essa situação com o prefeito. Ontem, recebemos o sinal verde 
para que a gente possa fazer essa reunião e, hoje, terminando na Assem-
bleia, eu me deslocarei para a querida cidade de Vargem Grande, onde 
temos muitos amigos. Estarei, daqui a pouco, me reunindo com profes-
sores, servidores públicos, profissionais da educação na luta pelo rateio 
dos recursos do Fundeb, na luta pelo pagamento do rateio do Fundeb. 
Mas, deputado, não sobrou, vai ter que abrir as contas, vai ter que pro-
var. Mas, Deputado, já fiz, é o suficiente? Nós já protocolamos, na cida-
de de Vargem Grande, na última segunda-feira, dois documentos, vou 
disponibilizar para a imprensa dois documentos, na cidade de Vargem 

Grande, o primeiro solicitando ao prefeito o reajuste de 33,24%, que é 
lei, portanto, cumpra-se a lei. Se ele não cumprir a lei daqui a 20, 30 
dias, eu vou provocar o Ministério Público para que ele possa ser acio-
nado para cumprir a lei. Segundo, nós protocolamos um outro docu-
mento, com base na Lei de Acesso à Informação, solicitando cópia da 
folha de pagamento de todos os profissionais de educação da cidade de 
Vargem Grande, de janeiro a dezembro, com todas as alterações, no-
meações e exonerações, contratos, efetivos e aposentados, quanto foi 
gasto e como foi gasto. Vamos analisar para saber se o dinheiro real-
mente foi aplicado com os professores, saber se não tem fantasma, se 
não tem de outros lugares. Nós protocolamos esse documento, na últi-
ma segunda-feira, com base na Lei de Acesso à Informação, solicitando 
informações ao prefeito de Vargem Grande. Se daqui a 20 dias úteis, o 
prefeito não honrar, não cumprir, eu vou acionar o Ministério Público 
estadual para que possa obrigar o prefeito de Vargem Grande a mostrar 
esse documento, a requerer esse documento. Não sou eu que estou di-
zendo, é uma lei federal, e a lei federal é bem clara, a lei federal tem que 
ser cumprida, a Lei de Acesso à Informação. Então, senhoras e senho-
res, estarei hoje na querida cidade de Vargem Grande. Muito obrigado 
pelo carinho. Senhor Presidente, só para concluir, apresentamos hoje 
também uma solicitação ao Prefeito Eduardo Braide, que já anunciou 
que vai conceder o reajuste de 33,24%, mas hoje nós protocolamos uma 
indicação solicitando ao Prefeito Eduardo Braide para que ele possa 
fazer de forma emergencial, em caráter de urgência, encaminhar à Câ-
mara Municipal o projeto de lei para que possa ser concedido o reajuste 
de 33,24% aos professores da cidade de São Luís. Então, professores de 
São Luís, profissionais de educação, contem com o apoio do Deputado 
Wellington. Hoje, apresentamos, de forma oficial, ao Prefeito Eduardo 
Braide para que possa conceder o reajuste de 33,24%. Lembrando, o 
Prefeito Eduardo Braide já anunciou, nós estamos solicitando que o 
prefeito, com maior brevidade possível, possa encaminhar à Câmara 
Municipal o projeto de lei para que a Câmara Municipal possa apreciar 
o projeto de lei, aprovar e conceder o reajuste de 33,24% a todos os 
servidores públicos, a todos os professores da cidade de São Luís. 
Senhor Presidente, era o que eu tinha para o momento. Muito obrigado 
por conceder esse tempo de 30 minutos do Grande Expediente, nos 
quais fiz um grande apanhado das nossas ações nas duas últimas 
semanas. Que Deus abençoe a todos, que Deus estenda suas mãos 
poderosas sobre o estado do Maranhão. Professores do Maranhão, rede 
pública estadual e municipal, estamos na defesa do pagamento dos 
33,24% e da aplicação dos Recursos da FUNDEB, este dinheiro tem 
dono, não é do prefeito, não é para comprar fazenda, não é para comprar 
posto de gasolina, não é para comprar Hilux,  esse dinheiro tem dono, e 
esse dinheiro é destinado as professores, e se não tiver transparência, 
vamos ao Ministério Público Estadual, e denunciar ao Ministério Públi-
co Federal, e na Polícia Federal, que adora acordar de madrugada pre-
feitos que pegam dinheiro da população, dinheiro do povo, e principal-
mente, desvia dinheiro, recursos federais,  no mais, que Deus abençoe a 
todos, bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO - Tempos dos Partidos ou Blocos. Bloco Parlamentar Uni-
dos pelo Maranhão, deputado Duarte Júnior, ausente. Bloco Parlamen-
tar Democrático PL – Republicanos, deputado Vinícius, ausente. Bloco 
Parlamentar Independente, deputado Arnaldo Melo, ausente. Bloco 
Parlamentar Democrático PP/Solidariedade, deputado Fábio Braga, au-
sente. Não há oradores inscritos no Expediente Final, 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Presi-
dente, me conceda, Questão de Ordem, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Deputado Wellington 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO – Pro-
fessor Wellington, deputado Wellington do Curso, por gentileza, Vossa 
Excelência, só me conceda o tempo de dez minutos do Expediente Fi-
nal, por favor. 

O SENHOR DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO - Quin-
ta-feira, quintou.
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O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 

CIRO NETO – Deputado, não estava inscrito, vou lhe conceder, depu-
tado Wellington, por cinco minutos, do Expediente Final. 

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO 
CIRO NETO – Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a pre-
sente Sessão.

Ata da Nona Sessão Ordinária da Quarta Sessão Legislativa da 
Décima Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado do Ma-
ranhão, realizada no dia vinte e três de fevereiro de dois mil e vinte e 
dois.

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Antônio Pereira.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Zito Rolin.
Segunda Secretária, em exercício, Senhora Deputada Betel Go-

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

Deputados (as): Adelmo Soares, Adriano, Andreia Martins Rezende, 
Antônio Pereira, Ariston, Arnaldo Melo, Betel Gomes, Carlinhos 
Florêncio, César Pires, Ciro Neto, Daniella, Detinha, Doutor Leonardo 
Sá, Doutor Yglésio, Doutora Cleide Coutinho, Duarte Júnior, Edivaldo 
Holanda, Edson Araújo, Fábio Braga, Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, 
Márcio Honaiser, Mical Damasceno, Neto Evangelista, Pastor Caval-
cante, Paulo Neto, Rafael Leitoa, Ricardo Rios, Rildo Amaral, Roberto 
Costa, Vinícius Louro, Wellington do Curso, Wendell Lages, Zé Inácio 
Lula e Zito Rolim. Ausentes os (as) Senhores (as) Deputados (as): Dou-
tora Helena Duailibe, Doutora Thaíza Hortegal, Hélio Soares, Othelino 
Neto, Pará Figueiredo, Professor Marco Aurélio e Professora Socorro 
Waquim. Em nome do povo e invocando a proteção de Deus, o Presi-
dente declarou aberta a Sessão, determinou a leitura do texto bíblico 
e da Ata da sessão anterior, que foi aprovada, e passou a palavra, no 
tempo destinado ao Pequeno Expediente, aos Senhores (as) Deputados 
(as): Antônio Pereira, Duarte Júnior, Adelmo Soares, Rildo Amaral, Zé 
Inácio, Wellington do Curso e Rafael Leitoa. Esgotado o tempo regi-
mental destinado a este turno dos trabalhos, o Presidente declarou aber-
ta a Ordem do Dia, anunciando que não havia matéria para apreciação. 
Não houve orador inscrito no primeiro horário do Grande Expediente. 
No tempo destinado aos Partidos ou Blocos pronunciaram-se os Depu-
tado Vinícius Louro e Wellington do Curso, falando pelo Bloco Parla-
mentar Democrático PL/Republicano. No Expediente Final, não houve 
oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Presidente encerrou a 
sessão, determinando que fosse lavrada a presente Ata, que, lida e apro-
vada, será devidamente assinada. Plenário Deputado Nagib Haickel do 
Palácio Manuel Beckman, em São Luís, 23 de fevereiro de 2022. 

Deputado Antônio Pereira
Presidente, em exercício.

Deputado Zito Rolim
Primeiro Secretário, em exercício.

Deputada Betel Gomes
Segunda Secretária, em exercício.

ADITIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO MARANHÃO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CON-
TRATO N.º 03/2021. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGIS-
LATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO. CONTRATADO(A): N7 
EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS EIRELI. OBJETO: Fica prorrogado 
o presente contrato por 12 (doze) meses, com início em 19 de feve-
reiro de 2022 e término em 18 de fevereiro de 2022. DO VALOR: O 
valor total do Contrato é de R$ 127.600,00 (cento e vinte e sete mil 
e seiscentos reais),  sendo R$ 27.600,00 (vinte e sete mil e seiscen-

tos reais) referente a prestação de serviços de manutenção preventiva 
e corretiva e R$ 100.000,00 (cem mil reais) relativo à quantia estima-
da para aquisição de peças “tipo 2”. DA DOTAÇÃO ORÇAMEN-
TÁRIA:  Unidade Gestora: 010101–Assembleia Legislativa. Gestão: 
00001 – Gestão Geral; Função: 01 - Legislativa. Subfunção: 031– Ação 
Legislativa. Programa: 0318 – Gestão Legislativa. Ação: 4628 – Atua-
ção Legislativa. Subação: 000011 – Atuação Legislativa no Estado do 
Maranhão (MANUTENÇÃO). Natureza das Despesas: 33.90.39.17 –
Manutenção e conservação de máquinas e equipamentos. Fonte de Re-
cursos: 0.1.01.000000 – Recursos Ordinários – Tesouro-0101000000. 
Histórico: - OBJETO: Renovação do contrato para prestação de servi-
ços de manutenção preventiva e corretiva de emergência para platafor-
ma e elevadores. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Despesas 
com serviços para o exercício atual (10 meses e 11 dias). DA NOTA 
DE EMPENHO: Foi emitida pela Assembleia Legislativa a Nota de 
Empenho nº 2022NE000388, datada de 17/02/2022, no valor de R$ 
23.843,37 (vinte e três mil, oitocentos e quarenta três reais e trinta e sete 
centavos), à conta da Dotação Orçamentária acima especificada.  BASE 
LEGAL: art. 57, inc. “II” da Lei Federal n.º 8.666/93 e Processo Ad-
ministrativo nº 0102/2022-AL. ASSINATURAS:  CONTRATANTE - 
Assembleia Legislativa do Maranhão - Deputado Othelino Nova Alves 
Neto – Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão e 
CONTRATADA – EMPRESA N7 EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS 
EIRELI, CNPJ nº 23.681.834/0001-05.  DATA DA ASSINATURA: 
18/02/2022. São Luís – MA, 25 de fevereiro de 2022. 

Tarcísio Almeida Araújo 
Procurador – Geral

ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0133/2022-ALEMA

Atendendo aos comandos do art. 26, caput, da Lei nº 8.666 de 
21 de junho de 1993 e da Resolução Administrativa nº 955, de 27 de 
dezembro de 2018, da Mesa Diretora desta Assembleia, e Parecer da 
Procuradoria Geral anexo aos autos, DECLARO a dispensa de licitação 
respaldada no art. 24, IV, da Lei nº 8.666/93, justificada no Processo 
Administrativo nº. 0133/2022-ALEMA, objetivando a emissão da nota 
de empenho e a contratação direta com a empresa CONSTEC – CONS-
TRUTORA TÉCNICA LTDA (CNPJ nº26.775.160/0001-04), no va-
lor de R$ 108.703,12 (cento e oito mil, setecentos e três reais e doze 
centavos), visando a execução de demolição de toda a estrutura que 
compõe o painel de vidro existente na Galeria “Deputado João Evan-
gelista”. Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no prazo 
de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante dispõe 
o art.26, caput da Lei nº 8.666/93. DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE  E 
CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO, SÃO LUÍS- MA,  
22  DE  fevereiro de 2022. Deputado Othelino Neto Presidente ALEMA 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

Nos termos do artigo 4º, inciso XXII, da Lei nº 10.520/2002; do 
artigo 43, inciso VI, da Lei nº 8.666/1993, do artigo 4º, inciso XX, da 
Resolução Legislativa nº 481/2006; do artigo 11 da Resolução Admi-
nistrativa nº 1.271/2007; do artigo 14, § 4º, da Resolução Administra-
tiva nº 955/2018, HOMOLOGO o resultado do Pregão Eletrônico nº 
001/2022-CPL/ALEMA, em conformidade com o Parecer da Procura-
doria Geral da Assembleia anexo aos autos do Processo Administrativo 
nº 3464/2021-ALEMA e  autorizo a celebração do contrato com a em-
pesa vencedora do certame, PROJECT BUILDER LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n° 05.336.713/0001-44, com valor de R$ 58.600,00 ( cin-
quenta e oito mil e seiscentos reais), nos termos do edital, seus anexos e 
da proposta vencedora. Por fim, AUTORIZO o Empenho para cobertura 
da despesa Encaminhe-se à Diretoria-Geral, para cumprimento das nor-
mas legais. São Luís–MA, 22 de fevereiro de 2022. Deputado Othelino 
Neto. Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão



VITTOR CUBA
Núcleo de Diário Legislativo

FLÁVIO FREIRE
Núcleo de Suporte de Plenário 

(em exercício)


